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LEIS

LEI N* 9.431, DE 6 DE JANEIRO DE 1997
Dispóe sobre a obrigatorieda.de da manutenção & programa & controle de infecçóes hospitalares pelos hospitais do Pais.

o PRESIDENTE DA REP~BLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1 9 Os hospitais do País são obrigados a manter Programa
de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH).
5 1 g Considera-se programa de controle de infecçóes hospitalares, para os efeitos desta lei, o conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente com vistas a redqão máxima possível
da incidência e da gravidade das infecçóes hospitalares.
$ Z2 Para os mesmos efeitos, entende-se por infecção hospitalar,
também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção
adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se
manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder
ser relacionada com a hospitalização.
Art. 29 Objetivando a adequada execução de seu programa de
controle de infecções hospitalares, os hospitais deverão constituir:
I - Comissão de Controle de Infecções Hospitalares;
I1 - (Vetado).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 1,p. 7-36,jan. 1997

Art. 39 (Vetado).
Art. 49 (Vetado).
Art. 59 (Vetado).
Art. 6" (Vetado).
Art. 79 (Vetado).
Art. B9 (Vetado).
Art. g9 Aos que infringirem as disposições desta lei aplicam-se
as penalidades previstas na Lei n96.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 10. (Vetado).
Art. 11.Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasíiia, 6 de janeiro de 1997; 176%da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerqu

LEI N" 9.432, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a ordena@ do transporte
aquaviárw e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPíTULO I
Do Âmbito da Aplicação
Art. lQ Esta lei se aplica:
I - aos armadores, as empresas de navegação e às embarcações brasileiras;
I1 - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores
brasileiros;
111 - aos armadores, as empresas de navegação e às embarca*
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União.
Col.Leis Rep. Fed Brasil,Brasília, v. 189, n 1,p. 7-36,jan. 1997

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em atividades comerciais;
11 - as embarcações de esporte e recreio;
111 - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
v - as embarcações de pesquisa
CAPÍTULO 11
Das Definições

Art. 2 9 Para os efeitos desta lei, são estabelecidas as seguintes
definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o
afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo
determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a
tripulação;
I1 - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o
afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela,
para operá-la por tempo determinado;
111 - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o
fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com
tripulação, &disposiçãodo afretador para efetuar transporte em uma
ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada
no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade. apresta a
embarcação para sua exploração comercial;
V - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que tenha por
objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente;

VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a
bandeira brasileira;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189, n. 1, p. 7-36,jan. 1997
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VI1 - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias;
VI11 - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio
logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais
e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra
de minerais e hidrocarbonetos;

M - navegação de cobotagem: a realizada entre portos ou
pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as
vias navegáveis interiores;
X - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores,
em percurso nacional ou internacional,
XI - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros;
XII - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a embarcação seja inscrita em registro de
outro país;
XIII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.
CAF'ITULO I11
Da Bandeira das Embarcações

Art. 39 Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as
embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa fisica residente e domiciliada no País ou de
empresa brasileira;
I1 - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa
brasileira de navegação, condicionado & suspensão provisória de
bandeira no país de origem.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, v. 189,
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CAPÍTULOIV
Da Tripulação

m. 4" Nas embarcações de bandeira brasileira srrão necessa*mente brasileiros o comandante, o chefe de máquinas e dois terços
da tripulação.
CAPÍTULO v
Dos Regimes da Navegação
Art. 5" A operação ou exploração do transporte de mercadorias
na navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de
navegação e às embarcações de todos os países, observados os acordos
m a d o s pela União, atendido O princípio da reciprocidade.
5 lQ As disposições do Decreto-Lei nQ666, de 2 de julho de 1969,
e suas alteraçóes, s6 se aplicam às cargas de importação brasileira de
países que pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer
beneficio, subsídio, favor governamental ou prescrição de cargas em
favor de navio de sua bandeira.
5 2* Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder
Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que
estabelecem proteção às suas bandeiras.
5 3g O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições do Decreto-Lei n* 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações,
quando comprovada ainexistência ou indisponibilidadede embarcações
operadas por empresas brasileiras de navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não oferecerem condições
de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art. 62 A operação o u exploração da navegação interior de percurso internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações
de todos OS países, exclusivamente na forma dos acordos firmados
pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
Art. 7* As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e
da navegação interior de percurso nacional, bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo, quando
afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o
disposto nos arts. 9* e 10.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 7-36, jan. 1997

..,
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações referidas neste artigo, mesmo quando não
afretadas por empresas brasileiras de navegação, desde que idêntico
privilégio seja conferido i bandeira brasileira nos outros Estados
contratantes.

CAPITULO VI
Dos Afretamentos de Embarcações

Art. Sq A empresa brasileira de navegação poderá afretar embarcaçoes brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art.
O afretamento de embarcação estrangeira por viagem
ou por tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional
ou no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou nas
navegações de apoio portuário e marítimo, bem como a casco nu na
navegação de apoio portuário, depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos:
I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o
transporte ou apoio pretendido;
I1 - quando verificado interesse público, devidamente justificado;
111 - quando em substituição a embarcações em construção no
País, em estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto
durar a construção, por período máximo de trinta e seis meses, até o
limite;
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de
carga;
b ) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas
ao apoio.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo também
se aplica ao caso de afretamento de embarcação estrangeira para a
navegação de longo curso ou interior de percurso internacional,
quando o mesmo se realizar em virtude da aplicação do art. 53 5 3?.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia,v. 189, n 1,p. 7-36,jan. 1997
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I
de bandeira brasileira para a navegação de longo curso,
interior, interior de percurso internacional, cabotagem, de apoio
p o h á r i o e de apoio marítimo;
11 - estrangeira, quando não aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n" 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, para a
navegação de longo curso OU interior de percurso internacional;
IU
estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para
a navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional
e navegação de apoio mm'timo, limitado ao dobro da tonelagem de
portebruto das embarcações, de tipo semelhante, por ela encomendadas a estaleiro brasileiro instalado no País,com contrato de comm ç ã o em eficácia, adicionado de metade da tonelagem de porte bruto
das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito
ao afretamento de pelo menos uma embarcação de porte equivaiente.

-

CAPÍTULO VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro (REB), no
qual poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por
empresas brasileiras de navegação.
8 1" O financiamento oficial a empresa brasileira de navegaçáo,
paraconstnição, conversão, modernizaçãoe reparação de embarcação
pré-registrada no REB, contará com taxa de juros semelhante a da
embarcaçãopara exportação, a ser equaiizada pelo Fundo da Marinha
Mercante.
9 2" É assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacional, da cobertura de seguro e
resseguro de cascos, máquinas e responsabilidade civil para suas
embarcações registradas no REB, desde que o mercado interno não
ofereça taia coberturas ou preços compatíveis com o mercado internacional.

8 3"

a receita do &ete de mercadorias transportadas entre o

País e o exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das
contribuições para o PIS e o Cofins.
9 4" (Vetado).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1,p. 7-36,jan. 1997
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5 5? Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de trabalho para as tripulações das embarcações registradas no
REB, os quais terão por objetivo preservar condições de competitividade com o mercado internacional.
3 6Q Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente brasileiros apenas o comandante e o chefe de máquinas.
5 7" O frete aquaviário internacional, produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB, não integra a base de
cálculo para tributos incidentes sobre a importação e exportação de
mercadorias pelo Brasil.
5 8QAs embarcações inscritas no REB são isentas do recolhimento de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo.
5 gQ A construção, a conservação, a modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos
os efeitos legais e fiscais, equiparadas a operação de exportação.
5 10. As empresas brasileiras de navegação, com subsidiárias
integrais proprietárias de embarcações construídas no Brasil, transfendas de sua matriz brasileira, são autorizadas a restabelecer o
registro brasileiro como de propriedade da mesma empresa nacional,
de origem, sem incidência de impostos ou taxas.
8 11. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não
suprime, sendo complementar, o registro de propriedade marítima,
conforme dispõe a Lei no 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.
3 12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo as normas complementares necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição de embarcações e seu cancelamento.
Art. 12. São extensivos às embarcações que operam na navegação de cabotagem e nas navegações de apoio portuário e marítimo os preços de combustível cobrados as embarcações de longo
curso.
Art. 13. O Poder Executivo destinará, por meio de regulamento, u m percentual do Adicional de Frete para Revogação da Marinha
Mercante (AFRMM),para manutenção do Fundo de DesenvolvimenGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 7-36, jan. 1997

to do Ensino Profissional Marítimo, a título de compensação pela
perda de receita imposta pelo art. 11, $8'.

h.14. Será destinado ao Fundo da Marinha Mercante (FMM)
100%(cemporcento)doprodutodamecadaçãodo AFRMMrecolhido
por empresa brasileira de navegação, operando embarcação estrangeira h e t a d a a casco nu.
par6grafo único. O AFRMM terá, por um período máximo de
trinta e seis meses, contado da data da assinatura do contrato de
construção ou reparo, a mesma destinação do produzido por embarcação de registro brasileiro, quando gerado por embarcação estrangeira afretada a casco nu em substituição a embarcação de tipo e porte
semelhante em construção OU reparo em estaleiro brasileiro.

CAPÍTULOVIII
Das Infrações e Sanções

Art. 15. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator
às seguintes sanções:

I - multa, no valor de até R$ 10,OO (dez reais) por tonelada de
arqueação bruta da embarcação;
I1 - suspensão da autorização para operar, por prazo de até
seis meses.
CAPÍTULOM
Das Disposições Transitórias

Art. 16. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regdamentado no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta lei, será admitida, até que esteja regulamentado o REB,
a transferência ou exportação de embarcação inscrita no Registro de
Propriedade Marítima, de propriedade de empresa brasileira, para a
sua subsidiária integral no exterior, atendidas, no caso daquelas
ainda não quitadas, as seguintes exigências:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 7-36,jan. 1997
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I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento vinculado à embarcação, da mesma forma que novas solicitações de recursos;
I1 - constituição, no país de registro da embarcação, de hipot e c a a favor do credor no Brasil;
111 - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral,
para o financiamento de que trata o inciso I.

5 1" As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias integrais, domiciiiadas no exterior, de empresas brasileiras
gozarão dos mesmos direitos de embarcações de bandeira brasileira,
desde que:
I

- sejam

brasileiros o seu comandante e seu chefe de

máquinas;

-

I1
sejam observadas, no relacionamento trabalhista com as
respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais devidamente reconhecidos;
I11 - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no
exterior, tenham sido registradas no Brasil até a data de vigência
desta lei;
iV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades
brasileiras, sob as mesmas condiçóes das embarcações de bandeira
brasileira.

5 2" Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações
que já tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para
as subsidiárias integrais no exterior de empresas brasileiras.
5 3" As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresa brasileira
gozarão dos incentivos legais referentes à exportação de bens.
5 4" O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas neste artigo implica a perda dos direitos previstos no § l*.
Art. 17. Por u m prazo de dez anos, contado a partir da data da
vigência desta lei, não incidirá o Adicional ao Frete para Renovação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiiia, v. 189, n. 1, p. 7-36, jan. 1997
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da M a r i d a Mercante (AFRMM) sobre as mercadorias cuja origem
ou cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou
Nordeste do País.
parágrafo G c o . O Fundo da Marinha Mercante ressarcirá as
empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas no art. 8",
incisos II e 111, do Decreto-Lei n" 2.404,de 23 de dezembro de 1987,
republicado de acordo com O Decreto-Lei nQ2.414,de 12 de fevereiro
de 1988, que deixarão de ser recolhidas em razão da não incidência
estabelecida neste d g 0 .
CAPITULO X
Das Disposições Finais

Art. 18. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário
em situação de tensão, emergência ou guerra terá sua composição,
organizaçáo administrativa e âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.

Art. 19. (Vetado).
Art. 20. O art. 2" ,$ 2", da Lei n" 9.074,de 7 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
n A r t . 2Q

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

$ 2Q Independe de concessão, permissão ou autorização o
transporte de cargas pelos meios rodoviários e aquaviário..

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se o Decreto-Lei n" 1.143,de 30 de dezembro
de 1970,e o art. 6" da Lei no 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.
Brasíüa, 8 de janeiro de 1997;176" da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodngues Pereira
Alcides José Saldnnha
Col. Leis R ~ PFed.
, Brad, B r a d a , v. 189,n. 1,p. 7-36,jan. 1997

LEI NO 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Institui a Politica Nacional de Recursos
HidnCos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta
o incisoXIXdo art. 21 da Constituiçáo Federalealteraoart. l ~ d a L e i n ~ 8 . 0 0 1 , d e l 3 d e
março de 1990, que modificou a Lei n?7.990,
de 28 de dezembro de 1989.

o PRESIDENTE DA REP~BLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Th'ULS 1
Da Política Nacional de Recursos Hídricos
CAPÍTULOI

Dos Fundamentos

Art. lS A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
I

- a água é um bem de domínio público;

I1 - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico;
111 - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar
o uso múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1,p. 7-36,jan.1997
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CAPÍTULO 11
Dos Objetivos

m. 29

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar h atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos
respectivos USOS;
11 - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável;
111 - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos
de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos
naturais.
CAPÍTULO111
Das Diretrizes Gerais de Ação

Art. 3* Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos;
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissocia@o dos aspectos de quantidade e qualidade;
I1 - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográíicas, econômicas, sociais e culturais das
diversas regiões do País;
I11 - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental;
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o
dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e
nacional;
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso
do solo;
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos
sistemas estuarinos e zonas costeiras.
Art. 49 A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o
gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189, n. 1, p. 7-36, jan. 1997

CAF'íTULO IV
Dos Instrumentos
Art. 5" São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - os Planos de Recursos Hídricos;
I1 - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo
os usos preponderantes da água;
I11 - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
V I - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Seçáo I
Dos Planos de Recursos Hídricos
Art. 6" OsPlanos deRecursos Hídricos são planos diretores que
visam a fundamentar e orientar a implementaç&oda Poiítica Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.
Art. 7" Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo
prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de
implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo
mínimo:
I - diagn6stico da situação atual dos recursos hídricos;
I1 - análise de alternativas de crescimento demográfico, de
evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de
ocupação do solo;
111 - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos
recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de
conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade
de melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas
previstas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1,p. 7.36, jan. 1997
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VI
VI
~ I

- (Vetado);

- (Vetado);
-I prioridades para outorga de direitos de uso de recursos

hidricos;

- diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hidricos;
x - propostas para a criação de &-em sujeitas a restrição de
uso, com vistas a proteção dos recursos hídricos.
m. 8Q Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por
bacia hidrográfica, por Estado e para o País.

Seção II
Do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes,
Segundo os Usos Preponderantes da Agua

m. 99 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 0s usos preponderantes da água, visa a:
I - assegurar às águas qualidade compatívelcom os usos mais
emgentes a que forem destinadas;
II - diminuir os custos de combate a poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.
Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela
legislação ambiental.
Seção III
Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos
Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e quaiitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a água.
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos
dos seguintes usos de recursos hídricos:
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público,
ou insumo de processo produtivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1,p. 7-36,jan. 1997
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I1 - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo
final ou insumo de processo produtivo;

111 - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição,
transporte ou disposição final,

IV

- aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água.
$ lq Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento:

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;
I1 - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;
I11 - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

5 Z9 A outorga e a utilização de recursos hídricos para íins de
geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de
Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VI11 do art.
35 desta lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica.
Art. 13. Toda outorga estará condicionada as prioridades de
uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar
a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção
de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá
preservar o uso múltiplo destes.

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal.
5 lQ O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e
ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de
uso de recurso hídrico de domínio da Uniáo.
5 Z9 (Vetado).
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-

m. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá
ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias:
I
não-cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

11 - ausência de uso por três anos consecutivos;
111 - necessidade premente de água para atender a situações

de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV
necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação
ambiental;
v necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse
coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;
- necessidade de serem mantidas as características de
navegabilidade do COTO de água.

-

-

Art. 16. toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos
far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco anos, renovável.
M . 17. (Vetado).
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas,
que são inalienáveis, mas o simples direito de seu USO.
Seção N
Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário
uma indicação de seu real valor;
I1 - incentivar a racionalização do uso da água;

I11 - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a
outorga, nos termos do art. 12 desta lei.
Parágrafo único. (Vetado).
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Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos
recursos hídricos devem ser observados, dentre outros:
I
nas derivações, captações e extrações de água, o volume
retirado e seu regime de variação;
11 - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as caracten'sticas fisico-químicas,biológicas e de toxidade do afluente.
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:
I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras
incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;
I1 - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do SistemaNacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
5 1" A aplicação nas despesas previstas no inciso I1 deste artigo
é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado.
2" Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser
aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo
considerado benéfico a coletividade, a qualidade, a quantidade e o
regime de vazão de um corpo de água.
9
(Vetado).
Art. 23. (Vetado).

-

Seção V
Da Compensação a Municípios
Art. 24. (Vetado).
Seção VI
Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é
u m sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de
informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em
sua gestão.
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par&@o
único. Os dados gerados pelos órgãos integrzntes do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão
incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos.
m. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Infomações sobre Recursos Hídricos:
I
descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
11 - coordenação unificada do sistema;
111
acesso aos dados e informações garantido á toda a sociedade.

-

-

~ r t 27.
. São objetivos do Sistema Nacional de Informaçóes sobre Recursos Hídricos:
I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações
sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no
Brasil;
I1 - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o territhrio nacional,

I11 - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.
CAPÍTULO v
Do Rateio de Custos das Obras de Uso Múltiplo,
de Interesse Comum ou Coletivo

Art. 28. (Vetado).
CAPITULO VI
Da Ação do Poder Público

Art. 29. Na implementaçáo da Política Nacional de Recursos
Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal:

-

I
tomar as providências necessárias & implementação e ao
funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;
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I1 - outorgar os direitos de USO de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de competência;
I11 - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional;
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com
a gestão ambiental.
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de
uso dos recursos hídricos sob domínio da União.
Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:
I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos;
I1 - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
I11 - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal;
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com
a gestão ambiental.
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios
promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico,
de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as
políticas federal e estaduais de recursos hídricos.
TÍTULO 11
Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e da Composição

Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, com os seguintes objetivos:
I - coordenar a gestão integrada das águas;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 7-36,jan. 1997

-

11
arbitrar administrativamente os conflitos relacionados
com 0s recuisos hídrico~;
111
implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a
recuperação dos recursos hídricos;
v promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

-

-

m. 33.

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de

R ~ ~ ~ HídriCOS:
~ S O S

-

I
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
11
os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do
~ i ~ t nFederal;
to
111
Os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV
os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e munis P s s cujas competências se relacionem com a gestão de recursos
hídricos;
v - as Agências de Água.
CAPITULO I1
Do Conselho Nacional de Recursos Hídricos

m. 34.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto

por:

I - representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos
hídricos;
I1 - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos;
I11 - representantes dos usuários dos recursos hidricos;
IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.
Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder A metade mais um do total dos
membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
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*m.

35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
I
promover a articulação do planejamento de recursos
hídricos com os Pla%jamentos nacional, regional, estaduais e dos
se

-

teres usuários;

-

11
arbitrar, em última instância administrativa, os eonfli,+stentes entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
tos 111
deliberar sobre OS projetos de aproveitamento de recur1~0s
cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em
s,shian
serao implantados;
.
q’le IV
deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos
d e t e S de B a c i a Hidrográika;
com v
analisar propostas de alteração dalegislação pertinente
recursos h í d n c o s e a Política Nacional de Recursos Hídricos;
a
m
estabelecer diretrizes complementares para implemend a p o l í t i c a Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus
ínstrumentos
tação
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
pecursos Hídricos;
-1
aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia
idrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus
€
re&lmentos;
.I-11
(Vetado).
acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos
e determinar as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
X
estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de
de r e c u r s o s hídricos e para a cobrança por seu uso.

-

-

-

-

Híacos

-

i150

m. 36.
I

do NI
I~

O Cons=lho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por:

-Ambiente,
um Presidente, que será Ministro titular do Ministério
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Lega,
0

- um

Secretário Executivo, que será o titular do órgão inte-

te da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

~ ~ ~e da
c Amazônia
o s Legal, responsável pela gestáo dos recursos
tu’dricoS.

zoi,
-is
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CAPÍTULO 111
Dos Comitês de Bacia Hidrográfica

m. 31. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de
atuação:

- a totalidade de uma bacia hidrográíica;
11 - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água
p$cipd da bacia, ou de tributário desse tributário; ou
111 - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
I

parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica
em rios de dom’nio da União será efetivada por ato do Presidente da
República.
m. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica,no âmbito
de sua área de atuação:
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos
~ & w se articular a atuação das entidades intervenientes;
11 - arbitrar em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos;
111
aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da
bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas
metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade
de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os
domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
VI1 - (Vetado).
VI11 - (Vetado).
M - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

-
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parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência.

k t . 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes:
I - daUnião;
11
dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem,
ainda que parcialmente em suas respectivas áreas de atuação;
111 - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área
de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação
n a bacia.
g 19 O número de representantes de cada setor mencionado
neste artigo, bem como OS critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação dos
poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
metade do total de membros.
g 2Q Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação
da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações
Exteriores.
g 39 Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territór i o s abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes:
I - da Fundação Nacional do fndio (Funai), como parte da
representação da União;
11 - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
g 4" A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica
com área de atuação restrita a bacias de n o s sob domínio estadual,
dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos.

-

Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por
u m presidente e um Secretário, eleitos dentre seus membros.
cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1,p. 7-36,jan. 1997
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CAPITULO IV
Das Agências de Água

m.

41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria
executivado respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrogrática.
m. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação
de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos mediante soiicitação de um ou mais
Comitêsde Bacia Hidrográfica.
m. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de
Bacia Hidrográfica;
11 - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso
dos recursos hídricos em sua área de atuação.
&. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área
de atuação:
I - manter balanço atualizado da disponibilidadede recursos
hídricos em sua área de atuação;
I1 - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
I11 - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança
pelo uso de recursos hídricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a
serem financiados com recursos gerados pela cobrança, pelo uso de
Recursos Hídricos e encaminhá-los a instituição financeira responsável pela administração desses recursos;
V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área
de atuação;
Vi - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
em sua área de atuação;
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-~
VI1 - celebrar convênios e contratar financiamentos e servi.
ços p a r a a execução de suas competências;

VI11 - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la
apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
M - promover os estudos necessários para a gestão dos re.
cursos hídricos em sua área de atuação;
X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação
do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;
XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrograca:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para
ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c ) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hfdricos;
d ) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse
comum ou coletivo.
CAPíTULO V
Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos
Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do
Ministério do Meio ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.
Art. 46. Compete a Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos:
I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I1 - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos
Hídricos e encaminhá-lo ZI aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
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-

111
instruir os expedientes provenientes dos Canselhos Estaai
de
R
~ ~ Hídricos
~ ~ eodossComitês de Bacia Hidrográfica;
du s
IV - coordenar o Sistemade Informações sobre Recursos Hídricos;
v elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta
anual e submetê-los a aprovação do Conselho Nacional
de Recursos HíMcos.
CAPÍTULOVI
Das Organizações Civis de Recursos Hídricos

-

w. 47.

São consideradas, para os efeitos desta lei, organiza-

pS
civis de recursos hídricos:

-

I
consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
11
associações regionais, locais ou setoriais de usuários de
recursos hídncos;
111
organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos;
IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade;
V
outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional
OU pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.
Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente
constiiuidas.

-

-

-

TÍTULOIII
Das Infrações e Penalidades
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos
hídricos superficiais ou subterrâneos:
I
derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;
I1 -. iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, supefi-

-
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ciais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade
ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades
competentes;
I11 - (Vetado).
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou
serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições
estabelecidas na outorga;
V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou
operá-los sem a devida autorização;
VI - fraudar as mediçóes dos volumes de água utilizados ou
declarar valores diferentes dos medidos;
VI1 - infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei
e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e
procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes;
VI11 - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades
competentes no exercício de suas funções.
Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes a execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração
da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator,
a critério da autoridade competente, ficará sujeito as seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração:
I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;
I1 - multa, simples ou diária, proporcional a gravidade da
infração, de R$ 100,OO (cem reais) a R$ 10.000,OO (dez mil reais);
I11 - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das
condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao
uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos;
IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o
caso, para repor incoutinenti, no seu antigo estado, os recursos
Vdricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de
Aguas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea.
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1,p. 7-36, jan. 1997
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g 1e Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a servi-

úblico de abastecimento de água, riscos a saúde ou a vida,
p .
perecimento
de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza
a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior & metade do
máximo cominado em abstrato.

ÇO

No caso dos incisos 111e IV,independentemente da pena
g
de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a
Administração para tomar efetivas as medidas previstas nos citados
incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Aguas, sem
prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa.

g 39 Da aplicação das sançõesprevistas neste títuiocaberárecurso
autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.
5 4%Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
TÍTULOIV
Das disposições Gerais e Transitórias
Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias
hidrográtkas mencionados no art. 47 poderão receber delegação do
Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
por prazo determinado, para o exercício de funções de competência
das Agências de Agua, enquanto esses organismos não estiverem
constituídos.

Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o
Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais
hidráulicos para fins de geração de energia elétrica, continuará subordinada a disciplina da legislação setorial específica.
Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a
partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional
projeto de lei dispondo sobre a criação das Agências de Agua.
Art. 54. O art. l9da Lei no8.001, de 13 de março de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
.Art. 1%..................................................................................
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I11 - quatro inteiros e quatro décimos por cento &Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
IV
três,inteiros e seis décimos por cento ao Departament o Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério
de Minas e Energia;
V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

-

8 4Q A cota destinada a Secretaria de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.
5 5Q A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos
recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento
da energia hidráulica..
Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste
artigo entrarão em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a
partir da data de publicação desta lei.
Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta lei no
prazo de cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176O da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustauo Krause
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MEDIDAS PROVIS~RIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NQ1.563, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispóe sobre a imidencia do Imposto de

Renda na Fonte sobre rendimentos de beneficiárws residentes ou domiciliadns no exterior.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 19 Relativamente aos fatos geradores ocorridos no anocalendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguéis de
contaimrs, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
I1 - comissões pagas por exportadores a seus agentes no
exterior;
I11 - remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado
de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de stands
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como as
de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de represent a ção, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV
valores correspondentes a operações de cobertura de
variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridade
e n t r e moedas e de preços de mercadorias (hedge);

-

V
valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliados no exterior;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de coloação,
no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
c
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;

-

VI1
solicitação, obtenção e manutenção de direitos de prop riedade industrial, no exterior;
VI11 - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exted o r , e m países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, $.taxa de juros do mercado credor, cominstituições
financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;

IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
d o Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a noventa e seis meses;
X - juros de descontos, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;

XI

- juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior

e destinados ao financiamento de exportações.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos 11,111, IV,VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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w. 29

Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,

às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o

tratamento tributário da legislação vigente aquela data.
m. 3p Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l9de janeiro de 1997.
Brasília, 31 de dezembro de 1996,176" da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDAPROVISÓRIAN91.564,DE8DEJANEIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário até o limite de
R$14.000.000,00,
para atender aos Estados
de Minas Gerais, RW de Janeiro e Espírito
Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 62, combinado com ?j3Qdo art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lp Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário até
o limite de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), para atender
&programaçãoconstante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 29 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10gpda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
O anexo está publicado no DO de 9.1.1997,pág. 474,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan.1997
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.565, DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárwEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lQA contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei nQ9.424, de 24 de dezembro de 1996.,obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á as mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas as contribuições
sociais e demais importâncias devidas L Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
$ l9 Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a ) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso 11, do art. 55 da Lei
n98.212, de 24 de julho de 1991;
d ) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e ) as organizaçõeshospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55 da Lei nQ8.212, de 1991.
$ Z9 Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
$ 39 Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer forma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997
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mal, com fins lucrativos ou não: bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas a Seguridade Social.
~ r t 29
. A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15,s 19,inciso 11, da Lei n99.424,de 1996,seráredistribnídaentre
o Estado e 0s respectivos mUnicíPios, de conformidade com critérios
em lei estadual, que considerará, dentre outros referendais,o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
39 O salário-Educação não tem caráter remuneratbrio na
reia,-&, de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou
ãrem~eraçãopercebidapelosempregadosdas empresas contribuintes.
m. 49 A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
DeçenvolvimentO da Educação (FNDE).
parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, l", da Lei n"9.424,
de 1996.
Art. 59 A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja Por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes Ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 69 As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive OS arrecadados aconta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.

m.

ParBgrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, a educação pr&
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escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativa
do FNDE.
Art. 7Q O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salá.
rio-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8Q O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.518-3, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se a Lei nQ8.150, de 28 de dezembro de 1990,
e a Medida Provisória n" 1.518-3, de 12 de dezembro de 1996.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176Qda Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA NQ1.566, DE 29 DE JANEIRO
DE 1997
Ercepciann o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenuoluimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Ria de
Janeiro de exigências f i a d a s em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lQ Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

( B m e~a Companhia
~)
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor

R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta miihões de reais), as

ou os impedimentos f i a d o s em lei, ou ato dela decorrente,
de operações financeiras com órgãos ou mtidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta.
29 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação~
Brasflia, 29 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
de :zcias

'2

m.

REEDIÇ~ES
MEDIDAPROVISÓRIA N9 1.531-1, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Dá nova redação aos arts. 14,26 e 57 da
Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, i n c i s o m , d a Constituição, institui normas para licitação e contratos d a Administração Pública, e ao art. 15
d a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que disp& sobre o regime de concessão e
permissão d a prestação de seruiçospúblicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lQOs arts. 24,26 e 57 da Lei nQ8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
4rt. 24. ................................................................................

(*) Retificada no DO

de 8.1.1997 (pág. 543 desta obra).
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XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
A pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico..
Art. 26. As dispensas previstas nos $5 2" e 4* do art. 17 e
nos incisos 111 a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8* desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único.

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

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão docados..
d r t . 51.

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

I1 - a prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivosperiodoscomvistasaobtenção depreçosecondiçõesmais
vantajosas para a administração, iimitada a sessenta meses;
$ 4
O Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso I1 do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses..

Art. 2" O art. 15 da Lei nQ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 15.

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

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - meihor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
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VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.

5 49 Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edita1 de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.,,
&t. 39 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória no 1.531, de 2 de dezembro de 1996.
m. 49 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1996; 1759da Independência e 10S9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.507-15, DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Dispóe sobre meduias de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l9 O Programa de Estímulo a Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamentz autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
8 l9 O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n? 6.024,
de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n9 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan. 1997

A6

§ ZQ O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o cuput.

Art. 2* Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:

I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
I1 - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
I11 - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;

-

IV
após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o dispost o no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de penodosbase anteriores não poderá exceder, em cada penodo-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
Vi - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1* O disposto neste artigo somente se aplica as incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o 5
do art. lQ.
§

ZQ O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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A& 3" Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
m a de que trata 0 A. 1" não se aplica o disposto nos arts. 230,
prop
254, 255,256, § 2', 264, § 3", e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
4" O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as
Resoluções n"s 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de
novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do
Impostode Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais
retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira
de renda fixa e de renda variável, bem como da contribuição social
sobre o lucro liquido.
m. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provis6ria n" 1.507-14, de 12 de dezembro de 1996.
m. 6" Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicaçáO.
Brasaia, 9 de janeiro de 1997; 176*da Independència e 109"da
República.

m.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
'PedraMalan
MEDIDA PROVISÓRIAN* 1.508-13, DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPO na aquisiçáo de
equipamentos, máquinas, aparelhose instrumentos, dispõe sobre período de apurqõo e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as micrcempresase empresas de pequeno porte, e estabelece suspensáo do IPI na
suida de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l9 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos
relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacio.
nal, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.

5 lQ São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos interme&rios e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

5 Z9 O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
As microempresas e as empresas de pequeno porte,
Art.
conforme definidas no art. Z9 da Lei n" 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I

- o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo

às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equipa-

rados a industrial, venficadas no mês-calendário;
I1 - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 39 Ficam equiparados a estabelecimentos industrial, indepndentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classiíicadosnas posições 2204,2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipif, e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:

I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insurno na fabricação de bebidas;
I1 - atacadistas e cooperativas de produtores;
I11 - engarrafadores dos mesmos produtos.
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m. 4" Os produtos referidos no artigo anterior sairão com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
citados nos incisos I, I1 e 111 do mesmo artigo.
os
parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtores mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos indicados nos incisos I, I1 e 111 do artigo anterior.
m. 5Q Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente as matérias-primas, produtos intermediários
e ,,,ateria1 de embalagem, que tenham sido empregados na industrialiaação, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no d i g o anterior.

Art. 6Q Nas notas fiscais relativas as remessas previstas no art.
deverá constar a expressão Saldo com suspensão do IPI,com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposiçóes legais
estabelecidas para a hipótese.
49,

Art. 'i2
O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
OU utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito a multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.

Art. SQ Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art.39da
Lei ne 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
4V - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas..

Art. 9c Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.508-12, de 12 de dezembro de 1996.
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1997;176Qda Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
O anexo está publicado no DO de 10.1.1996, págs. 532/534

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.511-6,DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Dá nouaredaçüoaoart.44 d ~ L e i n ~ 4 . 7 7 1 ,
de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibiçüo do incremento d a conuersüo de
áreas florestais em áreas agrlcolas na regido
Norte e na parte norte d a regido Centro-Oeste, e dá outrasprouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, 8 4O, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lQ O art. 44 da Lei nQ4.771,de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
4rt. 44. Na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
8 1O A reserva legal, assim entendida i%
área de no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte razo, será averbada a margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
5 2O Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
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3* Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regióes situadas ao norte do paralelo 13"5, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44"W, no Estado
do M a r d ã o . .
Art. 2" Não será permitida a expansão da conversão de áreas
Xbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n9 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3* A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimentosocioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4* O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisóna, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.

Art. 59 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n* 1.511-5,de 12 de dezembro de 1996.
Art. 69 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176*da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustauo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.522-3,DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
AlteradispositiuosdasLeisn~s8.112,de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de feuereiro
de 1954, e dá outrasprouidências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe

confere 0 art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
&t. lQOS artS. 9', 38,46,47,87, 91,92,118,143 e 243 da Lei
8.112,
de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
nseguintes alterações:
0

<&t.
9Q ..................................................................................
.....................................................................................................
....

11

-

em comissão, inclusive na condição de interino, para
de confiança, de livre exoneração.

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

.»

&rt. 38. 0 s servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e OS ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão OU entidade.
5 lCO substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.

5 ZQ O substituto fará jus a gratificação pelo exercíciodo cargo
ou f u n g o de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial,
nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição, que excederem o referido período.>>
&rt. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.

=Leis

~ e pFed.
.
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-----1" A indenização será feita em parcelas cujo valor não

§ 10% da remuneração ou provento.
exceda2g A repOslçao
. - sera, feit
- excerei a em parcelas
as eui
CUJO v al ar nao
~% da remuneração ou provento.
da2 3 A repOSlçao
' - sera feit
"
.LeI a em uma urnca
parce1a quan do
2
§ t do pagamento indevido no mês anterior ao do processacons~~ ta folha.»
men
47. O servidor em débito com o erário, que for demi. "Art~erado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidatIdo, eXO da OU ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
de cas.5a a ~inco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
supertOr ta dias para quitar o débito.
sen
de ses 1" A não-qUIit açao
- d o débit
. too iimpIiicara,
e I o no prazo previs
.§ riçãO em divida ativa.
sua msc
2" Os valores percebidos pelo servidor, em razão de deci_ ~ mar ou de sentença, posteriormente cassada ou revista,
sao lI,!" ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notifidev~rao ra fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.»
caça0 pa
"Seção VI
á

Da Licença para Capacitação
87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servi-

~. rá no interesse da administração, afastar-se do exercício

dor po g~ ~fetívo, com a respectiva remuneração, por até três
do car para participar de curso de capacitação profissional.
meses,
Parágrafo ú~ico. Os períodos de licença de que trata o caput
_ - acumulaveIs . »
nao sao
Art 91. A critério da administração, poderá ser concedida
"rvidor ocupante de cargo efetivo, licença para o trato de
ao se tos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
assun ~uneração, prorrogável uma única vez, por igual período.

sem re.u ..

;:

....... ~ .. .. ~~~.~~.~~~~~~~;~.~~~~.{;~~~~~.:~~~.~~~~~~~;;;~~~.~~;~
anos do t

énnino da antenor ou de sua prorrogaçao.»
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"Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
I servidor;

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

H - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;

IH -

para entidades com mais de 30.000 associados, três

servidores.
§ 1· Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
.......................•..............•.........•......................•................•...............»

"Art. 118

.

§ 3· Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações
forem acumuláveis na atividade.»

"Art. 143
.
§ 1· Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2· Constatada a omissão no cumpriment-o da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Orgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»

"Art. 243
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§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos,»

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão do
auxílio-alimentação aos servidores públicos federais civis ativos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ 1s A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.

§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxflio-alimentação, mediante opção.
§ 3º O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.

§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.
§ 5º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.»
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Art. 3" As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
nO 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder
público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 4" Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico,
da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta
dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de 1997.
Art. 5" O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.

Art. 6" Os períodos de licença-prêmio adquiridos na forma da
Lei n" 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia, no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Art. 7" Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 8" Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda, promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, que percebem proventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape).
§ 10 A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2" Os servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37~307,jan. 1997
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.
• are aliizaçao
- d a a t na I·izaçao
- cad as t ral me di an§
ação, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibite procte locomoção do titular do benefício.
ade
lid
9" A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
~~lares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
seUs ti dmitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
80 se a
Il .uIlta.
cOIlJ p rágrafo único. As procurações poderão serrevalidadas porigual
não superior a seis meses, mediante autorização do dirigente
períO ::;'sos humanos do órgão a que o beneficio está vinculado.
de re~ 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
, 9' d~sta Medida Provisória.
8 e Art 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficiol da
.• no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
lJJlI~O'ória em lei, texto consolidado da Lei n" 8.112, de 1990.
proVIS
Art. 12. Os arts. 2' e 152 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2Q
.

t

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

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, po~ém, ? li~ite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
.........................................................................................................

§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço público ..
«Art. 152
.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somentese reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do -Iuie-Presidente.»

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.522-2, de 12 de dezembro de 1996.
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Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 1· da Lei n" 2.123, de 1" de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n· 4.069, de 11
de junho de 1962, o inciso III do art. 8·, o inciso IV do art. 33, os arts.
88, 89 e 192 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5· da
Lei n· 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4· da Lei n· 8.889, de 21
de junho de 1994.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.523-3, DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. 1· A Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 6· A contribuição empresarial dos clubes de futebol
profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à
prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por
cento da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos
desportivos de que participem no território nacional e de conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997
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tratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos
desportivos.
§ 7" Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
§ 8" Para que o clube de futebol nacional façajus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9" No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolosrde publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6" e 9" às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção.
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
........................................................................................................»

«Art. 29. ,

.
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Escala de Salários-Base
Classe

Salário-Base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 (um) salário mínimo

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em cada Classe

(Interstícios)
R$ 191,51
R$ 287,27
R$383,02
R$ 478,78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

...........••••...............•••...............•.•...............••.•..................•...............»

"Art. 38

.

§ 5' Será admitido o reparcelamento por uma única vez,»

"Art. 45

.

§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2' e 3'
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês li multa de dez
por cento.»

"Art. 47. .

.

1d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção
de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de
controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada.
........................................................................................................»
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-

"Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão prograe ~ permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
~ nefício s da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
efalhas existentes.
§ I' Havendo ind!cio de irre~l,,?dad~ na co:ncess~o ou na
manutenção de benefício, a Previdência SOCIal notificara o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.

§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far- se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiárío.»
"Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

"Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, 11 e 111 do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
n's 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.»
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Art. 2' A Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 16
..
§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
........................................................................................................"

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, Se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
..................................................................................•.....................»

«Art. 55

..

§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor minimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contri.buições relativas ao respectivo periodo, feito em época própria.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• }>

«Art. 58. A relação des agentes nocivos quimicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ l' A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997
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lecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeito à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento ..

«Art. 96

.

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento .»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2', será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer beneficio .»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias...
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobrea qual haja declaração de inconstituCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997
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cionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.»

Art. 3· O art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho fica
acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Na aposentadoria espontánea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público."

Art. 4· Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos 11 do art. 119 e III do § 1· do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previ.
denciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime prevídenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 5· A contribuição do empregador rural pessoa fisica e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n· 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Seriar) criado pela Lei n· 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 6· O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis n·s 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.523-2, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
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modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 abril de
1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art. 38 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5' do art. 3º e o art. 148 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei n? 8.641, de 31 de março de
1993, e o § 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-3, DE 9 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

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

Art. 1e Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
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Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão
ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.524-2, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o anexo está publicado no DO de 10.1.1997, págs. 537/554.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.532-1, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de cem por cento do Imposto de Importação incidente na importação de máquinas, equipamentos, inclusive de testes,
ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
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-

II - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
. .dente na importação de matérias-primas, partes, peças, compoInCites conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
nen ' .
pneUJl1átlcos;
III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Imrtação incidente na importação dos produtos relacionados nas
~neas a a c do § 1· deste artigo;
IV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
.ncidente na aquisição de máquinas, equipamentos, inclusive de
~stes ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
a areÍhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados
o~ de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
V - redução de 45% do Imposto sobre Produtos Industrializadosincidente na aquisição de matérias-primas, partes, peças, componentes: ~onjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados e pneumatlcos;

VI - isenção do adicional ao frete para renovação da Marinha
Mercante;
VII - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento dos bens importados;
VIII - isenção do imposto sobre a renda e adicionais, calculadoscom base no lucro da exploração do empreendimento;
IX - crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares n·s 7, 8e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no
valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1· deste artigo.
§ 1· O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas
instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de duas rodas ou mais e jipes;
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b) caminhonetes, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n'' 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 3" O disposto no inciso Ill aplica-se exclusivamente ás importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes
nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por intermédio
de empresa comercial exportadora, em nome de quem será reconhecida
a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 4" A aplicação da redução a que se refere o inciso II não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a dois por
cento.

§ 5" A aplicação da redução a que se refere o inciso III não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior ã
Tarifa Externa Comum.
§ 6" Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão ser
usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto
ao inciso I, compor o seu ativo permanente, vedada, em ambos os
casos, a revenda, exceto nas condições fixadas em regulamento.
§ 7" Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n'' 37, de 1966, ressalvadas as
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.

rtações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas

IfIl:~ções do § 3' deste artigo, quando a transferência de propriE;dade

não for feita à respectIva empresa montadora ou fabncante nacional,
§ 8' Não se aplica aos pr?d~tos importa~os nos termos deste
artigo o disposto no Decreto-LeI n- 666, de 2 de Julho de 1969.
§ 9' São asseguradas, na isenção a que se refere o inciso IV, a
Illanutenção e a ut~l!zação dos cré?itos relativos a matéria~-primas,
odutos intermedIanos e materiais de embalagem, efetivamente
~~pregados na industrialização dos bens referidos.
§ 10. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
isenção de q~e trata o inciso VIII não poderá ser ~s~ribuidoaos sócios
constituira reserva de capital da pessoa jurídica, que somente
~oderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital
social.
§ 11. Para os fins do parágrafo anterior, serão consideradas
tawbém como distribuição do valor do imposto:
a) a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da
reserva;
b) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o
valor do saldo da reserva de capital.
§ 12. A inobservância do disposto nos §§ 10 e 11 importa perda
da isenção e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de multa e juros moratórios.
§ 13. O valor da isenção de que trata o inciso VIII, lançado em
contrapartida à conta de reserva de capital nos termos deste artigo,
não será dedutível na determinação do lucro real.
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será
efetivada na forma que dispuser o regulamento.

Art. 2' Para os efeitos do art. 1', o Poder Executivo poderá
estabelecer proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do artigo anterior,
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procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do mesmo
artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em período
a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa;
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 2' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou representante no exterior.
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambiaL
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar nas regiões
indicadas no § 1Q do artigo anterior, para as linhas de produção novas
e completas, onde se verifique acréscimo da capacidade instalada, e
para as fábricas novas de empresas já instaladas no Pais, definidas
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em regulamento, o prazo para o atendimento das proporções a que se
refere este artigo é de até cinco anos, contado partir da data do
primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados nos incisos H e HI do artigo anterior.
Art. 3º Para os efeitos dos arts. 2º e 4º, serão computadas nas
exportações, deduzido o valo.r da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no extenor, as:
I - vendas e empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;

H tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4º Serão computadas adicionalmente como exportações líquidas os valores correspondentes a:
I - quarenta por cento sobre o valor FüB da exportação dos
produtos de fabricação própria, relacionados nas alíneas a a h do § 1e
do art. 1º;
11 - duzentos por cento do valor das máquinas, equipamentos,
inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes;
instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade,
novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

IH - cento e cinquenta por cento do valor FüB da importação de
ferramentais para prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem
comoseus acessórios e sobressalentes, incorporados ao ativo permanente das empresas;
IV - cem por cento dos gastos em especialização e treinamento
de mão-de-obra vinculada à produção dos bens relacionados nas
alíneas a a h do § 1º do art. 1º
V - cem por cento dos gastos realizados em construção civil,
terrenos e edificações destinadas à produção dos bens relacionados
nas alíneas a a h do § 1º do art. 1º;
VI - investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
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Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na
alínea h do § 12 do art. 12 , que exportarem os produtos nela relacionados para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou
fabricantes, instaladas no País, dos produtos relacionados nas alíneas
a a g do § 1s do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor
das exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a
exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
referidas no § 1e do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1e O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano calendário.
§ 2º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até quatro anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.
Art. 8º O comércio realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
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de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
e 2.433,.a do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertiJl1dústI'l :ncerramento dos respectivos compromissos.
.
ão dse importação e o d esemb araço a duaneí
l1el1te, o 10. A autonzaçao
uanei.Art;odutos referidos nas alíneas a a c eg do § 1· são condicionados
rodoS pentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais
à ~p;e~ias legais e regulamentares;
elOgel1
J _ Certificado de Adequação à legislação nacional de trànsito;
í

-

JJ - Certíficado de Adequação às normas ambientais contidas
Ta'

Jla ",,1

n. 8.723, de 28 de outubro de 1993.

§ 1. Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
ão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho N acio~~e:e Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conam a).
§ 2. As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.

§ 3. Sem prejuízoda apresentação do certificado de que trata o
I a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
:~áco~provadapor ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
.

[so

Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas
referidas no § 1· do art. 1·, nas condições fixadas em regulamento,
com vigência de ~. de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícIOs;
I - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de máquinas, eqnipamentos, inclusive
de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos
e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como
osrespectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;

Il - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de matérias-primas, partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados
_ e pneumáticos;
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III - redução de até 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
IV - extensão dos beneficios de que tratam os incisos IV, VI,
VII, VIII e IX do art. 1°.
Art. 12. Farão jus aos beneficios desta medida provisória os
empreendimentos habilitados pelo Poder Executivo até 31 de março
de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como
objetivo a fabricação dos produtos relacionados na alínea h do art. 1°,
a data limite para a habilitação será 31 de março de 1998.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento dos beneficios de que trata
esta medida provisória estará condicionado à apresentação da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 14. A inobservância das proporções, dos limites e do índice
a que se referem os arts. 2° e 7° estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1°, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2°;
II - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1°, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1° do art. 2°;
III - sessenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1°, que exceder a proporção a que se refere o inciso IH
do art. 2°;
IV - sessenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
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. 11 do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere o
o
I' do art. 2-;
§
V - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das imrt ções realizadas nas condições previstas' no inciso n do art. 1',
po aoncorrer para o descumprimento do índice a que se refere o
que c
apu t do art. 7"'-,
C
VI _ cento e vinte por cento incidente sobre o valor FOB das
. ortações realizadas nas condições previstas nos incisos n e In do
1', que exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2';
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das imporõesdos produtos relacionados no inciso n do art. 1', realizadas nas
taÇndições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
CO
'
JVdo art. 2"-.
se refere o .
InCISO

ÍJlClSO

:'t.

parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 15. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais;
JI - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza e com aqueles previstos na legislação da Zona
Franca de Manaus, das Areas de Livre Comércio, da Aroazônia
Ocidental, do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo
de Investimentos da Aroazônia (Finam).
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.532, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
iWpública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.533-1, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Extingue créditos oriundos de contri.
buições arrecadadas pelo Instituto Nacio.
nal do Seguro Social (INSS)~ no valor e
condições que especifica, e dá outras pro.
vidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oriundo de contribuições sociais por ele
arrecadadas ou decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, cujo valor:
I - total das inscrições em Divida Ativa, efetuadas até 30 de
novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
II - por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente de notificação ou de auto-de-infração não inscrito em Dívida
Ativa, seja igualou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. Os valores previstos neste artigo referem-se ao
montante dos créditos atualizados em 12 de dezembro de 1996, inclusive com todos os acréscimos legais incidentes.
Art. 22 A extinção de processos judiciais em decorrência da
aplicação desta medida provisória não implicará condenação em
honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência
contra o exeqüente, ainda que tenham sido oferecidos embargos
à execução.
Art. 32 O disposto nesta medida provisória não se aplica aos
créditos incluídos em parcelamento.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.533, de 18 de dezembro de 1996.
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,\rt. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176° da Independência e 109' da
RePública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.534-1, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1" Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2° desta
medida provisória.
Art. 2" Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato ~onjunto ~e distribuiç~o dos car~os e.fu,:,ç~es indicados no
caput do artigo antenor, em relaçao a cada instituição de ensino.
§ 10 As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
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§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor, pro tempore, cujo exercício
das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de
sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado
pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alinea b, art. 4', da Lei n' 8.670, de 30 dejunbo de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-l, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-S.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.534, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo III à Lei n' 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n' 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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Anexo

gos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
Car e dos Centros Federais de Educação Tecnológica

,--

,...-

-

Quantitativos

Cargo/Função
Cargos de Direção

40
205
617
1.481

CD-l
cD-2
CD-3
CD-4

2.343

Subtota!
Funções Gratificadas

4.129
1.119
901
2.809
1.607
2.012
2.2BO
457
209

FG-l
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-B
FG-9

Subtota!

15.523

Total

17.866

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-1, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras prouidências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
(') Retificadano DO de 21.1.1997 (Pág. 543 desta obra).
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CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares
Art. lº O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o capu;
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2Q Não se aplica o instituto da redistribnição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO 11

Das Atribuições
Art. 3
do Brasil:

Q

São atribuições do cargo de Analista do Banco Central

I - formulação e implementação de planos, programas e
projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública
interna e externa, da política monetária, da emissão de moeda e
papel-moeda;
11 - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
111 - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
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Art. 4· São atribuições do cargo de Procurador do Banco Cen-

tral do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juízo e fora dele;

II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5· São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);

III -

suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico tercerizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;

VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máqninas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6· O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1· O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
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§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de provas de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá polítícas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-reqnisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. l' ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão
I da classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre a sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
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Art. 9º Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8:270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1", inciso I, e § 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I - Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quínze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialistas
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialistas do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;

li - Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2º grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.
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§ 1° A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e H deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;

b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2° Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo IH.
§ 1° O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para cinqüenta
e cinco por cento a partir do 366° dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.

§ 2° Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da autarquia, no quantitativo, valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
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§ 12 O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.

§ 22 O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
nn
~ ti
do cargo ele
IVO:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
. corporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
~'celas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
p~
dé .
à soma dos ecrmos.

§ 3 2 Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.

§ 42 As funções comissionadas percebidas por servidores do Banco
Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória
serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais
constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos
financeiros somente a partir de 12 de dezembro de 1996.
§ 52 A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrotura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
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Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ I" A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensiouista
corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive O adicional
por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não
presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2" A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei
n" 8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
11 - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.
§ F A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2" As infrações às proibições estabelecidas no inciso 11 são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2", da Lei n" 8.112, de 1990.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
8 A partir de 1" de dezembro de 1996, os ocupantes dos

Art· ~; cUÍco do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,

cargoS ~e eente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
respe~tivf'Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Carretr a e do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
d da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, obserProcurador
Procura o:cionamento constante do Anexo VI.
vado o pOSI
O di
te arti
I'
afo único.
sposto nes
go ap ica-se aos ocupantes
parágrem extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
dos carcgos tral do Brasil.
BancO en
19. Os ven~imentos pa~os p.elo Banco Ce?tral do Brasil a
Art· .dores no penodo de 1" dejaneiro de 1991 ate 30 de novembro
seUS servt uando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
de 1?96, qdo Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
se~~~r::5 de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas comopro
LeIn- fi' to' sendo as diferenças computadas apenas para apuração
labore acs ;encimeritos nas carreiras do Banco Central do Brasil
.
dos noVO idas nesta me dida
a nroví
provisóna.
estabeI ec
1" O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
§ d decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
pena e t quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
n? c,!~u e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
dir~l ; aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
ap~ do ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
ve Bcaanco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
pelo
§ 2" O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamend orrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
to~b ec curso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
cai are
ou revi
·ormente cassada
a ou
revista,
postert

Art. 20. Se do enqua~r~ento nas carreiras. co?s:antes desta
did provisória ou da aplicaçao da tabela de retribuição dos cargos
me ~eza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
de N!, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
funçao,
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a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de junho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ F Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de I"
de janeiro de 1991.
§ 2" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 dejaneiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e acerto de contas de que trata o caput.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a beneficios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
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Art. 23. Os anuênios adquiridos p~l.os servidores do Banco Cend Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço

tr,,!,ortIl
o e disposto no art. 67 da Lei n· 8.112, de 1990.
cow

'

lic~nça,s-prêmio adquiridos pelos servido Banco Central do Brasil ate 15 de outubro de 1996 poderão
dores ufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria
ser us vertido ' em pecuma
, . no caso de falecimento,
P.' .
na forma da'
s
OU COn
•
té
I
d
t
. I a-o em VIgor a e aque a a a.
legts aç
Art. 25. Res.s~vado o, contid~ no § 1· do art. 21, apl!ca-se aos
entos da inatIVIdade e as pensoes decorrentes do falecimento do
prov'
do Banco Central do Brasil regido pela Lei n· 8.112, de 1990,
servIdor
did' , .
o disposto nesta me a provisoria.

Art. 24. Os períodos de

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
los servidores do Banco Central do Brasil até 1· de dezembro de
1~96, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1997, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em nsco a execução das atribuições
do Banco Central d~ Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seuS serVIdores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.535, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira

Servidores

Cargo

Técnicode Suporte do BancoCentral
Especialista do Banco Central do do Brasil
Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

5.459

Total para a Carreira

6.170

711

Procurador do Banco Central do
Jurídica do Banco Central do Brasil
Brasil

200

Total para a Carreira

200

Total para o Banco Central do
Brasil

6.370

Anexo II

1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1. Cargo de Analista' do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

1V

III
11
1

B

1V

III
11
1

C

D

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

III
11
1

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

III
11
1

2.055,30
2.014,80
1.975,20

1V
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c ._"" de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
'"

Vencimento-Básico
(VEm)

classe

Padrão

I------

Ao

IV
III
II
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

I--

B

IV
III
II
I

966,30
929,10
884,70
842,40

I-

O

IV
III
II
I

802,20
763,80
720,30
679,50

D

III
II
I

640,80
604,50
570,00

éüh e-manaía

Anexo I!
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
12 carreiraJurídica do Banco Central do Brasil
.' CarUQ d e Procurad ar d o B anco Cen t ra ldo Braso'1
1.2.1.
Vencimento-Básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

Ao

IV
fi
II
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

B

IV
III
II
I

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

O

IV
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

1II
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Anexo 11I
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Cl esee
A

Padrão

N

D

GABC

A

75%-B-I
75%-B-I
75%-8-1
75%-B-I

B

75%-c·1
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

C

III
11
1
III
11
1
1

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(I)

D

N
li
11
1

C

Técnicode Suportedo BancoCentral do Brasil
%eBaseda
Cl asse
Padrão

65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I

li
11
1

B

%eBaseda
GABC

N

N
li
11
1

9O%-A·N
9O%-A-m
9O%-A-II
9O%-A-I

N

9O%-8-N

li
11
1

9O%-B·li
90%-8-11
90%-8-1

N

9O%-e-N

li
11
1

9O%-C·li
9O%-C-II
9O%-C-I

li
11
1

9O%-D-li
9O%-D-II
90%-D-I

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

CI asse

Padrão

A

N
li
11
1

B

N
III
11
1

C

i

N
li
11
1

%eBase da
GABC
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A·I
75%-8-1
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C·I
75%-G-I
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C1asS"

Padrão

D

m
n
I
I

% e Base da

GABC
75%-D-I
75%-D-I
55%-D·I(I)
35%-D-I(I)

,

(1) Conforme disposto no § 1 do art. 11, desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Nível

CaIgOS

Servidores

Vr. Unitário
R$

Total
R$

Direção

FDS-l
FDE-I
FDE·2
FDT-l
FDD-I

Analista

•

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60

I
39
46
246
531

1.975,20
73.171,80
77.224,80
267.229,80
524.415,60

Assessoramento

Procurador
FCA-I
FCA-2
FCA·3
FCA-4
FCA·5

11
39
17
112
229

Total

1.271

1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

-

20.638,20
65.473,20
18.467,10
110.611,20
135.682,50
1.294.889,40

Suporte

Técnico
de
Suporte

364,90
213,00
177,30

4.258,80
20.448,00
9.928,80

FST-l
FST-2
FST-3

12
96
56

Total

164

-

34.635,60

Total

1.435

-

1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Vr. Unitário

Total

R$

R$

Cargos

Nível

Técnico
e
Procurador

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11

222,00

102
56
162
132

166,50
138,75
111,00
83,25

Total

463

Auxiliar

Servidores

2.218,50

2.218,50
S5.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00

1.941,38

1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00

333,00
277,50

197.857,50

64.158,00

222,00

-

2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

-

56.166,00

-

2.498.205,22

238

Adicional Especial
Total

185.353,14

4.399

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Valor Unitário

Total
R$

Nível

Servidores

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00

R$
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

Referência

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Padrão
Classe
Servidores

A

IV
III
11
I

-

B

IV
III
11
I

3
106
306
176

C

IV
III
11
I

78
16
9
7

D

III
11
I

6
2
2

A

B
C
D

E
F
G
H

Auxiliar

I

J
L
M
N
O

P

711

Total nataa Carreira/Cargo
Cargo extinto
Carreira

Referência

Analista do Banco Central do Brasil
Padrão
Servidores

Classe

A

IV
III
11
I

57
30
80
473

B

IV
III
11
I

602
487
471
202

C

IV
III
11
I

74
196
868
672

D

III
11
I

138
445
278

A

B
C
D

Técnica

E
F
G
H
I

J
L
M
N
O

P

Total cara 8 Carreira/Cargo

5.073
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Cargo extinto
Referência
Carreira

Procurador

Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A
B
C
D

A

IV
III
11
I

4
25

E
F
G
H

B

IV
III
11
I

20
16
4
13

C

IV
III
11
I

D

III
11
I

I

J
L
M
N
O

P

Servidores

4

-

-

-

t

46
15
150
5.934

Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

100% FCA-l
100% FCA-2
100% FCA-3
15%FCA~4

Estruturas Extintas

(Código)
003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008
006033,100463,445045,446041,780049
013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894
613673
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,

18,75% FCA-4

615625,6166BO,617628,818624,619620,6206BB,621641,631175,64019~

20% FCA-4

641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
604623

22,50% FCA-4
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Estruturas Extintas
(Código)

:Estrutura

criada.
(EquivalêncIa)

p-

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561, 100595,
110590,111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591, 125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599, 146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208, 502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924665,925004,926841,927864,928887,929867,930006,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

25%FCA-4

30%FCA-4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182

40%FCA-4

018082,018155,018163,021083,031313,061506,061530,070602,071609,
072605,080560,083593,087564,100560,110531,111562,112569, 113565,
114561, 115568,120561,121568, 122564,123560,124567,125563,126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564, 146560,
147567,200565,201561,201600,202568,202592,202606,203564,204560,
350664,426164,428167,472166,473162,460169,482161,463168,484164,
466167,467163,488160,469166,491160,492167,493163,501204,915920,
918890,940909,967912,979880,980870,981001,982881,983888,985880,
986003,987883,991872,994006

50%FCA-4

110566,429155,470155,790168,791164,792152,793159,916897

I-

52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,
111503, 112500, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501, 124508,
125504, 126500,127507, 128503,130508,140503,141500,142506,143502,
144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537, 201596, 202509,
202533,203505,203530,204501,466131,461165,973815,975940,977942,
978949,984914,112593,425133,460133,461130,462136, 463132, 464139,
465135

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,

100%FDE-1

401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

100% FDE-2

901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

100% FDO·l

100% FDS-l
lOO%FDT·l

37,5%FST-1
50% FST-l

52,5%FST-1
70%.FST-l

100%FST-1
100% FST·2

75% FST-3
100% FST-3

Estruturas Extintas
(Código)

008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,062502,063509,082562,082597,083569,084565,086568,
088560,416088,417084,418080,420131,421138,422134, 424137, 427136,
427160,440086,452084,454087,455083,458082,760137,761133,904945,
943940,949930,946001,947954,948004,956945,957941,958948,959944,
960942,968900,971901,992968,995002
0~1015,050407,O51403,400017,938009

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130,755060,
936979,944980,945978
043370,0>4385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,840890,
920819,921815,931810
037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343, 042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.536-21, DE 16 DE JANElRO
DE 1997
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos,
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industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e

III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
l' deste artigo.
§ l' O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabado e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2' O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresas comercial exportadora, em nome de quem
será reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em
regulamento.
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§ 3º A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.

§ 4º A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5° Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6° Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7° Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nO 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas condições do § 2" deste artigo, quando a transferência de propriedade não
for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.

§ 8° Não se aplica aos produtos importados nos termos dos incisos
I, II e III o disposto no Decreto-Lei nO 666, de 2 de julho de 1969.

Art. 2° O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1° do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser detenninado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FOB das importações das mesmas
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atérias-primas, reali~adas nas condiç~es previstas no inciso II do

~go anterior, em penado a ser detennmado, por empresa; e

IV _ o valor total FüB das importações dos produtos relaciodos no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previs: . no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar concentração de importações que
rejudique a produção nacional, o Mi~st.ério da. I?dú~tn.a~ do Comé:Pio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais a importação
~os produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos rel,acionados .no § l' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e

o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecidoprazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1'.
b)

Art. 3' Para os efeitos dos art. 2' e 4' serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
oua representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n Q 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
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II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4" Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § I" do art. I";
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
II] ao valor FüB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e

IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5" Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6" As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § I" do art. I", que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § I" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intennediada pela montadora.
Art. 7" O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § I" do art. I", em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
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§ I" O índice médio de nacionalização anual será uma propor_ entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subcon~ao tos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
Jundutos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
pr~ o regime de drawback utilizados na produção global das empres~o
em cada ano calendário.
s~,
§ 2" Para as empresas que venham a se instalar no País, para
s linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
~e capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
.nstaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
:.nigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.

Art. 8" O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. I", obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9" O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e O desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § I", do art. F são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I - Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e
II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 e outubro de 1993.
§ I" Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e doConselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
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§ 2" As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.

§ 3" Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. I" estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuizo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no Anexo à Medida Provisória n" 1.508-13, de 9
de janeiro de 1997, adquiridos entre a data da publicação desta
medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ 1" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2" A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.

§ 3" A partir do mês que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
indice a que se refere os arts. 2" e 7" estará sujeita à multa de:
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setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das imporI -;;iizadas nas condições previstas no inciso I do art. lº, que
t8ÇÕ"~ r~ para descumprimento da proporção a que se refere o inciso
contI1bun" o.
II do art· 2-,
II _ setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das imporalizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
te-ÇÕ"s re s limites adicionais a que se refere o § 1s do art. 2';
eJCeder o
UI _ sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das impor_ de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
taç?es do art. I', que exceder a proporção a que se refere o inciso III
jnClSO II o.
do art· 2-,
IV _ sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das impor_ de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
taç?es do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere"
inetSO II
o
§l' do art, 2-;
V _ setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das impors realizadas nas condições previstas no inciso Ildo art. 1', que
taçõerrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
conco
art. 7';
VI - cento e vinte por cento incidente sobre o valor FüB das
. portações realizadas nas condições previstas nos inciso II e III do
: . 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2'; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dosprodutos relacionados no inciso II do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
serefereo inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. Ü produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. Ü tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
J - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
r~guIaridade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
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Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encanu.
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.536, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.537-34, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e áá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais 'I'ransitõrias, as pessoas jurídicas referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
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I - reversões de provisoes operacionais e recuperações de
'ditos
baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
e
crovas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
n lo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
~vestimentos avaliad?ts pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como recei a;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações ~os ~ti,:,os objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda nao liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancosde desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito,
financialllento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;

d) despesas de arrendamento mercantil restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
oureservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinadas à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
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VI
no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

§ 2" Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribnição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3" AB exclusões e deduções previstas neste artigo restringem.
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n'
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.537, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Ficam revogados o art. 5" da Lei n" 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1",2' e 3' da Lei n' 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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""'DIDA PROVISÓRIA N' 1.538-36, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997

!V=

Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nccional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a materia constantes da Lei n'1 8.177, de 1'1 de
março de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera os arts. 2'1 e 3!! da
Lei n' 8.249/91.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lsi:
Art I' O art. 30 da Lei n" 8.177, de l' de março de 1991, alterado
pela Lei n' 8.6?6, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redaçao:
"Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lsi Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição,pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e

tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3º A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturg,
ção da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribui.

ção, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra

audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da doeu.
mentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
§ 4º A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estaba.
lecerá, inclusive, seu limite anuel,»

Art. 2º O art. 2º da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes caracterís.
ticas gerais:
I -

III -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º dejunho de 1991; nas
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ões de troca por Brazil lnvestmente Bond (BIB), de que

:e:a~ art. 1º desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas

a :cordos de reestruturação da dívida externa e nas operações

~°'h-oca por títulos da dívida externa para utilização em projetos
de 'ncentivos ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC,
d:~uetratao art. 3~, § 3º, da Lei nº 8.177, de lºdemarço de 1991,
em sua atual redaçao.
.........................................................................................................

§ 2'

.

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

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• »

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º

..

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.538, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 5' Esta media provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e I09' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.539-27, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos traba.
lhadores nos lucros ou resultados da empreSa
e dá outras providências.

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

Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos traba.
lhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtiq,
dade, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.
Art. 2" Toda empresa deverá convencionar com seus emprega.
dos, por meio de comissão por eles escolhidas, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão cons.
tar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, periodo de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, 08 seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.

§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3· Não se equipara a empresas, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa fisica;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente-e-
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- - - . tribua resultados, a qualquer título, ainda que indire1. 11M :~ge11tes, administradores ou empresas vinculadas;
e11te
taJIl
, a. ue i11tegralmente os seus recursos em sua atividade
2' .aphq
ale 110 País',
illStitllC1011.
o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
3. des t I11e o de e11cerramento de suas atividades;
li o em cas
púb c ,
nha escrituração contábil capaz de comprovar a obser4. mal1àe mais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
vância .d?Se de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
comerCIaIS o A participação de que trata o art. 2" não substitui ou
Art· 3- a remuneração devida a qualquer empregado, nem
comple~enta de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
constitUI ?:~e 11ão se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
.dencl iU ...0,
preVI o
a efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
§ 1- Ia~r como despesa operacional as participações atribuídas
poderá de UZdos 110S lucros ou resultados, 110S termos da presente
aos empreg":són'a dentro do próprio exercício de sua constituição.
dida proVI
'
me
o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distri. ~ 2- valores a título d~ p~icipaçãonos lucros ou resultados da
bUlçao de
periodicidade inferior a um semestre.
empresa e m .
. .
.
.
e A periodicIdade semestral mImma.refenda no parágrafo
§. 3 derá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembrc
lll1ten07r po função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
de 199 ,em
revidenciári as.
_
.
-'
P
4" As participaçoes de que trata este artigo serao tributadas
§ te m separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
na fon to ecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
com~ ~l1~OS da pessoa física, competi!,do à pessoa jurídica a responren~d d pela retenção e pelo recolhimento do Imposto.
sabili a e
Art 4" Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
ult d s da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilires a o seguintes mecanismos de solução do litígio:
zar-se dos
I
mediação;
II _ arbitragem de ofertas finais.
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§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2" O mediador ou o árbitro, será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3" Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer da partes.

§ 4" O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5" A participação de que trata o art. 1º desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.539, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.540-20, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n"
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ I' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulo de pleno direito
quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade
inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 52 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 62 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 32 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n 2 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 12 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 42 Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 52do art. 27 da Lei n? 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 52 Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 62 A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 72 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 12 de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de lO de janeiro de 1996.
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§ 1. Em 1· de julho de 1995 e em 1" de janeiro de 1996, os valores

sos respectivamente, nas umdades monetárias de conta extineJ<jlres fo':"'a do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
::~ância do disposto no art. 44 da Lei n· 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
til·zar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
Üni~o, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fisceis extintas.
Art. 8º A partir de 1· de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1. Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, e~te será substituído, a partir de 1· de julho de
1995, pelo índice preVIsto contratualmente para este fim.
§ 2. Na Iúpótese ~e não existir previsão de índice de preços
substituto e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3. A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços _ Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6· do art.
20e no § 2. do art. 21, ambos da Lei n· 8.880, de 1994.
Art. 9. É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
aoterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalhocontinuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
porintermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
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§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.

§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentãdamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.

§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
'l'rabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
do despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
eJ1l
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
eção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
coo;são judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
~ecd;mplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
J1l~stituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
ll~uidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3Q do art. 54 da Lei nQ 8.884, de 11 de junho de 1994,
m a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n'' 9.069, de 29 de
j~o de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3Q Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.540, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1Q e 2Q do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1Q e 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n Q 8.177, de 1" de março de 1991.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio -Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.541-20, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dá nova redação ao § 31' do art. 52 da Lei
n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 3º do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso m, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2º, da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.541, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 1762 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.542-18, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro luformativo dos
créditos não quitados de 6rgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
ere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
COnfi
I .
com força de ei:
Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas ejurídicas que:
I _ sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há ma!s ~e sessenta di,:,s, par~ co?, órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segando normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lbe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
oupela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de I" de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades in.
tegrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do
Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhs.
cimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
11 - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
111 - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

-

123

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
11 - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
nvolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
~espectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
o) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
o) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débitoque deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importãncia do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
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total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4· Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

Art. 8· A não-observância do disposto no § 1· do art. 2· e nos
arts. 6· e 7· desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n'' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n· 5.452, de 1943.
Art. 9· Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2·, do Decreto-Lei n· 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4· do
Decreto-Lei 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n· 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passiveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judiciaL

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante de débito e o prazo solicitado.
§ 1· Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasilia,v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

125
queno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagapeento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Emprede Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n" 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 22 Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 32 O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 42 Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
d~ noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

:"S

§ 52 O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito do parcelamento, nos termos desta medida
provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor
dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto
no art. 11 e seu § 12 , e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 12 Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 22 No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 32 O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
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Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa

do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:

I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliârios (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n Q 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n Q 9.317, de 1996;
IV - valores pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos
cofres públicos.
Parágrafo único. E vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1996 poderão
ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 31 de janeiro de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
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d 1996 incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
e
co~ p protocolizados até 15 de dezembro de 1996, obedecidos os
;:~itos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1. O saldo devedor da dívida ~er~ atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a.vanaçao da Taxa Referencial (TR),
rrida no mês anterior, acrescIda de doze por cento ao ano mais
~~~% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro§ 2. O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
decontrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banc? do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeíro do Tesouro Nacional.
§ 3. Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recurs?s na ;ede ~ancária, à falta de
pagamento de qualquer parcela, decomdos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n· 8.981, de 1995:
«Art. 84............................................................................•....

r.:zo

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

§ 8· O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Naoional,»
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, e inscrição como Dívida da União, o ajuizamento da
respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a
inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988.
11 - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei n·
2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
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III -

à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de rner,
cadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nºs 7.787'
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147'
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décim~
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987.,
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Trans.
missão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
,
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com futuro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará de quantias pagas.
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19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autop.:rt. desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
tiZada a clusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
\'erd:-~go anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.

JlC

ágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
par JIl que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
cllUSas eIJIlPosto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
sobre; ão de mercadorias.
iJIlpo aç 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
p.:rt~uções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
das e~ocuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
pela onsolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referên\,~or:alvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
itos que, SOJIlados, ultrapassarem o referido valor.
§ l' Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
I sivaJIlente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
~;~ OU inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

d:

§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não s~ aplica às execuções ~elativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,

Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
Art. 22. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
ara transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
~unicípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadiJIlplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
• no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em lei, decretos e outros atos normativos.
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§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de respon,
sabilídade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípíos e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguin.
tes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributo a
que se refere os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e c,
e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fl o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.

§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 23. Não cabe recurso de oficio das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados pela
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tari da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto

a
re Produtos
sec
Industrializados.
sobre

M.

24. O inciso 11 d~ art. 3Q da_Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a segumte redaçao:

"lI - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."

M. 25. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
1'1 cional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pelas União,

~titUídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
co zembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requed'do até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
m Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
~econvertidospara Real, com base no valor daquela fixado para 1Q de
janeiro de 1997.

§ 1Q A partir de 1Q de janeiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em reais.
§ 2Q Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
daFazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 26. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bemcomo aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1Q de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n Q 1.542, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 29. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 12 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e 08
arts. 91, 93 e 94 da Lei n? 8.981, de 1995.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.543-18, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos 6rgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e. fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto,
por proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos
dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a
correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção
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m
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo
ora en t o .
t e.
e AssesS
I .slação pertmen
coma egI
§ 2. No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
.
tais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
re~;?rio da Administração Federal e Reforma do Estado submeteMuns Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
rá, ~o de confiança excedentes.
funçoes
Art 2· O quantitativo constante do anexo, exceto nas Institui_ F 'derais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
ÇO~St n~es no âmbito da Administração Pública Federal direta, autáreXI.s ee fundacional, em decorrência de legislação específica editada
quica
- d es t a me did
. ó .
até a data da publiicaçao
1 a provis na.
Art. 3· Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remane. no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
Jarfundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
e ecificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
e~gos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
~ Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4· Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
doestatuto do qual decorra.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.543, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

52

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

140
567
1.797
2.825
6.369
7.380

Subtotal

19.078

Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal

Total

9.166
8.649
11.699
29.514
48.644

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.544-18, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, aliera dispositivos das Leis nº 6.880. de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxilio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Condíção Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar,
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-

á afo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
par gr do serviço militar inicial.
estador as
pr
2' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
~;,wada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e
será _ s dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga
gra~u;~dstode 1995 até 31 de agosto de 1996, de acordo com o Anexo
de1 ~-"~ de I' de setembro de 1996, de acordo com o Anexo III.
I, e a p"'.~
Art 3' Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será conce.da ~a Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
di
alor constante do Anexo lI.
l' nov
, parágrafo único. A Gratificação .Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
ala remuneratórif., ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
àr~~, 42 e 86 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será cons~der~~a, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na ínativídade,
Art. 4' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
assa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da ativa,
kativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5' O inciso III da alínea b do § I' do art. 3' da Lei n' 6.880,
de9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«IH - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.»

Art. 6' Os arts. 68, 75 e 86 da Lei n' 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 68

.

§ I' O Adicional de Inatividade integrará, para fins de
cálculo de pensão, a estrutura de remuneração do militar falecido
em serviço ativo, inclusive com menos de trinta anos de serviço,
com base nos percentuais estabelecidos na Tabela VI do Anexo
II desta lei.
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§ 2Q OSefeitos financeiros decorrentes do disposto no pará.
grafo anterior, para os já falecidos, vigorarão a partir de 1Q de
dezembro de 1996."

«Art. 75

.

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

VIII - multa por ocupação irregular de Próprio Nacional
Residencial."

«Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluído, designado ou mobilizado, e, excepcionalmen,
te, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a qualquer
das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore calculado
sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo."
Art. 7Q Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n" 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido Auxílio-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.
Art. 8" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.544, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n Q 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
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Anexo I

Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET)
(Conforme art. 2')

Oficiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de
- AJn1irante-de-Esquadra)

I

Posto

c·

AlDllf 8-0

te_de~Esquadra,

General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

. AI 'raote. General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
VIce- nu
A.hnirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Contra· ~ de_Mar-e-Guerra e Coronel
CapItão· ~ de.Fragata e Tenente-Coronel
Capltllo-

Fator
0,733

0,688
0,644
0,534
0,495

,tão_de.Corveta e Major
Capl
,tão-Tenente e Capitão
Capl
Primeiro-Tenente

0,428

Segundo-Tenente

0,266

0,341
0,302

I I - Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de
Guarda-Marinha)

Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
daAeronáutica e aluno de Orgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,059
0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz.Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,040
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IH -

Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de
Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taifeiro-de-Primeira-ClasSe

0,123

'I'aífeíro-de-Segunda-Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lI!
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro

de lI! Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11 Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2 1 Classe

0,082

D

Soldado do Exército e Soldado de 2 Classe (engajados e não-especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049

Anexo H
I -

Oficiais
Posto

Valor (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70
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Praças Especiais

11
,...--

Graduação

I---

:M rinha e Aspirante-a-Oficial
Guarda- a

te e Cadete (último ano)
AsplraIl
- . te e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
AsPJ;I'~ da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
o

OfícuUS

ReS"rva
Aluno

AlUDO

-

19,20

17,40
16,20

do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

14,40

da Escola de Formação de Sargentos

14,40
14,40

ndiz_Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

Apre

III -

110,70

do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

Aluno
Grumete

-

Valor (R$)

12,00

Praças
Graduação

Valor(R$)

110,70

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taüeiro-de-Primeira-Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda-Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
li Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1D Classe e Soldado Péra-Ouedíate (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2J!. Classe

24,00

Soldadodo Exército e Soldado de 2!lClasse (engajados e não-especializados)

19,20

D

goldado-Clarím ou Corneteiro de 3 Classe

14,40
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Anexo III
Tabela de Cálculo da GCET

I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo
de Almirante-de-Esquadra)
Posto

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Oapítão-de-Oorveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Segundo-Tenente

0,990
0,856
0,682

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais de Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete

Aprendie-Marínheíro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

lU -

1,466
1,376
1,288
1,068

0,604
0,532

Primeiro-Tenente

11 -

Fator

Fator

0,754
0,130
0,118
0,110
0,098
0,098
0,098
0,080

Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,754

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,634
0,526
0,442
0,286
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Graduação

Fator

Taifeiro-de.Primeira-Classe
aifeiro-de.Segunda-Classe
T "nheiro, Soldado Fuzileiro Naval, S?ldado do Exército e.Soldado de I!!
Man (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Classeteiro de I!! Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)
Conte
"nheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe (não
MBO .alizados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
espec'
li
1
Colileteiro de 2 C asse
Solda~o.do Exército e Soldado de 2!l Classe (engajados e não
especlahzados)
SoIdado-Clarim ou Corneteiro de 311Classe

0,246
0,218

0,178

0,164
0,130
0,098

Observações:

1 _ Valor do Boldode Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os oficiais)
2 _ Valor do Boldode Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET para as praças)

R$ 618,00
R$ 293,10

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.545-14, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. l' Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6' da Lei
n' 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar
nos termos da respectiva legislação:
I
Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
H - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
IH - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede),
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da lei
complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
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Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9', da
Constituição.
Art. 2' A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo n' 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, será
feita, igualmente,no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
nos termos da respectiva legislação, aplicando-se-lhe o disposto no
parágrafo único do art. 1'.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.545, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.546-15, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Forma-

ção do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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e Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições

Art· 1 amas de Integração Social e de Formação do Patrimõuio

para os ~o~blico (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constido Se1"\'ldor Leis complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e
tuiçãO e;~e dezembro de 1970.
n' 8,:. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada men-

en te·
. elas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
I .- ~das pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
são eqUlparúblicas e as sociedades de economia mista e suas subsiempresas Pm base no faturamento do mês;
diárias, co
pelas entidades sem fins lucrativos definidas como emIdI -as pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
or
al-' .
Prega
e na folha de s anos,
bas III _ pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
alor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transV
bas.e n?as correntes e de capital recebidas.
ferenCl
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calcuf~~: na forma do inciso 1,_ em rel~ção às receitas decorrentes de
operações praticadas com nao associados,
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
ondent es à folha de pagamento das instituições ali referidas,
corresp com recursos origmanos
. . .. dos Orçamentos F'ISC al e d a S egucusteadas
ridade Social.
§ 3' Para detenuinação. da base de cálculo, ~ão ~e incluem,
tre as receitas das autarquias, os repasses recebidos a conta das
~~tações dos Orçamentos.1!.'iscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União,
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.

salm
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Art. 3· Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4· Observado o disposto na Lei n· 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso Ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagainento for efetuado em moeda conversível;
III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5· A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multíplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6· A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre c menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuizo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7· Para efeitos do inciso lU do art. 2·, nas receitas correntes
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d s no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
p~blica, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8Q A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
II - um por cento sobre a folha de salários;
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9Q À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1" do art. 22 da Lei n Q 8.212, de 24
dejulho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.

Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2Q
somente se aplica a partir de 1Q de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso UI do art. 8Q aplica-se às autarquias somente a partir de 1" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1Q de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
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II
para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributa.
dos, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1· de novembro de 1996.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.546, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547·26, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenlw de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
niveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
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§ 3Q Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2Q, para o exercício de cargos de direção, chefia e

assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4Q As gratificações a que se referem os arts. 1Q e 2Q serão pagas

em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n Q 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5Q As gratificações serão pagas a partir de 1Q de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1Q.
Art. 4Q O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5Q O Anexo I da Lei nQ 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6Q O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nQ 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2Q da Lei n Q 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ 1Q O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2Q O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.547, de 18 de dezembro de 1996.
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Art. 89 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

ublicaçãO.
P Brasília, 16 de janeiro de 1997; 1769 da Independência e 1099 da
RePública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Valor
Classes

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Padrões

Correspondente
aos Padrões

Inicial

de I a VIII

A

deIaVII

Especial

de I a V

doAnexo II da
Lei n" 8.460/92
D-I. C-I1I
C-IV. B-IV
B-V. A-I1I

de I a VIII
deIaVII
deI a V

D-I. C-I1I
C-IV. B-IV
B-V.A-I1I

Subtotal

Inicial
Assistente de

A

Chancelaria

Especial

Subtotal

Total Geral

Quant.
de
Cargos

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.548-27, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e

Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ.
tividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
U -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

lU - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP.1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2· desta medida
provisória.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtívidade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2· O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Cal. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

151

-P 'blica Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
U

trais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de

ce~tos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
pOperar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos bene-

~iáriOS poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
ontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
p avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
aento sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
csituar, no mterv
.
al o de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I II IV, V e VI do art. 1', quando cedidos para órgãos e entidades do
Gov~rno Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.

§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. I" será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribnição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
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de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classifícanj.
ria e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimsn,
tos em nível de pós-graduação.
Art. 4· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1· A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei n· 8.852, de 1994.

§ 2· A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Minístros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3· Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4· e 5· do
art. 2·.
§ 4· A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n· 13, de 1992.

§ 5· A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1" de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2·.
Art. 5· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
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Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
edida Provisória n' 1.548, de 18 de dezembro de 1996.
M Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
RePública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.549-26, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente,
pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação
Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) O Advogado-Geral da União;
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c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 22 Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 22 À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na ints,
gração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, O gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.

Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
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eTVÍsão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
i:J:n;nistração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
ntrole da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
CO
quatro
subsec..re taríasc
anas, send
sen o uma executiva.
Art. 5· A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públias na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
~a definição de ~s~ratégi?-s de desenvolvi~ento, na formulação .da
concepção estratégíca nacional, na promoçao de estudos, elaboraçao,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes àadministração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
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II
Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as com,
petências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencio_
nadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as inte_
gram, e pelo subchefe executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa CiviL

§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3" É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.

§ 4" O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5" O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § I".

Art. 8" Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo ministro-chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das forças
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a res tem por competência assessorar o Presidente da RepúblisjDgUl deci~ões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
cs$ente s às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir. P ando convocado pelo Presidente da República e será secretase-á quelo Chefe da Casa Militar.
riadop

Art 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete asseso Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
sorarfiXação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
parj boração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
nae ~abelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
noesnjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
ou COções militares, levando em consideração os estudos e as sugasoper'dos ministros militares, na coordenação das informações estra:e~ a8 no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
gtcnvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os prograe
des de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
lJ\a8resentações das Forças Armadas no País e no exterior.
rep
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional coma composição e as competências previstas na Constituição, têm
~anizaçãoe o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho

da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretáriode Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
fome e à pobreza.
à

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a quese refere o art. 2°.
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;

V
VI
VII

das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X
XI
XII

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;

XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.
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~o
único.
ág'asa

São Ministros de Estado os titulares dos minisP8I'd
Civil da Presidência da República e do Estado-Maior das
a
téJ'I'oS' ;\r1I'adas.
yorçBS
Seção II
Das Áreas de Competência

Afi. 14..Os .assuntos

~ue constituem área de competência de
pÚ!Ústéno sao os segumtes:

cada
"inistério da Administração Federal e Reforma do Estado:
I - ".
) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
:) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
.d r no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárs~ ~ fundacional;
qutoS
.,
ti
c) reforma admimstra iva;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
aJ}Ízação e modernização administrativa, de administração de
orgursos da informação e informática e de serviços gerais;
rec e) lllodernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
() desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);
II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
daForçaAérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civise comerciais, privadas e desportivas;
() estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aêrea;
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g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasi_
leira e à aeronáutica civil;

lU -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
j) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ativi-

dades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
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V-

Ministério das Comunicações:

política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecoPlunicações;
c) controlee administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
a)

VI a)
b)

Ministério da Cultura:

política nacional de cultura;
proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distãncia, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fi magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

política militar terrestre;
organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa aérea:
fi participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
a)
b)
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g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
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-

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aOS necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamentos das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;

segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
g)

h)

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

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

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

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

165

-

I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociaões com organismos multilaterais e agências governamentais esh-angeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
a)

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b)

relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas

e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

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

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
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c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX a)

Ministério dos Transportes:

política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;

§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3" A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H
Gabinete do Ministro;
IH - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ 1. No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurí. serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
diC\ermos do art. 13 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro
lIos
de 1993.
§ 2. Caberá ao secretário executivo, titular do órgão a que se
f re o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
re ~etarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
sec lbe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
que
§ 3. Integram a estrutura das secretarias executivas duas subsecretarias.

SeçãolV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além do
Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
doInstituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

UI - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
deTecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comuuicações, além do Conselho Nacionalde Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;

VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do ConselhoNacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e PesquiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

168
sas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto
Nacional de Educação de Surdos, até sete secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho NacionaI
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comité de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
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-

Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Finanas
"lIlpres
.
J:J •
té seis secretanas,
seud o uma especiial ;

cetta,a

XlII _ do Ministério da ~evidênc!ae Assistência Social, além
C elho Nacional da Segundade SOCIal, do Conselho Nacional de
do ~~ncia Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
reVI
de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
d o~ vidência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Na.a alede Infonnações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
ClOn
.
Social, até três secretanas;

;;'0

XIV _ do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
S ataria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Ser~~ Exterior a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta comVIÇsta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
r:stituto Rio Branco, as missões diplo~á.ticas permanentes, as repartições c.?nsulares, o Conselho de Polftica Externa e a Comissão
de Promoçoes;
XV _ do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei fi" 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas secretarias;
XVI _ do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundode Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII _ do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias;
§ l' São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2' O Conselho de Política Externá, a que se refere o inciso XN
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên_
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidên_
cia da República;
U - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordena_
ção da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;

lU - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República;

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Me-

~litanaS, ambas do Ministério da Integração Regional;
trOp d) das Secret?-nas
. d e H a bit
- e d e S aneament o, do M'inistério
. .,
I açao

doBem-Estar SOCIal;
H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração

Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da
S cretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
d~ Ministério da Integração Regional;

IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretariada Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadorade Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
dedezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n' 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas aS do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática,recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
CasaCivil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:
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a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera.

tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto Undesp)
,
de que trata o § 1· do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvol.
vimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desen,
volvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constituo
cional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integra.
ção Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planeja.
mento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n· 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
UI - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
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e) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;

IX - a Subchefia para Di~lg,:,ção e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da Republica.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretam~nte pel~ Ministro de Estado do
Planeamento e Orçamento, e tera as segumtes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas'
deDesenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimenfu
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e ~e. R~l,:,ções com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Mlmsteno da Integração Regional;
II - de Secretário das Secr<:tarias ,Nacional de Entorpecen.
tes; de Trânsito; dos Direitos da Cl.dadama e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justlça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar Social',
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete· e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos Ú e III
do art. 19 desta medida provisória;
. . VI -

de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
o art. 13 desta medida provisória;

.1VlS de que trata

MiniVI~

:- de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
stérío da Administração Federal e Reforma do Estado;
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VIII
de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta_
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

175

-

t belecer, em conjunto com o Ministro de Estado da

1.- eds ~esporto, a política nacional do desporto;

Edueaçaoe o
Il _ supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III _ manter inte;câmbio comorganismos públicos e privados,
. . . ternacionros e astrangerros;
naCIonaIS, In
.
IV _ articular-se com os d<:maIs se~~ntos da Admi~stração
Ptiblica, tendo em vista a execuçao de açoes mtegradas na area dos
~sportes.

Art 26 O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário

ti~o d~ Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
eeu erefere o § 3· do art. 7· desta medida provisória, será também
~i1':ar da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presid~nte da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de let complementar, de acordo com o art.
48 § 1" inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especi.d a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus(Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
destamedida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
quetiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

Ex

§ 1. O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997

176
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica O Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terra,
rios de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas exis.
tentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comís,
são do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.

Art. 28. Fica O Poder Executivo autorizado a manter os servi.
dores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
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§ 12 Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli-ncia a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
gempo~ta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Ad:mstração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribnições
revistas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoria~ente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2. Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Pr~sidência~a República disporão, eu: ato conj~to, quan~o_ ~ tr~s
ferência parcial, para uma coordenaçao, de carater transitório, VlUcolada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribnições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fnndesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 12 O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um conselho deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
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§ 2" As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botãnico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
floristicos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planej amento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condiçôes definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágraío
único do art. 4" e § 2" do art. 5" do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
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Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
.
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
dl~S? térios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
1IU11l~ação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
aprolotação de pessoal.
sua
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
'buições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Frana!J"i e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
Cisco arar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
~dcos, com o objetiv? de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanej ados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
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Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordíng,
rio dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios civis, de
que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências,
inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das unidades e
a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou esta.
belecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação cornpetente.»
Art. 44. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
Juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
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Art. 45. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II
III
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

§ 2º Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
do Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
.........................................................................................................»

Art. 46. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
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previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março e 1974, e nos Decretos.
Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987."

Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 49. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996.

Art. 50. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2' e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, o parágrafo único do
art. 2º do Decreto-Lei nº 701, de 24 de julho de 1969, e os §§ I" e 2' do
art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDlDA PR0V1SÓR1A N" 1.550-35, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
força de lei:

:111

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. I" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri1ll0nial , à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificaçãoe avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízodas competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bell1 como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguiotes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamen.
tária, financeira e patrimonial da União;
V1 - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
COmo Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
H
a Secretaria Federal de Controle;
IH
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1· Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional nas
áreas de sua atuação.

§ 2· As áreas de programação financeira dos órgãos da Admínistração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5· Integram a Secretaria Federal de Controle:
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I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denoIJÚnada.s Secretarias.de C,o,:,trole Inte~o, com atuação nos ministérios eivís, exceto o Ministério das Relaçoes Extenores;

II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os repres~ntantes do Teso~o Nacional ~o~ cons."~os .fiscais ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, dontroladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.

Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar nonnas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acionai pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno é
integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulares de
unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle interno.
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Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado de Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempe.
nho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistsmatizaçâo e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditorias, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificara exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditorias das entidade da Administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
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x _ apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
I e s formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
irregu
à~ autoridades competentes as providências cabíveis;
propon o
XI _ exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a particisuas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização
gramas executados com recursos dos orçamentos da União;
par, nas
de pro
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
I ·slação concemente à execução orçamentária, financeira e patria e~al no ãmbito do Sistema de Controle Interno;
moro
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Intemo;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
govemO, inclusive ações descentral.izadas executa~as à conta dr
recursos oriundos dos Orçamentos FISCal e da Segundade SOCIal
XVI - apoiar, por intenuédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

:r

Seção 11

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

IH - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Naciunal;
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VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execu,
ção orçamentária e financeira, bem comopromover o acompanhamento
a sistematização e a padronização da execução da despesa pública; ,
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orça.
mento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1· Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
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d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgão da Presidência
da República.
§ 2Q OS órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 3Q Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4Q Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5Q Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4Q e 11 desta medida provisória
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poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das Carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Gover_
namentais, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do grupo P-1500, criada pelo Decreto n? 75.461
de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humano;
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo
cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejament~
e Orçamento.
§ 1Q Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n? 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2Q Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2· da Medida Provisória n·1.548-27, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n· 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.

CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
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Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;

II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
julho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para comporem as comissões de
licitação.

Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informações poderá ser
sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício
das atribnições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e
Avaliação de Gestão, sob pena de'responsabilidade administrativa.
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§ l' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e rela:
tórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamen_
tos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responAá.
vel, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.
TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de
auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.

Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37·307,jan. 1997
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- nto dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
II1e o sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
com
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
bre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
jOtemO que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, pode~ abr~ger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
: supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controledo Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
r - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
Hl - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 37-307,jan. 1997
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librado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espa_
cial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desen,
volvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá SUa
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
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IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
r es as estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

eJ1lP

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais terá:
J - como membros permanentes:
a) o Mimstro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o

presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
11 - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenaçãoe Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estados serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória COrrerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação».

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.550, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176º da Independência de 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Situação
DL 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação
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~A. PROVISÓRIA. Nº 1.551-18, DE 16 DE JANEIRO
M'"

DE 1997

Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

ESIDENTE DA. REPÚBLICA., no uso da atribuição que lhe
O PRart 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
!1Íere o '1'
CO força de ei:
COJII
I" Os arts. 2º, 3", 5º, 9", 10, 16 e parágrafo único do art. 29
M· to-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
do De~~Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n'' 7.742, de
Decre roarço de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990,
20 de a vigorar com as seguintes alterações:
pllSSara "M. 2" O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
presas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
e~rto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
p anifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natu~za exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
r pe~as nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
........................................................................................................»

M. 3"

.

I
25%, na navegação de longo curso;
U - 10%, na navegação de cabotagem;
UI - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2".
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 5Q

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

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

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não

empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
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I V - ......................................................................................
.........................................................................................................
c) exportados temporariamente para outro país e condicione;
dos à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das irnports,
ções autorizadas;
..
V b) importados em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes
aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição de efetiva exportação as operações realizadas a partir de
5 de outubro de 1990, nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402,
de 8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionaís supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros.
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
prevístas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
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b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes
aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."
«Art. 9' As parcelas recollúdas às contas a que se refere o
item III do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de nave.
gação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarca.
ções próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como em.
barcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § I' do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
.•...•....•..••.••••••..•.•••......•......................................................•..••.•.•.•.•.»

«Art. 10

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recurso de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens I, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimos, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
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2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
ar empresas brasileiras;
p 3. para a manutenção ou modernização de embarcações
rópnas, inclusive para a.aquisição e instalação de ,:,q~ipamentos
~ecessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceonográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre ocusto
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
adnúnistração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
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valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;

IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embar_
cação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1" As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da
dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes das
aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, terão
seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»
"Art. 29

..

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996 cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recurso do FMM.
§ 1e A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n" 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. F deste medida provisória.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 37-307, jan. 1997

203

5 49 O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
q u ' w 20 de suas obrigações vencidas junto

União, na qualidade de

cessara naval.
da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e a
iadúshia
su
g 59 A União responderá pela inexistência parcial ou total do

cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
ju&ci& transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).

5 6" Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento at" a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
aplicado as disponibilidades do FMM.
~ r t3g
. Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
do Decreto-Lei nG2.404, de 1987, as operações realizadas nos
temos do B 2g do art. 1" da Lei n" 8.402, de 1992.
59

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n9 1.551, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 59 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n92.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9%da Lei
nQ8.032,de 12 de abril de 1990.

Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.552-9, DE i 6 DE JANEIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento d a Seguridade Social d a União,
e m fauor do Ministdrio do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no ualor
de R$21.000.000,00,
para os fins que espc.
cifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 62, combinado com o $ 3" do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei u" 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
programação
i
constante do Anexo I desta medida
para atender ?
provisória.
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.552, de 18 de dezembro de 1996.

Art. 3? Esta medida provis6ria entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

O anexo está publicado noDO de 17.1.1997, pág. 964,
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MEDIDAPROVISÓRIA N2 1.553-11, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
D k p w sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional íNTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil SA., e dá
outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
0 art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

w. l2 Fica o Poder Executivo autorizado a:

-

I
subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
até '.ssáo
aem
. de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo mAximo de quinze anos e prazo
&mo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxa de
juros calculada na forma do 8 3Qdo art. 2Qda Lei nQ8.249, de 24 de
ouhibro de 1991;
11 - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
Carteira do Banco dos Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
financeiras iguais as daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo.

-

111
alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
b d o Nacional de Desestatizaçáo, de que trata a Lei ns 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais).

IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito as ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo índice Geral de Preços - Disponiblidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
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a ) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei ng 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1" de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestado por aquela instituição
financeira, no mesmo penodo;
b ) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativos
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1"de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
e) o valor da equalizaçáo de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - TaxaReferencial (TR)
e juros de 2 1% ao ano -ea taxa pactuada -TaxaReferencial (TR)
e juros de nove por cento ao ano - emempréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto
Linha Vermelha;
d ) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF ng 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
Vi - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei
n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
Vi1 - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (BAMB),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente a diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VI11 - pagar ao Banco do Brasil S.A., o valor correspondente
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dade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis
or cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas
$e Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
8 1: Na alienação das ações de que trata o inciso I11 deste artigo,
a média dos preços de abertura e fechamento das
eotaçóes nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
provisória ou a data da alienação, prevalecendo o maior preço
,purado.
8 2Q O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso 111 deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
8 39 As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso Iv deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

5 42 O Ministério da Fazendainformará ao Congresso Nacional,
até a quitação do débito, os valores pagos pela
união, por conta do Proagro, na forma do inciso Vi deste artigo.

5 5" A equalização a que ser refere o inciso Vi1 deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada penodo de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 29 As dívidas da União, a que ser referem os incisos V a
VI11 do art. 1" desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF
ng 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados n a Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
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Art. 39 Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão-crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 49 As disponibilidades financeiias dos fundos a que
referem o parágrafo único do art. 6" do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1"da Lei no8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se g
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art.9" da Lei nQ8.019, de 11de abril de 1990.
Art. 5? As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior i publicação da Lei nQ
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

w

Art. 6" O art. 22 da Lei no 8.249, de 1991, fica acrescido do 3*,
e§ 32 Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diário8
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasi1.n

Art. 79 O caput do art. 2gda Lei n29.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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<&. 2Q O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
Obrigações do FND de titularidade da União, até o
a pagar estabelecido
montante
nesta lei, mediante transferência das
aç6es ,ubscritas na forma do artigo anterior.,,
Art. 89 Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autoa adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
nzado
B,tonzado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que
epositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do
OU

:$io

BNB.

Art, 99 ,l?icyn convalidados os atos praticados com base na
pr~vis6nanQ1.553, de 18 de dezembro de 1996.

Me&&,

~ r t 10.
.
Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicaçáo.
Brasaia, 16 de janeiro de 1997; 1762da Independência e 109c da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Antonio Kandir

MEDIDAPROVISÓRIA N9 1.554-11,DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Altera os arts. Zs, 3" 41 5" e 7"da Lei
nc 8.745, de 9 de dezmbro de 1993, que
d i s p a sobre a contratação por tempo determinado para atender u necessidade temporária de excepcwnal interesse público, e dá outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confere0 art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Cal. Leis Xep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

Art. l2 Os arts. 2", 39,4', 5ge 79da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

.Art.

22

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

.....
VI1
atividades de identificação e demarcação desenvol.
vidas pela Funai;

-

Vi11 - atividades de análise e registro de marcas e paten.
tes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),n

<Art.3' ..................................................................................
.........................................................................................................
Z2 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI e
VI11 do art. T,poderá ser efetivada a vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum uitae.n

<Art.42 ..................................................................................
111 - doze meses, no caso dos incisos N, VI1 e VI11 do art. P;
$ 1" No caso do inciso I1 deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
$ 2' Nos casos dos incisos V e V I do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.,,
&rt. 5g As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento..

<Art.'I ..................................................................................
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I1 - nos casos dos incisos I a 111e V a VI11 do art. 2", em
ynportância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
111 - no caso do inciso 111 do art. 2g, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso I1
deste artigo.
Art. 2" Os contratos por tempo determinado, celebrados:

-

I
com fundamento no art. 17 da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
I1 - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2?,
b&o 11, da Lei no 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
111 - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2", inciso VIII, da Lei n" 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997.
Art. 3? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554, de 18 de dezembro de 1996.

Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revoga-se o parágrafo único do art. 5" da Lei n" 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.

Brasíiia, 16 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N* 1.555-6,DE 16 DE JANEIRO
DE 1997

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal d a União, em fauor do
Ministério dos Transportes, crddito rrtraor.
dinário atd o limite de R$106.000.000,0q
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o $ 3 ?do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. lg Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 19961, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender i
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2? Os recursos necessários 2 execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo I1 desta medida provisória.
Art. 3? Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo 111.

Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.555,de 18 de dezembro de 1996.
Art. 5g Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasíiia, 16 de janeiro de 1997; 176"da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos esta0 publicados no DO de 17.1.1997,pág. 966.
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<~ROVISÓRIA

mDID

N9 1.556-6, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetiva& incentivar a reduçiio d a presenq do setor pú.
blxo estadual na atividade financeira bancúrin, dispiw sobreapriuatkqáo de institui.
çiws financeiras, e dá outras prouidências.

op

R ~ ~ ~ ~ EDANREPÚBLICA,
T E
no uso da atribuição que Ihe

62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
mdere 0 art,
mm força de lei:
Aa, 19 A reduLã0 da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estebeleeidosneçta medjda provisóna, e por normas baixadas pelo
conse~oMonet.0
Nxion;?, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a p-atização, extinção, ou transformação
m h t i ~ ç ã o não financeira, inclusive agência de fomento, de instiaiipaesfinanceiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
8 p A extinçso das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo podyá dar-se por intermédio de processos de
kmmoração, fusão, cisao OU qualquer outra forma de reorganização
legalmente admitida.

kema
p

0 Conselho Monetário Nacional regulamentará o funciona-

29

mento das agências de fomento previstas neste artigo.

&.

2" A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto

k - 8 e . á sexclusivo critério da União, mediante solicitação do respec-

tiva ~ntroladoi,atendidas as condições estabelecidas nesta medida
pmvi86ria.
Art. 3" Para OS fins desta medida provisória, poderá a União, a
s u exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;

-

11
financiar a extinção ou transformação da instituição f i n a feira em instituição não financeira, quando realizada por seu respeccontrolador;
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I11 - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a priva.
tização da instituição financeira;
IV
adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V
em caráter excepcional e atendidas as Condições especifi.
cadas no art. 6?,financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capita.
lização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
6 1: A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.

-

§ 2Q Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo ser8
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rutu die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.

5 3? O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4? O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis a
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso I11 du
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a ) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b ) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos I11 e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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<sapropnação
em favor da União das ações do capital
I' . tituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
.si da 10s.
üGde fevereiro de 1987.
26
Central do Brasil, nos financiamentos que
Art' 5 9a 0a osBanco
fins
de
que trata esta medida provisória, poderá:
eoacederrP
contar exclusivamente com a garantia da União;
I
aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a opeI' de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
r8F'-e8
.Nstração Pública Federal indireta.
Adflpaágrafo Único. Exceto nos casos em que as garantias de que
o inCisoI1 deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
trata mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
ública de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
iomind
o montante garantido.
w. 6g Nas hipdteses dos incisos 111e V do art.3g,quando não
transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
a maiona do capital social em mais de uma instituição
eira, remanescer alguma instituição financeira sob seu contro~ ~ ~ ~ i c i pda
a União
ç ã o e do Banco Central do Brasil não poderá
cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
"idade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo,em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
I
quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto a instituição financeira;
11
assunção de dívidas de instituição financeira junto a
br&ros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
111
capitalização da instituição financeira.
Att. 7g Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3?, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único &esteartigo.

-

-
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Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionáno transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de r e 6 n a ciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.

Art. S9 Nos casos de que tratam o art. 6"e o parágrafo único do
art. 79 a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará a vista de:

I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
I1 - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto h compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9? A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3Q,com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do cuput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.4p,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da aiienaçáo da &tiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. l, p. 37-307, jan. 1997
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tiiçílo nnmceira, deveráo ser substituídos, pelo aiienante, por títulos
&li@ federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.
11, N~ -pótese do inciso I1 do art. 4", o resultado líquido
f?;tização da instituição financeira será utilizado pela União na
total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concebase nesta medida Provisória.
Aa. 12. poderá ser exercida por pessoa jun'dica, a critério do
do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
B@" seu controle adquirido na forma do art. 3p,inciso i, bem assim
@"que
te&am suas ações desapropriadas, conforme as dispoDecreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art, 13. 0 financiamento ou rebmciamento concedido com baçe
provisóna deverá contar com adequadas garantias OU
iresta
aammtias,
que incluirão, obrigatoriamente,a vinculação de receiB~ e dos recursos de que tratam OS arts. 155,157 e 159, inciso
Llema,
WPdP e F. ~ .S O11,da Constituição, bem assim, quando for o caço, ações
e n b b ~do
a controle acionário da instituição financeira.

de dívida P

go

repres

m, 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
wetrata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
conbagmantias refendas no artigo anterior:

~

-

I
estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
w a p l e m e n t o , contra as contas bancárias depositárias das receitas
pr6pnas e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
v&re,q não pagos, com OS acréscimos legais e contratuais;
II que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
Bw
t
e
s estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
8 sua celebração;
111 - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não finm&a, pelo menos Cinquenta Por cento dos dividendos por ela distfihufdos ao controlador serão utilizados para a amortização das abrigaçúw financeiras previstas no contrato.

-

&. 15. A exclusivo d k r i o da União, poderão ser recebidos bens,
d h h e ações de propriedade de Unidade da Federaçáo em
em

P8Wlento das dívidas contraídas na forma desta me&b

COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v . 189, n. 1,p. 37.307, jan. 1997

Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financia.
mento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio da captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.

Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisúria, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.

Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n2 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisúria, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
c3m o Banco Central do Brasil.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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rn instituições financeiras federais a assumir

os passivos detidos
to ao público pelas instituições financeiras estaduais.
P
1" A União assegurará Iiinstituição financeira federal que
rnsd
os passivos junto ao público a equalização da diferença
,,Sstente entre o valor a ser recebido da instituição financeira estadual e de seu controlador em decorrência da operação e o valor a ser
ao Banco Central do Brasil pelos recursos obtidos em linha de
financiamento específica para dar suporte aos passivos assumidos.
8 2%A equalização de que trata o parágrafo anterior observará
o previsto no art. 9".
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base nz
Medida Provisória n? 1.556, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.557-5, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Concede subvenção econômlca ao preço
do 6leo dlesel consumuio por embarcações
pesqueiras nncwnals.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan.1997

embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferenca
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parhgrafo único. O Poder Executivo disciplinar& as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.557, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 3? Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.558-3, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997
Altera u redação dos arts. 14, 18, 34,44
e 49 d a Lei no9.082, de 25 de jalho de 1995,
edourt. 3 5 d a k i n " 9 . 2 9 3 , & liidejalhode
1996, quedispõem, respectivamente, sobreas
diretrizespura a elaboração d a lei orçumentáriapura os exercicios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
~Art.14. ...........................................
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$ 39 Excetua-se do disposto no cuput deste artigo a destina-

@,mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de

contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.,,
<&t.
18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
OU Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
especifica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante at,o ministerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:

<<Art.
34.

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

VI11 - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo;

........................................................................................................
&.rt. 44. ................................................................................

n

Parágrafo único. O prazo previsto no cuput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS1.n
dut. 49. ................................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan. 1997

222

8 4? Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
I1 - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do ,Seguro Social,
I11 - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagameni.0 das despesas correntes relativas B operacionalização do Sisterlia Unico de Saúde;
V - as Operaçâes Oficiais de Crédito - recurso8 sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VI1 - o Progama de Distribuição Emergencial de Aiimentos (F’rodea);
VI11 - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
Xi - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de beneficios de prestação continuada
(Lei n9 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimenta de
ações de enfrentamento a pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
X i V - pagamento de abono salarial e de despesas a conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
X V - pagamento de compromissos contratuais no exterior..
Art. 29 O art. 35 da Lei no9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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<&t.
35. ................................................................................
...................................................................................................
......

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
,-omplementar no87, de 13 de setembro de 1996.

m. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medidaprovisória n" 1.558, de 18 de dezembro de 1996.
m. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
pblicaçáo.
Brasflia, 16 de janeiro de 1997; 176°da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N91.463-9, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário míntmo e dos benefícios d a Preuidência Social,
altera aliquotas de contribuiçãopara a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inatiuos d a União

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l9 O salário mínimo será de R$112,00 (cento e doze reais),
apartir de 1" de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor a R$ 0,51 (cinqüenta e um
centavos).
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Art. 2? Os benefícios mantidos pela Previdência Social serãp rea.
justados, em 1" de maio de 1996, pela variação acumulada do In&
Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela
Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3! Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1935, o reajuste, nos temos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.

Art. 4? Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5" A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6? e 7" desta medida provisória, os beneficios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2?.
Art. 6" O art. 21 da Lei n? 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso 111do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social.*

Art. 72 O art.231 da Lei n? 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
4rt. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.

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

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

3Q A contribuição mensal incidente sobre os proventos
apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
,emmeração estabelecidas para os servidores em atividade..
w. 8 9 Ficam convalidados os atos praticados com base na
edida provisória n9 1.463-8, de 19 de dezembro de 1996.
lul w. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de ma
publicaçáo.
w. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
tj

1994.
BrmMa, 17 de janeiro de 1997; 176Qda Independência e 1099 da
mpdbfia.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Reinhld Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N? 1.464-17, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 75 d a Lei
no 4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
força de lei:
Art. 1 9 O art. 75 da Lei no4.728, de 14 de juiho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
'Art.75. ................................................................................

8 49 As importâncias adiantadas na forma do 5 2? deste
&go

serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaíiia, v. 189,n. 1, p. 37-307,jan. 1997

trajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de &dito comercial que Ihes deram origem,
nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do
Brasil..
Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisdria no 1.464-16, de 19 de dezembro de 1996.

Art. 3O Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 1OgQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan

MEDIDAPROVIS~RIAN~
1.465-11, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
AcrescentaS5:aoart. 4"daLeina8.884,
de11 dejunhodeI994,edúoutrasprourdên-

cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l9 O art. 4Qda Lei ng8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte $5?.
5? Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45,46,
parágrafo único, 52, $ F, 54, $8 4", b,7" e 10, e 5 9 , s l",desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quoromn.
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M. 2q O disposto no 5 S do art. 4" da Lei nq 8.884, de 1994,
aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Admi,,istrativO de Defesa Econômica na data da publicação desta medida

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nq 1.465-10, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
pblicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA NQ1.466-9, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União -recursos sob supervisão do Ministério da Fuzenda, crédito extraordinário até o limite
para os fins que
de R$ 8.000.000.w0,00,
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o 8 3? do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de
reais) para atender ?I programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. ZQ Os recursos necessários a execução do disposto no artigo
anterior correrão a conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3! Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.466-8, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109*da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
O anexo eeiá publicado noDO de 18.1.1997,pág. 1048. Edição Extra

MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.469-14,DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo d a Marinha Mercante (FMM), em
favor d a Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lQFica o Poder Executivo autorizado a conceder a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
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exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
mmutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências on os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com
6rgáOs ou entidades da Administração Pública Federal direta ou
indireta, assim como as limitações associadas ou endividamento do
setor público.
Art. 2" O empr4stimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
O S recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
OS recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.

Art. 3? A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.

Art. 4* Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória 4 1.469-13, de 19 de dezembro de 1996.
Art.
Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176O da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQTJE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.470-15, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
riu

DiFpW s d i r e u responsu6r/ulu<lrsul&.
de conin~lodoresh. insirluy&s su6nie1,.

d u s o o s r e , : r n u s i I v , , ~ ~ I ~u~Ler
l ~ nri"6.024,
,
de 13 de rnur(o de 1974, z <I Decrelo-l.&
n"2321, drf.5d~~I<urreinid.e
1987, subrea
inúispuni6ili~ludvd , SPUS IJens, so6re u rrs.
punsul>ilizo(úo dus wipreçus de uudriona
ronluhil ou dos uuditorrs cuniúikxs inh~peri.
de~iks;sobreprruuiizu~Ü<i
dr instrluiqixs cu.
10s UC&S w p t n desotprnprrudus, nu formo d,.
Drcreio-Li n" 9.321, de 1987. c d<i oufrus
p">L'lJincuLc.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 d a ConstituiçCio, adota a seguinte medida provis6ria,
com força de lei:
Art. 1" A responsabilidade solidiria dos controladores de iiisti.
tuiçóes financeiras estabelecidas no art. 15 do Decreto-Lei n" 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987, aplica-se, tanibtni, aos r e a m e s de intervençlo e liquidação extrajudicial de que trata u Lei n"6.024,de 13de
março de 1974.

Art. 2" O disposto na Lei n" 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n" 2.321, de 1987, no que se refere ii indisponibilidade de bens,
aplica-se, tambtm, aos bens das pessoas, naturais ou jundicas, que
detenham o controle, direto ou indireto das instituiqbes submetidas
aos regimes de intervenção, liquidavão extrajudicial ou administração especial temporária.
§ i" Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria. poder5 excluir da indispoiiibilidade os bens
das pessoas jundicas controladoras das instituiçórs financeiras submetidas aos regimes especiais.

8 2" Não estão sujeitos ii indisyonibilidade OS bens considerados
inalienbveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
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3 3e Aindisponibilidade não impede a alienação de controle,cisão,
fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de interven$io,
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3? O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n9 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente as instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o cuput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do cuput do art. 45 da Lei ne 6.024, de 1974.
Art. 4e O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. ledo Decreto-Lei ne2.321, de 1987, decretar regime
de administração especial temporária, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei ne 6.024, de 1974.
Art. 5" Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2' e 15 da Lei ne 6.024, de 1974, e no art. 1" do
Decreto-Lei n? 2.321, de 1987,b facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
I1 - transferência do controle acionário;
I11 - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 6? No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, p interventor, o liquidante ou o conseiho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan. 1997

ção extrajudicial ou administração especial temporária, quando pré.
via e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de sem
estabelecimentos;
I1 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
111
proceder B constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para aa quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 7? A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão:
I
o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos
da instituição e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de
serviços de auditoria independente as instituições submetidas aos
regimes dequetratamaLeinQ6.024,de1974,eoDecreto-Leins2.321,
de 1987;
I1 - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n96.024, de 1974.
Art. 8! A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
finanseiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 9? Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administraçfio
dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de sua8
responsabilidades;

-

-
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11
impedir que os indiciados assumam quaisquer cmgos de
direção OU administração de instituições financeiras ou atuem como
ou prepostos de diretores ou administradores;
111
impor restrições as atividades da instituição financeira;
N - d eterminar a instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
$ 1" Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Comelho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
dias.
$ 2g Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
$ 3" O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
nQ2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
$ 1" O decreto expropriat6rio fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
2" Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.
Art. 11. As instituições financeiras eujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para
todos os íins, sob o regime jun'dico prdprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estimulo a Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendi-

-
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dos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, a
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:

I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;
I1 - o valor da operação;
I11 - os dados comparativos entre os encargos financeiros co.
brados no Fi-oer e os encargos financeiros medios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com 0
empréstimo concedido.

Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei ng 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
UArt. 22. ................................................................................
$ lg Compete a Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis as companhias abertas sobre:
$ 2' O disposto nos incisos I1 e IV do parégrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autonzadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n94.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes..
&t. 26.

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

$ 39 Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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g 4Q Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. i1
desta lei..
15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Meedidaprovisória n" 1.470-14,de 19 de dezembro de 1996.

m.

m, 16.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brmília, 16 de janeiro de 1997; 17@da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.473-27, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dá nova redaçáo a dispositivos d a Lei
ns 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
d i s p s sobre a organização d a Assistência
Social, e dá outrasprouidências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1" O 5 do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n" 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
.Art. 20. ................................................................................

5 69 A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 37-307, jan. 1997

4rt. 37. Os benefícios de prestação continuada serão de.
vidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.

8 1" Adecisão sobre orequerimento não poderáultrapassa
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização,

5 2" Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a part+
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do reque.
rimento.,,
drt. 40.

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

5 lQA transferência dos beneficiários do sistema previden.
ciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento A população não sofra solução de continuidade,
8 2? É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido 0
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, I1 ou I11 do 5 l2do art. 139
da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991n.
Art. 2? Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no 8 6! do
art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
art. 20 e no

Art. 3Q O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n2 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de lQ
de janeiro de 1996.
Art. 4? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.473-26, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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Altera a Lei no 8.019,de 11 de abril de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras prouidências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe

o &. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
@fere
força de lei:
com
m. p Os arts. 6? e 9: da Lei ng 8.019, de 11de abril de 1990,
gsssm a vigorar com a seguinte redação:

P

sos

6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente recurFAT, de acordo com programação financeira para atender os
efetivos daquele Fundo com segura-desemprego,abono saiae programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»
<'4rt. 9' ..................................................................................

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

5 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e as entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nQ7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados il expansão do nível de
emprego no País,podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantia adequadas, prestar garantias parciais a operações
da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta
dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.Art.
Os arts. 17 e 19 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
<Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciános da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Socia1.n
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19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade S0cial.s
Art. 39 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória ng 1.475-22, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 49 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDAPROVISÓRIAN9 1.477-32, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dispa sobre o vaiar total anual das men.
salidades escolares e dá oatrasprouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. l9 O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-pescolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisóna, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, pai de aluno ou o responsável.
i
referido no caput deste artigo deverá ser limi8 1" O t ~ t aanual
tado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
8 2? Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
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ensino, assim como os relativos %variaçãode custos a título de pessoal
e custeio.
5 3 g 0 valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
dividido em doze Parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de Pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
5 4" Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
re,,+o OU reajuste
preço de mensalidade escolar, salvo quando
prevista em lei.
8 59 para os fins do disposto no 5 le,não serão consideradas
quaisquer alterações de,valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
m. 2' O estabelecimento de ensino deverá divuigar, ein local de
f á d acesso ao público, 0 texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e O número de vagas por sala-classe, no
pefiodomínimo de 45 dias da data final para matrícula.

e

parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e I1 desta medida provisória.

Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. lgnão
atenderem a comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar O prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4s A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei ng
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
5 ig Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
6rgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados t e m o
de compromisso, na forma da legislação vigente.

5 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o 8 1" do art.1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
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Art. 5? Os alunos já matriculados terão preferência na renovae0
das matrículas para o período subseqüente, observado o calend&io
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6? São proibidas a suspensão de provas escolares, a reten.
ção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motiva
de inadimplemento.
Art. 79 São legitimados a propositura das ações previstas na Lei
nQ8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provis6ria e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.

Art. 8Q O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigora
acrescido do seguinte inciso:
&I
- aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido..,

Art. 9? A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituiçóes
referidas no art.213 da Constituição, enquanto estiveremresponden.
do por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassa
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infnngências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com.base na
Medida Provisória n9 1.477-31, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991, o
art. 14 da Lei n98.178, de lede março de 1991, e a Lei n? 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176: da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
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Anexo I

i
I

I

i
I

EndeW:
Estado:

Telefone:

(

)

CEP:

Controle Acionáno da Escola
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Anexo I1

N~~~ do Estabelecimento

Valor da última mensalidade do anwbmse R$
Valor da mensalidade ap68 o resjuste

Carimbo e aasinature do mpns4vel
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.478-20, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9' d a Lei
n. 8.036, de 11 de maw de 1990, e 2" da &i
no8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóna,
com força de lei:
Art. 1? O art. 9O da Lei ns 8.036, de 11de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
A r t . 9e As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil com agentes financeiros, exclusivamente se.
gundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recurms do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d ) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e ) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fi hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoas jurídica de direita
público ou de direito privado a ela vinculada;
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

i) aval em nota promissória;
j ) fiança pessoal;
I ) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m ) fiança bancária;
n ) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

5 5" As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
,mpréstimos e financiamentos concedidos..

m.

2" O art. 2" da Lei no 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2" Compete ã Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
OU por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente a contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.

5 1" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
5 2? As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
5 3" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
$ 4? Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.,,
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Art. 39 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.478-19, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176"da Independência e 109%da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.479-24, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre opagamento dos servidores
ciuis e militares do Poder Ereeutiuo Federal,
inclusive suas autarquias e fundaçóes, bem
c o m dos empregados das empresaspúblicas
e das smiedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l9 A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.

5 1! Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
-

~
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimeno disposto no caput deste artigo.
29 Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo

snterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convençáocoletiva de trabalho.

M , 2" Havendo disponibilidade de recursos financeiros, podeser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
ráo
etência, desde que limitados a quarenta por cento da remude COmP
-o bruta do servidor OU empregado, relativa ao mesmo mês.
oerW
39
convalidados os atos praticados com base na
Medida provisóna n" 1.479-23, de i 9 de dezembro de 1996.

m,

m. 4"

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

m. 5% Revoga-se o art. 6" da Lei no8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasaia, 17 de janeiro de 1997; 176"da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDAPROVISÓRIAN91.480-26,DE 17DEJANEIRO
DE 1997
Alteradispositivosdasleis n"s8.112,de
I 1 de dezembro de 1990, e 8.911, de I 1 de
julho de 1994, para instituir os d t i c i m s incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 20,62 e 67 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 20. ................................................................................

....

5 3? O servidor em estágio probatório somente poderá afmtar-se do exercíciodo cargo efetivo para oeupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS.6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes..
<Art.62. Ao servidor efetivo investido em função de dir+
ção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
5 l9 A retribuição de que trata o cuput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei,
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o l i t e
de dez décimos.
Q 2? Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
Q 3? Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, ap6s a incorporação da fração
de dez décimos,poderá haver a atualizaçãoprogressiva das parcelas
já incorporadas, observando o disposto no parágrafo anterior.
5 4%Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
Q 5%Lei específica estabelecera a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso I1 do art. 9 ? . ~
d r t . 67. O adicional por tempo de serviço é devido B razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado a União, As autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
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e dos cargos de Natureza Especial, havendo O servidor Optado
pela remuneração total do cargo em comissão, considera-se,para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remune.
ração de origem na data em que o servidor completou o intersticio
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo,

5 3? Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior,,,
4rt. 10. I? devida aos servidores efetivos da Administra.
ção Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei ng 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de dbcimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assesso.
ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Nature.
za Especial.

Parágrafo Único. A incorporação das parcelas remunerató.
rias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.>,

Art. 3" Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas a remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4g Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no penodo compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas a época vigentes, observados os critérios:

I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
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-

-

11
estabelecidos pela Lei n9 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
que completaram o interstício entre 1"de março e 26 de
oumbro de 1995.

parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 6 assegurada a incorporação de décimo nos
temos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o hterstício.
Art. 59 As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração íixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1"de março de 1995,utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n28.911, de 1994,na redação original.

8 1" Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes ã representação mensal e ã gratificação de atividade pelo desempenho de função.
8 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 69 Fica resguardado o direito & percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
5 lQ
do art.62 da Lei n" 8.112, de 1990.

Art. 7" Fica resguardado o direito 2 percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n9 8.112, de 1990.
Art. 8* É assegurado o direito & vantagem de que trata o art.
193 da Lei n9 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
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1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de apo.
sentadoria dentro das normas atS então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
ng 8.112 de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
Art.
arts. 180 da lei n2 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n g 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei ng 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:

I1 - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no

I
a partir de 1"de março de 1995, no caso em que a aposen.
tadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a lgde março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos pro.
ventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n2 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
após de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram
aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção
e funções gratificadas, previstas na Lei n2 8.168, de 1991.

Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei ng 8.112, de 1990,
na redaçjo dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art.
da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

-

w. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV e opro labore,
instituídos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratiíicaáo de Estímulo a Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nQ7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
ela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
P .
valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o f 1?do art. 7' da Lei nq 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o f 5ge renumerados os subseqüentes:

Art. 7" Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
f l9 Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.

........................................................................................................n
Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farãojus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
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B lQNo caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do venci.
mento e das vantagens de seu cargo efetivo.
$ 2" Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 16. O inciso I11 do art. lQ
da Lei n2 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
«s) vantagem pessoal nominalmente identificada decorrem
te de enquadramento e décimos incorporados..

Art. 17. 0 s servidores de que trata o art. 26 da Lei nQ8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 28 de fevereiro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos
vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo
então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
nQ8.691, de 1993, somente fazendo jus as vantagens do Plano de
classificação de Cargos a que voltou a pertencer.

Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. lQ,
exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2" exceto os $$ Zg
e 3" do art. 39 da Lei n" 8.911, de 1994, 59, 7Q,9,10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nQ1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n% 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996,1.347, de 12 de março de 1996,1.389,de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de lQ
de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996,1.480-23,de 24 de outubro de 1996,1.480-24,de 22 de novembro
de 1996, e 1.480-25,de 19 de dezembro de 1996.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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M . 20. Revogam-se os 88 lee 2* do art. 78 e o art. 193 da lei n"

8.112, de 11de dezembro de 1990, e os arts. 59e 6" da Lei n g 8.911, de
11de julho de 1994.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176gda Independência e 109*da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDAPROVISÓRIA N9 1.481-45, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Altera a L e r no 8.031, de 12 & abril de
1990, e dú outrasprouuiênculs.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
&ere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
força de lei:
m. 1" Os dispositivos adiante indicados da Lei n*8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
4I.t.

12

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

I1 - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;

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

n

d r t . 2" Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
I1 - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
111 - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
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iV - instituições financeiras públicas e estaduais que te.
nham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n9 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

3 l9 Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos a&&
nistradores da sociedade;

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

5 2Q Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber,
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
$ 3Q Não se aplicam os dispositivos desta lei as empresa
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso I1 do art. 192 da Constituição,não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionánas
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legai
A alienação das referidas participações..

5 4' O Conselho Nacional de Desestatização, por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para
supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão,
permissão ou autorização para prestação de serviços públicos,
observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
3 5? Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão..
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~ A r t .4* A s desestatizações serão executadas mediante as
seguintesmodalidades operacionais:
I
alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
...
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
sei18 empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ l9 A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a íim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
Z9 Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis a efetivação da liquidação da empresa.
$ 39 Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos inciso I, IV,V e Vi deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão..
drt. 59 O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
I1 - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
I11 - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;

-
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V

- Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

Turismo.
$ 1" Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
$ 2? Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.

8 3g Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

8 4" O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
$ 5" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir aquela deliberação.

8 6" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
8 7e O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

3 8? Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

8 9" Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados..
d r t . 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

259
finmceiras de empresas, serviços públicos e participações minono programa;
11
aprovar:

-

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societána, operacional, contábil ou
j,&ica e o saneamentn financeiro, necess6rios às desestatizações;
e) as condições aplicáveis as desestatizações;
d ) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
união;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias a viabilização das desestatizações;
f ) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários a
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g ) o relatório anual de suas atividades;
I11 - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
5 1" Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
5 2" O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços púbkos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

nar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
8 3? A Desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestati.
zação, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe,nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21, desta lei..
Art. 7? Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
I1 - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
I11 - encaminhar ã deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6?desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art.21, inciso 111,
desta lei.,,
&t. 82 A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 44 pressupõe a
delegação, pelo Poder público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes especificas aplicáveis ã concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.2,
drt. 9? Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em detenninadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos s0ciais.m
<Art.10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
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d a União, emitidas por sociedades que tenham sido
no Programa Nacional de Desestatização.
As ações representativas de participações societátioritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestia?
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional
de
taozaçao,
Desestatização.
i.d”egs

’@

29 Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
@feríveiS e inegociáveis a qualquer titulo, em favor dos depciDw
das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
SiWes
Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depo\:Serão
ailtomaticamente cancelados quando do encerrado processo de desestatização.
9 49 Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
do Nacional d t Desestatização manterão as ações escrituraFun
seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
das emencerre o processo de desestatizaçáo.,,
que se
<&t. 11. A União e as entidades da Administração indiredas participações acionárias das sociedades que
a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data d a publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
e determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
$lposita as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

zeso

parágrafo Único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser
para a emissão de ações decorrente de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.>>
&-t. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
em que se processará a alienação do controle acionáno
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econõmica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das infor,,,ações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
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a ) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b ) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d ) situação econômico-financeira da sociedade, especificm.
do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos i União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aparte de recursos a conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fi sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos..
d r t . 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior..
drt. 15. Observados os privilégios legais e o dispostoneste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens deverá utilizá-los, priontariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.

5 1" Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
Apó3 as quitações a que se refere o cuput e o parágrafo
5
anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta por
Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
1201.
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/
responçabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
remogativas serão definidas por decreto.
P
3 3% O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização..
&-t. 16. Fica o Presidente da República, por recomendaã
do
Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
o
ç
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

-

I
admissão de moeda corrente;
I1 - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos j á renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
111 - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos líquidos e
certos diretamente contra a União, ou contra entidades por ela
controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que
gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que
venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PNLh
4 r t . 18. O preço a
o de alienação das ações deverá ser
submetido ii deliberação do órgão competente do titular das ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigb..
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<Art.20. O fundo Nacional de Desestatização será a&.
nistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo..
sArt. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacionai, neces.
sário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
I1 - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
111 - constituir grupos de trabaiho, integrados por funcionános do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
79,inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico B
implementação das desestatizaçôes;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários k execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso I1 do art. 6*
desta lei;
Vi - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Vaiores;
Vi1 - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionáiio, venda e arrendamento de ativos;
VI11 - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
M - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituiçks 6nanceiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.*
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

265

‘ ~ + t .23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Detizaçáo o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sesta gs mesmas, necessárias &execuçãodos processos de desessobre

Wtizaçáo.

parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissáo de empregados ou servidores públicos que, injustifi,,damente opuserem dificuldades ao fornecimento de informaçóes e outros dados necessários a execução dos processo de
desestatizaçáo.’

.m. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remUneraÇã0 de 0 2 % (dois décimos por cento) do
“dor1íquido. apurado nas alienações para cobertura de 8811s
operacionals, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários & execução dos processos de desestatizaçáo previstos nesta lei.
p&grafo único. Na hipótese de alienação de participações
,inofitárias, cujo valor seja de Pequena monta, a Juízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo..

M . 2” No caso de 0 Conselho Nacional de Desestatização delib e rar a djssohÇã0 de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nQ8.029, de 12 de abril de 1990.

m. 3” O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desesbtização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
brgão.
m. 4“ Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n9 1.481-44, de 19 de dezembro de 1996.
m. 59

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 6? Revogam-se os arts. 17. 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.

Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176%da Independência e 109%
da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.482-32, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dispóe sobre as aliquotas de contribui.
çáo para o Plano de Seguridade Social do
seruidor público eiuil ativo dos Poderes
Uniáo, das autarqulas e das fundaçóes pe.
blims, e dá outrasprouidências.

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

Art. le A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso 111 do art. lgda
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1"de julho de 1994 e :it6 a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n* 8.622, de 19.1.98,
Anexo 111)
Remunera$ão correspondente a att 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão N -NA, inclusive
RemuneraçZo eorrespandente a 2,6 vezes o vencimento básica da Classe D,
Padráo N - NA, enelusive, a@ o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão N - Ní,inclusive
Remuneraçáo correspondente B 2,6 vezes o vencimento básica da Classe C,
Padrão N -NI, exclusive, a@ o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrho N - NS, inclusive
Rernuneraçho superior a 2,6 vezes o vencimento básica da Classe C, Padrão
IV,NS
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Aliquota
(70)

9

10

11

12

o ~ U n i ã o88
, autarquias e as fundações públicas federais
continusrao
Art. !- a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
.dor, através de:

servi

contribuição ?""a', com recursos do Orçamento Fiscal,
I -idêntif0 A conmbuição de cada servidor, conforme definida
de vdor
no dgo
mtenor;

II

-

recursos adicionais, quando necessários, em montante
diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
i@Jd.
de contribuição dos servidores e da contribuição a que
pmvenie~~ciciao
I, respeitado O disposto no art. 17 da Lei n"8.212, de
se refere
24 de j&O de 1991.
32 Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
provisófia serão recolhidos ao Tesouro Nacionalnos prazos e
mnaçóesestabelecidos pelo Poder Executivo.
Ad.

psr&prafoúnico. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despedo órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidasnos arts. 121e 125 da Lei n98.112, de 11de dezembro
de 1990.

m. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Meada Provisória n9 1.482-31, de 19 de dezembro de 1996.
m. 69

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

pubiicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109?da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 1.512-6, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997

Dú noua redação ao art. 2" da Lei ,o
9.138.de29denovembrode 1995,quedisp&
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
O art. 2? da Lei n9 9.138, de 29 de novembro de 1995,
Art.
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Para as operaç0es de cr6dito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e at6 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no 5 2%do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994..

Art. 2? Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória no 1.512-5, de 19 de dezembro de 1996.

Art. 3? Esta medida provisóna entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109"da
República.

FERNAFJDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
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~ R O V I S Ó R I N”
A 1.520-4, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Dispõe sobre a nauação de dtuidas e pes.
ponsabilidades do Fundo de CompeBsação
de Vm‘kõeS Salariais (FCVS), altera o DeCreto-&i no2.406, de 5 de janeiro & 1988,e
as .?.eis n 5 8.004,8.100 e 8.692, de 14 &
março de I990,5de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e d& ou.
tras providências.

op

R E ~ ~ ~ ~DA
NREPÚBLICA,
T E
no uso da atribuição que lhe
62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
confere 0 art.
força de lei:
Art, 19 AS dívidas do Fundo de Compensação de Variações
(FcVS), junto as instituições financiadoras, relativas a
devedores femmescentes da liquidação de contratos de k a n eimenb
habitaciond, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a união, nos termos desta medida
p&s6ria.
l~para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) divida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso, de prazo ou Por liquidação antecipada, de financimentos habita-onas c?m cobertura do FCVS, estando a responsabfidade do Fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de Prazo OU por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais
reapoa.,abilidade do Fundo está definida, mas o prazo para quitação
do
de ma responsabilidade ainda não chegou a seu termo;
C) &vida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentoshabitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do Fundo.
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5 2 2 A novação objeto deste artigo obedecerá as seguintes
condições:
a) prazo mdximo de trinta anos, contados apartir de l2dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal,
b ) remuneração equivalente A Taxa Referencial (TR) ou ao ín&.
ce que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente ã taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c ) registro sob a forma escntural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

8 39 As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao Fundo.

5 4" As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
8 5O Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l2dejaneiro de 1997, aremuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os crit6rios estabelecidos na alínea b do 8 2g deste artigo.

8 6" A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l2de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
8 7" As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar a Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
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deste artigo incluirá,
A adesão a que se refere O 8
os créditos não Caracterizados, que serão objeto de
novaçáo,& medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória,
82

m.

22

A novaçáo de que trata 0 d g o anterior far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
dm instituições financiadorasjunto ao FCVS;

11 - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
#6Qdo art. 1"desta medida provisóna, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacionai;

I11 - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogávei e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instrnído com a relação de seus
C-edibs caracteriza&s, previamente homologados, bem assim com a
coniprovação da regulaiizaçáo dos débitos a que se refere o inciso I1
deste artigo;

IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
'esponsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no 8 8* do art. 1" desta medida provisória;

v - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do pcvS, reconhecendo a titularidade, O montante, a liquide2 e a
da dívida caracterizada;

-
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Vi - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários cOn.
cedidos aos mutuários finais do SFH;
Vi1 - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
Vi11 - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
TX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publica.
da no Diário Oficial da União.
8 1? As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso 11
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
5 2e A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
findos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso I1 deste artigo.
8 3" A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso I1 deste artigo.
4? O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso Vi deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático a conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes a PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
5 5? A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
Art. 3? Fica alterado o 5 3? do art. 3? da Lei nQ8.180, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o 5 4?,os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
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<<A& 3Q ..................................................................................

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

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

5 39 para assegurar o cumprimento do disposto neste arti,
fica
a cEF, na qudjdade de Administradora do FCVS, autogo
fizada a desenvolver, lmp1mt.ar e operar cadastro nacional de
do Sistema Fmnceiro da Habitação (SFH), constituído a
dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacio,& custeado pelas instituições do mesmo sistema.
5 4s 0 Conselho Monetário Nacional (CMN) editar6 os atos
normativos necessários 2i administração e manutenção do cadastro a que se refere o 5 3" deste artigo..
M . 4g
instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o 5
7p do &. 12 desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no ij 3s do art. 32
&
, hi np 8,100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importar&,para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto g responsabilização do FCVS.
kt,. 5 g OScréditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no $ 2" deste artigo e no art. 63 são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendaa da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso I1 do art. 2?desta medida provisória;
I1 - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
sigentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso I1
do art. 6" do Decreto-Lei n* 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisbria;
111 - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
hatitufdo pela Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
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atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para paga.
mento em moedas de privatização.
$ le A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos I1 e I11 deste artigo ficará limitada aqueles substituídos por
dívida caracterizada, e vencida na data da novação.

5 2? As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos I1 e 111deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentacão
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 6" Os créditos novados, relativos a contratos de financia.
mentos com recursos originários do FGTS e dos demais Fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7? O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maio.
ria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS; a:

I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto a CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei ng 8.036, de 11 de maio de 1990;

-

I1
ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8: Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5g,como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto nos
$6 3?e 4" do art. 65 da Lei ng8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica a o ganho
de capital aderido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
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de que trata o art. 59 desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

w. gg O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5~desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamenb
obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplião
em
fim habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
caç
tidaridade de instituição financeira.
parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessá-

rias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos

r e c ~ ~de
o sdepósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 10. O iuciso I1 do art. 6" do Decreto-Lei n9 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
4 1 - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;.

Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de CrBdito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas a CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
caractefisticas descritas nas alíneas a a c do 8 29 do art. lg desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes a diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do 8 5?
do art. lgdesta medida provisória.
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5 1' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integra.
lizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.

5 29 A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebi.
dos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 14. O parágrafo único do art. l2e os arts. ZQ, 3Qe 5Qda Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
<Art. 1" ...................................................................................
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão on promessa de cessão relativas a imóvel financia.
do através do SFH dar-se-á em ato concomitante k transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.
Art. 2Q Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
a casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto a demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I
o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizadopro ratu die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado a elevação da parcela correapondente prestação de amortização e juros;

-

b ) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei nQ2.164, de 19 de setembro
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de 1984, O enquadramento na categoria profissional do novo
mutuá,.io dar-se-á a partir da data da transferência;
na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rutu die de que trata o
c a p t deste inciso;

-

11
no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rutu die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante ii instituição financiadora.
§ 1" Nas trawferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no cuput e
incisos I e I1 deste artigo, a exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.

Nas transferências de que trata o cuput deste artigo,
$
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:

a ) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicilio do comprador.

-

Art. 39 A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizadopro rutu die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
Percentuais de pagamento previstos no cuput e nos incisos I, I1 e
111 do art. 52 desta lei e os requisitos legais e regulamentares da
casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto
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a demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em
relação ao valor do novo encargo mensal..
&rt. 5? O mutuário do SFH que tenha firmado contrato a@
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rutu die da data do Último reajuste até a data da
liquidação;

-

I1
contratos firmados de l9de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro ruta die da data do último reajuste
até a data da liquidaçáo;

I11 - contratos firmados de 1"de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rutu die da data do último reajuste até
a data da liquidação.

5 1" A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, &exceçãodaquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustament o definidos pela Lei n98.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente atí. 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
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Art, 16. E assegurado aos promitentes compradores de unidahabitacionais,
cujas propostas de transferência de financiamento
des
formalizadas Junto aos agentes financeiros do SFH até
tenham
25 de outubro de 1996, o direito de Opta~empela concretização da
nas condições vigentes até a referida data.
~ r t 17.
, O 5 2? do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a
yigorar com a seguinte redação:
<<$ 29 Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando OS contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeadoscom recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH,
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jufidico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.,,

m. 18. Fica assegurada a CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser definida
pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.

Art. 19. Fica assegurada a CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo MinistBrio d a Fazenda.
Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).

Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5q da Lei
np 8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisóna,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.

Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruçóes que se fizerem
necessárias a execução das disposições desta medida provisóna,
inclusive com relação aos prazos.

-

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 37-307, jm. 1997

Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória ng 1.520-3, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art.6" da Lei ng 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 104"da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Paulo Paiua

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.530-2, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Ere.
cutivo Federal e dá outrasprouidêncins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lg Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocaçáo dos recursos
humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2' Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
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1
11

- estejam em estágio probatório;
- tenham requerido aposentadoria;
-

111
tenham Se aposentado em função pública, em cargo cuja
scaulação não esteja prevista no art. 37,XVI e XVII, da Constituiçao, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe n a perda do cargo;
- estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
11 do d.
229 da Lei no8.112, de 11de dezembro de 1990;
estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no 5 ledo art.
186 da Lei n98.112, de 1990.

-

v

-

5 1* Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato d a
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
5 2* A Administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
$ 39 O servidor que tenha ingressado com requerimento para

fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Ofiial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.

8 4* O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
dsisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o dispost
a no 8 deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.

5 5" O servidor com participação em curso às expensas do
a v e m o Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
mdenização, da seguinte forma:
a ) integral, se o curso estiver em andamento;
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b) proporcional, na hipútese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.
$ 6? Serão indeferidos e publicados no Diário Oficialda União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.

Art. 3" O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tive.
rem defenda sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficialda
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes a data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
a exceção dos casos previstos no 8 4" do artigo anterior.

Art. 4* Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:

-

I
para o servidor que contar, na data da exoneração, com at6
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administra.
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b ) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;
c) acréscimo de 5%sobre o valor total da indenização prevista
n a alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;

I1 - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo-quinto até o vigésimo quarto ano;
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/
créscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
' Z e a s a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
eiras quinze dias do programa;
P* d ) acréscimo de 5%sobre o valor total da indenização prevista
a e a s a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
$$,o,
sexto e o vigésimo dia do programa;
111
para o servidor que contar, na data da exoneração, com
's de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Admidetraça-0 Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
s~ o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercicioa partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;
indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
de efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;
por
d ) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas &eas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
quinze dias do programa;
e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexta e o vigésimo dia do programa.
Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
5
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
htegral, a fração igual ou superior a seis meses.
5 2p As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão O cálculo do tempo de efetivo exercício.
5 3? Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
Art. 5" Considerar-se-á como remuneração mensal, para o eálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis

-
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meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas a natureza
ou local de trabalho, ã exceção de:
I
retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
I1
diárias;
I11
ajuda-de-custo em razão de mudança de sede ou inde.
nização de transporte;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
auxílio-natalidade;
VI
Vi1 - auxílio-funeral,
VI11
adicional de férias;
M - adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo Único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer titulo, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado,
Art. 6" O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4" desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficialda União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 79 Além dos incentivos a que se refere o art.4",serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as férias
e a gratiíicação natalina proporcional a que o servidor tiver direito.
Art. 89 Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 9" Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim
ou usufruto de qualquer beneficio ou vantagem de idêntico fundamento.

--
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h,12. Fica O Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de Coorenar, no âmbito da Administração
Federal, programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
convocar semdores e r e w s i t a r equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da A h m s t r a ç á o Federal, com encargos para 0
órgão de origem.

k.
13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
a manter vinculados a seus planos previdenciários e
ssistenciais, mediante condições e a serem repactuadas entre
e sem qualquer ônus Para a Administração Pública, OS servidores que aderirem ao PDV.

&.

14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte

e na declaração de rendimentos, serão considerados como indeniza-

ções isentas os pagamentos efetuados por pessoas jm'dicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo i adesão a
programas de desligamento voluntário.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do diSposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisóna n" 1.530-1, de 19 de dezembro de 1997.

Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
pubiicação.
Brasíiia, 17 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 1099 da
República.

FERNANDO HENRIQUE cmnoso
Luiz Carlos Bresser Pereira
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.Anexo
(Medida Provisória n" 1.530-2, de 17 de janeiro de 1997)

1. Advocacia-Geral da União:
Advogado da União
Procurador da Fazenda Nacional
Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4. Serviço Exterior Brasileiro:

Diplomata
Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
Analista de Orçamento
Técnico de Orçamento
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
Técnico em Informações AeronAuticas
Controlador de Tráfego Aéreo
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
Técnico em Meteorologia Aeronáutica
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Desporto;

nos HosDitais Militares:

-
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15. No Ministério da Justiça:
Patrulheiro Rodoviário Federal
Delegado de Polícia Federal
Perito Criminal Federal
Censor Federal
Escrivão de Polícia Federal
Agente de Polícia Federal
Papiloscopista Policial Federal
16. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargosde:
Assistente Jurídico
Procurador Autárquico
Procurador
Advogado
Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados
19. Cargos do Banco Central do Brasil
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.559-9, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto &Rendo
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóna,
com força de lei:
Art. lg A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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or empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
z , z , P f o r a n quitados. pelo Poder Público com títulos de sua
emissão,inclusive com Ceihficados de Securitização, emitidos espenficmente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondentea esses créditos, que houver sido diferida na f a m a do
dispost,, nos $5 3" e 4s do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembrode 1977, na deteminação do lUCr0 real do periodo-base do
dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
22 O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo 0 disposto no art. 3s a Lei no8.003, de 14
de m a ç o de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre
lucrode que trata a Lei no7.689, de 15 de dezembro de 1988.
m. 3" O disposto no art. 35, 8 I", alínea b, ns 4, do Decreto-Lei ng 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 1"do Decreto~~ins 1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica a
I - transferência do registro contábil de participações sacieM a s do ativo permanente Para O ativo circulante ou realizável a
longo prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada OU
coligada no Plano Nacional de Desestatização;
11
colocação em disponibilidade, para alienação, de participaçóes societánas em empresa coligada OU controlada, pertencentes a
empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.
Art. 4" O disposto no art.65 da Lei n28.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos Casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
OU do Município, como contrapartida 2 aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto OU indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de Desestatização por elas
promovidas.
Art. 59 Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
tltulo de royalties de qualquer natureza.
Art. 6" Não incidirá O Imposto de Renda na fonte sobre OS
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa

m.

-
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de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicaçõesprivativa de uma empresa OU
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 7g Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. Sg Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa fisica, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. gg Serão admitidos como despesas cominstrução, previstas
no art. SQ,inciso 11, alínea b, da Lei ng9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 10. O art. 10 da Lei ng 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
<<3g
O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,OO
(oito mil reais)..
Art. 11. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nE1.559, de 19 de dezembro de 1996.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 1 0 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIANg1.560-1, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Estabelece cnthwspara aconsolldação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da d h i d a pública rnobiliária e outras que
especijica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
ere 0 art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,

eonf força de lei:

w, l9 Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio ii Rees-

ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
tnihir. eautorizada,
pro,,isóna,
até 30 de junho de 1997, a:
I
assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Dis~w
Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
outras obrigações decorrentes de operações de crédito intero
e
extenio;
n
11
assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
D~~M
Federal
~ O junto a Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução n-70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
111
compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, 08 créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, liquidas, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
FederaçáO Contra a União;
refinaaciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
88 Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
$ lQAs dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
ath 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
$ 2%Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e 11, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;

-

-

-

-
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b) as obrigações decomentes de operações com organismos fina.
ceiros internacionais;
c) as obrigações já refinanciadas pela União.

5 3? As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reesh.
turação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
Art. 2" O Programa de Reestmturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:

I - dívida financeira em relação A receita líquida real (RLR);
I1 - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;
I11 - despesas com funcionalismo público;
iV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
Vi - despesas de investimento em relação a RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.

Art. 3? Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, observadas as seguintes
condições:
I - juros: no mínimo de seis por cento ao ano;
I1 - atualização monetária: IGP-DI, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-10.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan.1997

5 1" Para apuração do valor a ser refinanciado relativo a dívida
mobili&ia, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
po&ráo retroagir at4 31 de março de 1996.
5 2 9 Para as demais obrigações, o saldo devedor será atualizado
até a data de celebração do contrato de refinanciamento com base nas
originalmente pactuadas.
5
A parcela a ser amortizada na forma do art. 6" poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no 5 .'1
5 4" Nas hipóteses dos $5 1" e 3', caberá a União arcar com os
eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
5 5' Enquanto 7 dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a ) não poderá emttir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b ) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas &&vidafinanceira na trajetória estabelecida
no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
5 6" A não observância das metas e compromissos estabelecidos
no programa implicará, durante o periodo em que durar o descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária
federal, acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro
pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no
art. 5".
Art. 4' Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vincuiação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e 11, da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

Art. 5? Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendi.
mento das obrigações correspondentes ao serviço:
I - da dívida decorrente do refinanciamento de que trata esta
medida provisória e das refinanciadas com base nas Leis n" 7.976, de
20 de dezembro de 1989, e 8.727, de 5 de novembro de 1993;
I1
da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

I11 - das dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei

no 8.212, de 24 de julho de 1991, e n a Lei n9 8.620, de 5 de janeiro
de 1993.
5 lQ Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que o serviço das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.

5 2: O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do pará.
grafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total
da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR anual.
5 3" Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo,
5 4? Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
5 5%No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do contrato de refinanciamento.
Art. 6? Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 7" A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, v. 189,n. 1, p. 37-307, jan. 1997

--

* e~controle dos contratos de refinanciamento de que trata

e .
Ihm
esta medida
provisória, CUja remuneração será, nos temos dos con-

tratos de refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
m. 8 2 O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
m a ç a s da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
eoneatoç de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.

m. A União poderá emitir títulos do Tesouro Nacional, com
pwo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido O Ministério do Planejamento e Orçamento, com
vistas i obtenção dos recursos necessários ã execução do disposto
medida provisóna.
m. 10. O 3 42 do art. 4" da Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971,
aredaçáo dada pela Lei n28.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigora
com a seguinte redação:
+$ 4" A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive iconcessão de financiamento
às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia el6trica, mediante projetos específicos,podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionárias sob controle dos
Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatizaç5o.x

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.560, de 19 de dezembro de 1996.

Art. 12. Esta medida provisdria entra em vigor na data de sua
puhiicação.
Brasaia, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Ng1.561-1, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI &,
art. 4c d a Lei Complementar no 73, de 10
fevereiro de 1993; dispõe sobre a interueqb
d a Uniãonascausasemquefignrarem,c o m
autores ou rtus, entes da administrqao in.
direta; regula os pagamentos d e d o s peh
Fazenda Pública em virtude de senterqa j k .
diciária;revogu a Lei n"8.197, de 27dejunho
de 1991, e a Lei no 9.081, de 19 de julho &
1995, e dá outrasprovidências.

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

Art. l9 O Advogado-Geral da União, e os representantes judiciais das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais,
autorizados pelo dirigente máximo da entidade, poderão transigir em
juízo para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 10.000,OO
(dez mil reais), requerer a desistência das ações em curso ou dos
respectivos recursos judiciais, e abster-se de propor ações e de interpor recursos, nas causas, em face de um mesmo réu, de valor igual ou
inferior a R$ 1.000,OO ( mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.

S 1" Quando o valor da causa for superior aos limites fixados no
caput, as disposições deste artigo, sob pena de nulidade, somente será0
aplicáveis com a prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou
do titular de Secretaria da Presidência da República a cuja área de
competência estiver afeto o assunto, no caso da União, e da autoridade
máxima da autarquia, da fundação ou da empresa pública.
S 2? Não se aplica o disposto no caput deste artigo às causas
relativas ao patrimônio imobiliário da União.
Art. 29 O Advogado-Geral da União e os titulares das autarquias, fundações e empresas públicas federais poderão autorizar a
realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos procesCol. Leis Fkp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 37-307, jan. 1997

.uizados por essas entidades, Para o pagamento de débitos de
Vdores
'OsaJ
não superiores a R$ 50.000,OO (cinqüenta mil reais), em
n,rcelas mensais e sucessivas at8 o máximo de trinta.
r4 1s 0 saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variaçáoda Unidade Fiscal de Referência (ufir), e sobre O valor da
tação mensal incidirão juros a taxa de doze por cento ao ao.
P*5 2 5 Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trúita dias,
ia4bura-se-áoprocesso de execução O u nele prosseguir-se-á, pelo saldo.
§ 39 AS autoridades indicadas no cuput deste artigo poderão
coneord~com
pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
,,dores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
se funda a ação (art. 269,inciso V, do Código de Processo Civil).
m, 3Q Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União
(d.
45, inciso XII, e 43, da Lei Complementar nq 73, de 1993), o
Advogado-Geral da união poderá dispensar a propositura de ações OU
a&t,qosiçáo de recursosjudiciais, independentemente da obsewâneis do limite previsto no caput do art. I", quando a controv&r&
jddica instalada houver sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal OU pelos Tribunais Superiores, em suas máximas composições
colegiadas e nas suas respectivas áreas de competência.
m. 49 A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas públicas federais.
~ r t59
. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
monológica da apresentação dos precatórios judiciários e a conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado O direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
Art. 6" As disposições desta medida provisória não se aplicam
Aa autarquias, as fundações e as empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que Ihes sejam específicas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiía, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan. 1997

Art. 79 Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.

Art. 8% A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados independe da apresen.
tação do instrumento de mandato.

Art. 9g Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts.188e 475, caput, e no seu inciso 11,do Código de Processo Civil,
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.561, de 19 de dezembro de 1996.

Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n98.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n9 9.081, de 19 de julho de 1995.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 109'da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.562-1, DE 17 DE JANEIRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscaU.para
o desenuoluimento regional e dú outrasprouidências

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

Art. l9 Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
Col. Leis Fiep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 37-307, jan,1997
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a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
a
) do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
or)
' eração Econômica do Estado do Espírito Santo (Fumes), de
de RecW
o art. l', parágrafo único, alíneas a, b e g, do Decreto-Lei
que1,376,de 12 de dezembro de 1974;
n
b) 0 reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nQ8.167, de 16
dejmeir~
de 1991;
redução
de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
')
arts. 14 da Lei n' 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
n" 756, de 11 de agosto de 1969;
Deereb-hi
tra11
o prazo fixado pelo art. l2da Lei ne 8.874, de 29 de abril de
1994,para implantação, modernização, ampliação on diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Supe.i+adência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n~4,239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nQ756, de 1969, com a redação
dada pelo art. i"do Decreto-Lei n" 1.564, de 29 de julho de 1977.

(m

-

parágrafo Único. No prazo de um ano a contar da data da
desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a. sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiênciae operacionalidadena execução
de suas funções.
&t. 2? Os dispositivos da Lei no8.167, de 16 de janeiro de 1991,
a d i a t e referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
.Art. 5"

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

I1 - em ações ordinárias on preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.

........................................................................................................
8 49 A s debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamznte
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan.1997

ou não, admitida, em relação primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
$ 5O A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

........................................................................................................
$ 8? Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro..
U.4l.t. 72 ..................................................................................

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

-

I1
pelo valor patrimonial, com base no balanço da em.
presa do último exercício;

Art. 9? ..................................................................................
.........................................................................................................
$ 79 ........................................................................................
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observa.
das as normas das sociedades por ações;
<&t.
12.

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

$ 1? O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultara

I1 - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de até vinte por cento e outros
encargos definidos em regulamento, deduzidas, no caso de apliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasítia, v. 189,n. 1, p. 37-30'7, jan.1997
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cação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.

5 49 Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
DeliberativO os incentivos concedidos a empresas:
I
que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
11
que, em função de inadimplências para com a Supe&tendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspens8s as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
111
cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
TV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.

-

-

5 59 Nas hipóteses de que trata os incisos 11, 111 e Iv do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
5 6? Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionáno, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
$ 7" Em qualquer hipótese, se forem cor&atados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei.,,
d r t . 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, v. 189, n. 1,p. 37-307,jan. 1997
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que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa..
Art. 30 Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pelaSudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Supeh.
tendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
5 1 9 O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importh.
cias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.

5 2' Aplicam-se a hipótese de que trata este artigo as disposiç&
do 5 39do art. 12 e dos arts. 13,14,15 e 17 da Lei n98.167, de 1991.
Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implm.
tarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
I1 - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2' da Lei n9 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
as debêntures subscritas anteriormente a vigência da referida lei:
.Art. 2" ..................................................................................
0 1" As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
0 Z9 O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados k responsabilidade da empresa
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliherativo da Superintendência de Desenvol~ m e n t Regional,
o
com base em parecer técnico de sua Secretaria

executivo.^^

m. 6" Na definição de programas setoriais de desenvolvimen,
deverá
ser considerado o impacto regional das medidas a serem
to
,dotadas.
m. 7? As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverãoprogramar suas,aplicaçóes de forma regionalizada, conferinaos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
do
&t. 8? Ficam convalidados OS atos praticados com base na
Medida Provis6ria 1.562, de 19 de dezembro de 1996.
&t. 9g Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasflia, 17 de janeiro de 1997; 176"da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.531-2,DE 30 DE JANEIRO
DE 1997
Dá nouu redução aos arts. 24,26 e 57du
Lei nc 8.666,de 21 de junho de 1993, que
regulnmenta o art. 37, i n c i s o m , da Constituição, institui normas para licitação e contratosd.daAdministraçãoPública,eaoart. I 5
da Lei n. 8.987,de 13 de fevereiro de 1995,
que dispüe sobre o regime de concessão e
permissão duprestaçüa de seruiçospúblicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997
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Art. 1? Os arts. 24,26 e 57 da Lei ne 8.666,de 21 de junho de
1993,passam a vigorar com a seguinte redação:
<Art.24. ................................................................................

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

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
2 pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento &
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.,>
&rt. 26. As dispensas previstas nos 5s e 4? do art. lTe
nos incisos I11 a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retarda.
mento previsto no final do parágrafo único do art. 8? desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias autoridade supe.
rior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
, .
Parágrato muco.
...................................................................

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

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados..
<<M.
57.

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

I1 - prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivospenodoscomvistas aobtenção depreçosecondiçõesmais
vantajosas para a administração, iimitada a sessenta meses;
4? Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso I1 do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses..
Art. 2? O art. 15 da Lei ne 8.987,de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

<Art.15. ................................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 37-307, jan. 1997

-

305

- melhor proposta técnica, com preço fixado no ediw,
v - melhor proposta em razão da combinação de propos-

tas Scnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou

V I - melhor oferta de pagamento pela outorga ap6s qualificação de propostas técnicas.
...

rj 49 Para fins de aplicação do disposto nos incisos W ,V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.,,
m. 3g Ficam convalidados OS atos praticados com base na
Medida Provisória n9 1.531-1,de 31 de dezembro de 1996.
m. 49 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasflia, 30 de janeiro de 1997;176?da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIAN" 1.563-1,DE 30 DE JANEIRO
DE 1997
DispOe sobre a incidência do Imposto de

Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiárws residentes ou domiciliados no aterwr, e dá outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 19 Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calend&rio de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 37-307,jan. 1997

sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domieilia.
dos no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I
receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrenda.
mentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrm.
geiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
eontainers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;

-

I1
exterior;

- comissões pagas por exportadores a seus agentes no

-

I11
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;

IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;

Vi - comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;

-

VI1
solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;

-

VI11
juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais,por prazo igual ou superior a quinze anos, a taxa de juros do mercado credor, com instituições
financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 1, p. 37-307,jan. 1997

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedi-o Malan

DECRETOS LEGISLATNOS

F ~ Ç Osaber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, eeu, JOSÉ
s m y , Presidente do Senado Federal, nos termos do art.48, item 28,
do Regimento interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 1,DE 1997

Aproua o textoabProtmoloparaaRepres-

são de Atos Ilícitos de Violênciaem Aeroportos
que prestem seruip & Av&& Civil Interna-

cwml, assinado em Montreal em 24 de f2w.
miro de 1988.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 É aprovado O texto do Protocolo para a Repressão de Atos
OS de Violência em Aeroportos que prestem serviço Aviaçiio Civil
hkmacional, assinado em Montreal, em 24 de fevereim de 1988.
parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legisiativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de janeiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
O texto acima citado está publicado no DSF de 23.1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 309-317,jan. 1997

Faço saber que o CONGRESSONACIONAL aprovou, e eu, JOsÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 2, DE 1997
Aprova o texto do Acordo sobre Coope.
ração entre as Academias Diplomátieus
ambos os Pulses, celebrado entre o Gouerno
d a República Federativa do Brasil e o Go.
verno da República do Chile, em Brasllia,
em 25 de março de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação entre
Academias Diplomáticas de ambos os Países, celebrado entre 0
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

O texto acima citado está publicado no DSF de 23.1997
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSE
EY, presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
Interno, promulgo 0 seguinte
SARN
o Regimento
.
28, d
DECRETO LEGISLATIVO N' 3, DE 1997
AProua O texto da erirerrda ao cord do
sobre Seruiço.9 Adreos entre o Gouerno da
República Federaiiuo do Brasil e &uerno
da República da Coréia, em 11 de agasto &
1992.

0 CONGRESSONACIONAL decreta:

m. 1'

É aprovado O texto da emenda ao Acordo sobre S e k ç o s
Aéreos entre 0 Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Coréia, em li de agosto de 1992.
Parágrafo Único. São Sujeitos a aprovação do Congresso Naciondquaiçquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
d.
49,1, da Constituição Federal, acarretem encargos OU compro.
missas gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto iegislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

O texta acima citado estd publicado no DSF de 23.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 4,DE 1997
Aprova o texto da Convenqin de Segurança Nuclear, assinada pe20 Bmsii em 20
de setembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção de SegurançaNuclear,
assinada pelo Brasil em 20 de setembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49,I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

O texto acima citado eaiá publicado no DSF de 23.1997.
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Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação celebrado entre o Governo de
República Federativa do Brasil e O Gouerno
da República Francesa, em Paris, em 28 de
maio de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

0 texto

citado

noDSF de 29.1997.

-
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOsS
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 6, DE 1997
Aprova o texto do Acordo sobre Coopera.
ção em Matéria Ambiental, celebrado entres
Gouerno da República Federatiua do Brasil
e o Gouerno da República Argentina, em
Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação em
Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires,
em 9 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos i aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I; da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

O texto acima citado está publicado no DSF de 29.1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 309-317,jan. 1997
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Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
s@r.
ento interno, promulgo o seguinte
28,do
DECRETO LEGISLATIVO N9 7,DE 1997
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde
Animal, celebrado entre o Governoda República Federativa do Brasil e o Governo da
Repúblisa Popular da China, em Brasllia,
em 8 de fevereiro de 1996.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:
m. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação em

Ma&ia de Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o Governo
da &pública Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
da China, em Brasflia, em 8 de fevereiro de 1996.

parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacio-

nal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,

como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do

&.. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.

SENhDOR JOSÉSARNEY
Presidente do Senado Federal

O texto acima citado está publicado no DSF de 29.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL, aprovou, e eu, JOsÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ne 8, DE 1997
Aprova o texto do Acordo-Quadro solre
Cooperação em Pesquisa e Desenuoluimento
Tecnológico, celebrado entre o Governo
República Federativa do Brasil e o Gover,,,,
d a República Federal d a Alemanha, em
Brasflia,em 20 de março de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1* É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação
em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre 0
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Alemanha, em Brasília, em 20 de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo-quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patnmônio nacional.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
O texto acima citado está publicado no DSF de 29.1997.
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~ ~ saber
9 0que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
sARNEy, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nq 9, DE 1997
Aproua o texto do Acordopara Cooperação nos Usos Pacificas da Energia Nuclear,
celebrado entre o Gouerno da República Federativa do Brasil e o Governo do Canada.
em Brasilia, em 22 de maio de 1996.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo para Cooperação nos Usos
Pacificas da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, em 22 de
maio de 1996
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacio-

nal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.
SENADOR JOSÉSARNEY
Presidente do Senado Federal
O texto acima citado esta publicado no DSF de 29.1997.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SmNEY, Presidente, nos termos do art.48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÁON2 1, DE 1997
Concede a Companhia Docas do Rio de
Janeiro ICDRJ elevação temporária do limite a que se refere o art. 7: Z, da Resolução n"
96, de 1989, do Senado Federal, para que a
referida estatal possa contratar, com garantia da União,operação de crddito junto ao
Banco Nacional de Desenuoluimento Econômico e Social IBNDESI, no valor de atd
R$ 150.000.000,00(cento e cinqüenta mil h a s de reais) de principal, destinando-se os
recursos ao financiamento do Projeto de Amp l i q ã o e Modernizqáo do Porto de Sepetiba,
e dá outrasprouidências.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É concedida a Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ)elevação temporária do limite a que se refere o art.F, I, da
Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, a fim de que possa
Contratar operação de criidito interno junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de até
R$ ~50.000.000,00(cento e cinqüenta milhões de reais) de principal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 319-343,jan. 1997

destinando-se os recursos ao financiamento do Projeto de Ampliação
e Modernização do Porto de Sepetiba.

Art. 2e É autorizada a Companhia Docas do Rio de Janebo
(CDRJ) a contratar, com garantia da União, a operação de cré&
interno de que trata o artigo anterior.
Art. 3? A operação de crédito interno a que se refere o art. p
tem as seguintes características:
a) mutuário: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDFLJ);
b ) mutuante: Banca Nacional de Desenvolvimento Econ6mim e
Social (BNDES);
c ) garantidor: República Federativa do Brasil;

d ) contragarantia: vinculação de receitas próprias da CDFLJ;
e) natureza da operação: empréstimo interno;
f) valor: até R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
reais) de principal, assim distribuídos:
- subcrédito A até R$50.987.000,00 (cinqüenta milhões, nove.
centos e oitenta e sete mil reais);
- subcrédito B: até R$59.681.000,00 (cinqüenta e nove milhões,
seiscentos e oitenta e um mil reais);
- subcrédito C: até R$ 39.332.000,OO (trinta e nove milhões,
trezentos e trinta e dois mil reais);
g) finalidade: financiamento do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba;
h) juros: de 3% a.a. (três por cento ao ano) a título de spread
acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), de acordo com a
seguinte sistemática:

I - quando a TJLP for superior a seis por cento ao ano:
i) o montante correspondente a parcela da TJLP que vier a
exceder 6% a.a. (seis por cento ao ano) será capitalizado no dia quinze
de cada mês da vigência do contrato de crédito e no seu vencimento
ou liquidação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 319-343, jan. 1997
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data do cancelamento da referida parcela de crédito por decisão do
BNDES, quando da hipótese prevista no inciso I1 da alínea h;

rn) liquidação antecipada: o BNDES procederá a liquidação an.
tecipada da dívida decorrente do contrato da operação de crédito, no
todo ou em parte, mediante a utilização dos recursos orçamentários
destinados a execução do Projeto de Ampliação e Modernização do
Porto de Sepetiba;

n) reserva de meios de pagamento: a CDRJ cederá e transferira
ao BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, parcela da receita
proveniente do arrendamento dos serviços de operação do Porto de
Sepetiba, no valor correspondente ao das prestações de amortização
do principal e dos acessórios da dívida, limitada a vinculação a 20%
(vinte por cento) do valor total da receita de arrendamento líquida
anual, entendida esta como equivalente i receita bruta, deduzido o
pagamento dos tributos;
o ) cessão da reserva de meios de pagamento: será efetivada
mediante a celebração de aditivos ao contrato da operação de crédito,
o que deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados das
datas de celebração dos contratos de arrendamento dos serviços de
operação do Porto de Sepetiba.

Art. 4: Esta autorização deverá ser exercida no prazo mãximo
de duzentos e setenta dias, contado da data da publicação desta
resolução.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 319-343,jan. 1997

7
~~~o saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
ç @ ~ Y , Presidente, nos termos do art. 48,item 28, do Regimento
promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO No 2, DE 1997
Autoriza a U n i a a contratar operaçáo
de crédito externo com a Corporación Andinu de Fomento (CAF), no valor equivalente a até US$ 86,000,000.00 (oitenta e
seis milhóes de dólares norte-americanos),
destinados ao financiamento parcial do
Projeto de Melhoramento e Pauimentaçáo
d a Rodovia BR-174.

0 SENADO FEDERAL resolve:
m. lQÉ autorizada a União, nos termos da Resolução n" 96, de
1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com
~orporaciónAndina de Fomento (CAF),
no valor equivalente a até
u~$86,000,000.00(oitenta e seis milhões de dólares norte-americanos), destinados ao financiamento parcial do Projeto de Melhoramento e pavimentação da Rodovia BR-174.
Art. 2? A opera.;ão de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
a) juros: resultantes da soma de dois fatores: a taxa Libor semestral e uma margem (spread) fixada pelo credor de acordo com sua
política interna. O credor se reserva o direito de revisar periodicamentetais margens. Qualquer modificação será aplicada aos desembolsos
que se efetuarem posteriormente a entrada em vigência das mesmas;
b ) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero Wgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contado a partir de seis meses da data da assinatura do
contrato;
c ) comissão de financiamento: 1%(um por cento) do valor do
financiamento;
d ) juros de mora: 2%a.a. (dois por cento ao ano) acima da taxa
operacional,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 319-343,jau. 1997
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e) condições de pagamento:
- do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira vinte e quatro meses
após a assinatura do contrato;
- dos juros: semestralmente vencidos;
da comissão de compromisso: semestralmente vencida, sendo
a primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
- da comissão de financiamento: após a emissão do Certificado
de Autorização.
Art. 3? A contrataçáo da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1" deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data da publicação desta resoluçêo.
Art. 4" Estaresolução entraemvigor na datade snapublicação.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1997.

-

SENADOR JOSÉ SARNEY
Residente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SAFWEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO N23 DE 1997
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crhdidito erterno junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento
CBIDJ,no valor de US$420,01W,01W.lM(quatrocentos e uinte rnilhães de dólares norteamericanosJ,destinados a execução do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de São Paulo;
e autoriza a República Federativa do Brasil
a conceder gamntia referente a mesma operaçáo.

O SENADO FEDERAL resolve:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189,n. 1, p. 319-343,jan. 1997

5 1 g Do valor do financiamento, se destinará a quantia de Us$
4,200,000.00 (quatro milhões e duzentos mil dólares norte-america.
nos), para atender Despesas de Inspeção e Supervisão Geral do
credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e,
tanta quanto possível, iguais, ingiessando na conta do credor, inde.
pendentenente de solicitação do mutuário.
$ 29 As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorro.
gadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. Zg É a República Federativa do Brasil autorizada a conce.
der garantia a operação de crédito externo de que trata o art. 1"desta
resolução.
Art. 3? A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. lg deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias, contado da data da publicaçáo desta resolução.
Art. 49 Estaresolução entra emvigor nadata de suapublicação.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃONg 4, DE 1997
Autoriza afipública FederatiuadoBrasil u contratar operação de crédito externo
com o Banco Interamericano de Desenuoluin e n t o IBID), no valor de até US$
7S,000,000.00(setenta e oito milhões de d6lares norte-americanas).

O SENADO FEDERAL resolve:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 319-343, jan. 1997
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m. 12 6 a República Federativa do Brasil autorizada a contraoperação
de crédito externo, com o Banco Interamericano de
tar
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 78,000,000.00 (setenta
e oitomilhões de dólares norte-americanos).
parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de crédito
,efe*da neste artigo destinam-se ao financiamento, parcial, do Projeto
de Modernização Tecnológica e de Fortalecimento das Capacidades
ereneial, Nomativa e Operacional da Secretaria da Receita Federal.
m. 2 9 A operação de crcidito de que trata esta resolução será
nas seguintes condições financeiras:
a ) devedor: República Federativa do BrasiIíMinistério da Fazenda;

b) credor: Banco Iuteramericano de Desenvolvimento (BID);
c) valor: US$ 78,000,000.00 (setenta e oito milhões de dólares
norte-americanos);
d ) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
Ma anual para cada semestre, determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo banco durante O semestre anterior,
acrescido de uma margem razoável, expressa em termos de uma
porcentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxa de juros;
e ) comissão de crcidito: 0,75% a.a. (zero virgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
fl condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas
%tantoquanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na Primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma
vez transcorridos seis meses, contados a partir da data prevista para
0 desembolso final do empréstimo e a última até 5 de outubro de 2015.
- dos juros: semestralmente, em 5 de abril e 5 de outubro de
cada mo, a partir de 5 de abril de 1996;
da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas
para o pagamento dos juros.

-

coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 319-343,jan. 1997

5 l9 Do valor do financiamento se destinará a quantia de
US$ 780,000.00 (setecentos e oitenta mil dólares norte-americano8),
para atender Despesas de Inspeção e Supervisão Geral do credor.
Essas quantias serão desembolsadas em prestações trimestrais e,
tanto quanta possível, iguais, ingressando nas contas do credor,
independentemente de solicitação do mutuário.
2" As datas estipuladas para repagamento poderão ser pror.
rogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrata.
Art. 3" Acontrataçáodaoperação de crédito autorizada poresta
resolução deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e qua.
renta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4" Estaresolução entra emvigor nadata de suapublicação.
Senado Federal, 23 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSB
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁON" 5,DE 1997
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito exferno no ualor de ate US$500,000,000.00
(quinhentos milhões de dólares norte-amerimnos), junto ao Banco Interumericann de Desenuoluimento (BID).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 500,000,000.00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1,p. 319-343,jan. 1997
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iguais, ingressando na conta do credor independentemente de solici.
tação do mutuário.
$ 22 As datas estipuladas para repagamento poderão ser pror.
rogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. 3? A contratação da operação de crédito autorizada por esta
resolução deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e qua.
renta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Senado Federal, 23 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSE
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON? 6, DE 1997
Autorizaa RepúblicaFederatiua do Brasil a contratar operaçào de crédito externa no
valor de ati US$350,000,000.00
(trezentos e
cinqüenta milhões de dúlures norte-americanos), de principal, junto ao Banco Interanericuno de Desenuoluimento iBID), destinada
ao financiamentoparcial doprojeto de Reforço r i Reorganizaçáo do Sistema Unico de
Saúde (Reforsus).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução ng 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
n? 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crcidito externo, no valor de até US$ 350,000,000.00 (trezentos e
Col%is Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 319-343,jan. 1997

/
ciasuenta miihões de ddlares norte-americanos), de principal, junto
Bmco Interameficano de Desenvolvimento (BID).
00
parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de créneste artigo destinar-se-ão ao financiamento parcial do
projeto de Reforço Reorganização do Sistema Unico de Saúde
dito
(Reforsuç),a ser executado pelo Ministério da Saúde.
2’ As condições financeiras básicas da operação referida no
dgo
anterior são as seguintes:
a) devedor: República Federativa do Brasil
Ministério da
Saúde;
b) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
)., valor: US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos);
d) juros: sobre OS saldos devedores diários do empréstimo, a m a
taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo Custo dos
Empréstimos Qualificados tomados pelo banco durante o semestre
ateriar, acrescido de uma margem expressa em termos de uma
percentagemanual, que O banco fixará periodicamente de acordo com
política sobre taxa de juros;
e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre O saldo não desembolsado do financiamento,
contado a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
f) disponibilidade: quatro anos contados da data da assinatura
do contrato;
g) condições de pagamento:
do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto
quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga naprimeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez
transcomidos seis meses, contados a partir da data prevista para o
desembolso fmal do empréstimo e a Última até 15 de outubro de 2021;
dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano, a partir de 15 de abril de 1997;
da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.

m.

-

-

-
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5 1" Do valor do financiamento se destinará a quantia de
US$3,500,000.00(três milhões e quinhentos mil dólares norte-ame.
ricanos) para atender Despesas de Inspeção e Supervisão Geral do
credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e,
tanto quanto possível, iguais, ingressando na conta do credor inde.
pendentemente de solicitação do mutuário.
5 2" As datas estipuladas para repagamento poderão ser prol.
rogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. 3" Esta autorização deverá ser exercida no prazo m b o de
quinhentos e quarenta dias,contado a partir da data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ

SARNEY,Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃONg 7, DE 1997
Autoriza o Estado de Mato Grosco a contratar operação de crédito sob o amparo do
Programa de Apow a Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.

O SENADO FEDERAL. resolve:
Art. 1" 6 o Estado de Mato Grosso autorizado a contratar operações de crédito sob o amparo do Programa de Apoio & Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.
5 1" O contrato autorizado nos termos deste artigo será submentido a Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação no
prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação do
Plenário do Senado Federal.
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 319-343, jan. 1997
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2' A operação de crédito referida no artigo antefiar terá ias
financeiras:

se@'

"dor: saldo da dívida mobiliMa do Estado existente em 30
dejuriho
a) de 1996 e dos empréstimos do Banco do Brasil S.A. (Resolu63 e FCOIDVOP), do Banco do Estado do Mato Grosso (Bemat).
FAE
$50 n' e da Caixa Econômica Federal (Voto CMN 162/95, e sua8
atualizado na forma das cláusulas estipuladas no retroionadoprotocolo de Acordo;
menC
b) enc*gOS:
juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
,tudização do saido devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
p z o : trinta a o s ;
receitas prCprias, transferênciias con&~ci~-,
os
d)
de
que
trata
a
Lei
cOmP1ementar
nQ
87,
de
13
de
setembro
de
&dito8
e &s transferêncim do Fundo de Participação dos Estados (wE);
e) mndiçóes de pagamento:
aortiza@o extraordinária: transferência ao & v e m Federdda W&idade dos créditos (recebíveis) originados do R o m a de
,envo~vimento Industrial do Estado de Mato Grosso (pmdei), no
20% (vinte por cento) da dívida r e b c i a d a , nm
&imo
eon&çóesprevistas no Protocolo de Acordo;
amortização: em pareelas mensais, pela tabelap-,
e
bdos a 15%(quinze Por cento) da Receita Líquida Real (RLR)mensal
do Estado.
m, 3? O Estado deverá, por ocasião da assinatura do eonbat,,
de refinanciamento apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
/

#

-

m-

a) autorização legislativa para a reaiizaçáo do rekanci-ento;
b) certidão negativa de débitojunto ao iNSS, eefidão de quitação
de mbutos Federais, eertScado de regdaridade de situação do FGTS
e d&waçáOde adimpiêneiajtmb ao Sistema Financeiro Nacional;
C) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março
Col. Leis R ~ PFed.
. Brasil, BrasMa, v. 189, n. I, p. 319-343, jm. 1997
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de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 49 Esta resolução entraemvigor na datade suapublicação,
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON" 8, DE 1997
Autoriza a operação de crtdito constante
do Protocolo de Acordo entre o GovernoFede.
rale o Governo do Estado da Paraíba.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado da Paraíía autorizado a contratar operação
de crédito no âmbito do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal
e o Governo do Estado da Paraíía, firmado em 15 de janeiro de 1997,
o qual passa a constituir parte integrante da presente resolução.
Parágrafo único. O contrato autorizado nos termos deste artigo
será submetido A Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação
no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado Federal.
Art. 2"- A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 30
de junho de 1996, bem como as dívidas não renegociadas junto ao
Tesouro Nacional (Voto CMN 212/92), Banco Central do Brasil (Voto
CMN 154/93),Banco doBrasil (VotoCMN 194941,Banco doNordeste
do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) (Finame -Resoluçãon" 18, de 1996 do Senado Federal) e
Caixa Econômica Federal (CEF) (valores não reíinanciados na forma
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8.727, de 1993,atualizados na forma das cláusulas estipup88d~~~~retrornencionado
Protocolo de Acordo;

-

b) encaWs:
juros: 6%a.a. (Seis por cento ao ano);
atL,alização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

e ) prazo: vinte e três anos;

d)

receitas próprias, as transferências constitucionais

e os crhditos de que trata a Lei Complementar 11'87, de 13de setembro

de 1996;
e ) condiçóes de pagamento:
amortização extraordinária: equivalente no mínimo a 20%
or cento) do valor do financiamento da divida mobiliária
(vinte P com recursos provenientes de ativos privatirdveis, nas
condiçóes previstas n o Protocolo de Acordo. Caso o Estado não tenha
eondiçóes de transfenr ao Governo Federal ativos em valor correspondente ao percentual estabelecido, até 31 de outubro de 1998, poderá
reduzir o referido percentual em até dez pontos percentuais, hipótese
em
a taxa de Juros da operação será proporcionalmente aumentada razão de 0,15% (zero vírgula quinze) pontos percentuais para
cada ponto percentual de redução dos ativos transferidos;
/

amortização: em parcelas mensais, pela tabelaprice, limitadas
a 13%(eeze por cento)da Receita Líquida Real (RLR)mensal do Estado.

m. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
autorização legislativa para a realização do refinanciamento;

b ) certidões negativas de quitação de tributos federais e de
reylaridade de situação do FGTS e declaração de adimplência junto
ao Sistema Financeiro Nacional e aos credores internos;
C)

comprovação de que o montante a ser contratado, excetuadas

as parcelas destinadas a renegociação das dívidas já existentes, está

enquadrado no limite estabelecido no art. 3' da Resolução n" 69, de
1995, do Senado Federal; e
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d ) comprovação de cumprimento do disposto nos artigos 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributaria
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4" Estaresoluçãoentraemvigornadatadesuapublicaçã0.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSE
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON* 10, DE 1997
Autoriza a opera@ de crédito constonfe
do Protocolo de Acordo entre o GouernoFede.
ral e o Gouerno do Estado do Rw de Janeiro.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l9 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a contratar
operação de crédito no âmbito do Protocolo de Acordo entre o Governo
Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, firmado em 15 de
janeiro de 1997, o qual passa a constituir parte integrante desta
resolução.
Parágrafo único. O contrato autorizado nos termos deste artigo
será submetido a Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação
no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado Federal.
Art. 2" A operação de credito referida no artigo anterior terá 88
seguintes condições financeiras:
a) valor da operação: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 30 de junho de 1996, e dos empréstimos da Caixa Econômica
Federal (CEF), concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95,175/95
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enquadrado no limite estabelecido no art. 3Qda Resolução ng69, de
1995, do Senado Federal; e
d ) comprovação de cumprimento do disposta nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Senado Federal, 30 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSE
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁON" 11,DE 1997
AutorizaoEstadodeRondâniaacontra.
tar oppernçáo de crtdito sob o amparo do
Programa de Apoio a Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado de Rondônía autorizado a contratar operação
de crédito sob o amparo do Programa de Apoio i Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.
Parágrafo único. O contrato autorizado nos termos deste artigo
será submetido i Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação
no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado Federal.
Art. 2g A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor: saldo dos empréstimos e financiamentos junto a Caixa
Econômica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN
162/95,175/95 e 122/96, e ao Banco do Brasil S.A., concedido com base
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Voto CMN 31/96, atualizado na forma das cláusulas estipuladas
no retromencionado Protocolo de Acordo;
no
b ) encargos:
juros: 6%a.a. (seis por cento ao ano);
atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
prazo: quinze anos;
d ) garantia: receitas próprias, as transferências constitucionais
,oscréditos dequetrataaLeiComplementarn"87,de 13 desetembro
de 1996;
e ) condições de pagamento:
amortização extraordinária: 20%(vinte por cento) do valor do
refinanciamento da Dívida, por ocasião do Leilão de Frivatização das
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), nas condições previstas no
protocolo de Acordo;
amortização: em parcelas mensais, pela tabelaprice e limitados a 15%(quinze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) mensal
do Estado.
Art. 3" O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para a realização do refinanciamento;
b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação
de tributos federais, certificado de regularidade de situação do FGTS e
declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional,
c ) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar no82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4" Estaresoluçãoentraemvigornadatade suapublicação.

--

-

Senado Federal, 30 de janeiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁON" 12, DE 1997
Altera a Resolução no 70, de 1995, &
Senado Federal, que uutcrizu os Estados a
contratarem operações de crédito preuistas
m Programa de Apoio u Reestruturação ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" O art. l9da Resolução ng70, de 1995,do Senado Federal,
passa a vigorar, acrescido dos seguintes parágrafos, transformando.
se o atual parágrafo único em 5 1":
<<$29 Os contratos autorizados nos termos deste artigo,
bem como nos termos do Programa de Reestrnturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados, serão submetidos a Comissão
de Assuntos Econômicos, para apreciação no prazo de quinze
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenário do
Senado Federal.
5 3* Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado
Federal pedido de autorização para a contratação de operação de
crédito, nas condições desta resolução, sem que o mesmo contenha as seguintes informações:
a) receita líquida mensal do Estado;

b ) montante das dívidas que se pretende negociar.,>

Art. 2Q Estaresolução entraem vigor nadata de suapublicação.
Senado Federal, 30 dejaneiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que

0

sENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSg

smmy,presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno,promulgo a seguinte

QESOLUÇÃO N" 13, DE 1997
Retifica a allneu e do art. 2" d a Resolu@o no 5, de 1996, do Senado Federal, alterando as datas de uencimento do principal
d a operaçáo de crédito autorizadaporaque.
la resolução.

0 SENADO FEDERAL resolve:

w. 1%Aalíneat doart. 22daResoluçãon"5,de 1996,doSenado
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
.e)condições de pagamento:

- do principal: em doze prestações anuais, vencendo-se a
primeira em 15 de agosto de 2000 e a Última em 15 de agosto
de 2011;
- dos juros: exigíveis no dia 15 de agosto de cada ano;
- da remuneração: amortizada juntamente com o principal..
Art. 29 Estaresolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de janeiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON" 14, DE 1997
Autoriza o Estado de Goiás a contratar
operaçáo de crddito sob o amparo do Progra.
ma de Apoio h Reestrutumçáo e ao &uste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. le É o Estado de Goiás autorizado a contratar operação de
crédito sob o amparo do Programa de Apoio i% Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.
Parágrafo único. O contrato autorizado nos termos deste artigo
será submetido a Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação
no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado Federal.
Art. 29 A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a ) valor: saldo da dívida mobiliána do Estado existente em 31
de março de 1996, e dos empréstimos da Caixa Econômica Federal
(CEF) (destinados a projetos de habitação e saneamento e os decorrentes dos Votos CMN 162/95 e 175/95) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (originados de operações Finame), atualizado na forma das cláusulas estipuladas no
retromencionado Protocolo de Acordo;
b ) encargos;
juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c ) prazo: trinta anos;
d ) garantia:
receitas próprias, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de
1996;

-

-
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DECRETOS

DECRETO N" 2.114,DE 7 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissão, dá noua redação aos Anexos I e
II do Decreto nD1.673, de 11 de outubro de
1995, e dá outras prou&ncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
&e confere o art. 84,incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. l9 Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este decreto,
0s seguintes cargos em comissão:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Cultura, um DAS 101.4, oriundo da
extinção de órgãos da Administração Pública Federal;
I1 - do Minist6rio da Cultura para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS 101.3.
Art. 29 Os arts. 4g,5%, e gg do Anexo I do Decreto n9 1.673,de
11 de outubro de 1995,passam a vigorar com a seguinte redação:
drt. 42 ..................................................................................

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

í*) Conforme redação dada pela retifieaçãa publicada no DO de 10.1.1997 (pág. 545
desta obra).
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I1 - supervisionar e coordenar as atividades reiacionadas
com a celebração e prestação de contas de convênios e com os
sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informáti.
ca, recursos humanos e de serviços gerais, no ãmbitn do ministério;

........................................................
IV - coordenar, supervisionar e controlar a execução das
atividades referentes a celebração e k prestação de contas dos
convênios, acordos e outras formas de avença.>>

ao cumprimento de legislação sobre o direito autoral, bem como
orientar as providências referentes aos tratados e convenções
internacionais, ratificados pelo Brasil, sobre direitos do autor e
direitos que lhe são conexos.n
<<Art.92 ..........................

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

-

V
coordenar e supervisionar as atividades relativas ao
estudo, resgate, preservação e divulgação da cultura indígena.>>
Art. 3g Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, o
Anexo I1 do Decreto ng 1.673, de 1995, passa a vigorar na forma do
Anexo I1 a este decreto.
Art. 4? Os apostilamentos dos cargos decorrentes do disposto no
caput dos arts. lQ
e 2qdeverão ocorrer no prazo de vinte dias, contados
da data de publicação deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto nQ1.928, de 13 de junho de 1996.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 176? da Independência e 1OgPda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos

,

DAS
Unitsrio

C6digO

--&Gs101.3
/

Total

3,08
1,24

~ ~ m . a e j a m e n(a
t -o6 )

. Do Mare piMinC (a)

Qusnt.
1

~

-_
1

-

valor Total
3,08

_- _
3,08
0,60

Da MinC p/Mare ( b )
Quant.
vaiorta^

-

-

2
_

2,48
___

2

2,48

-

-

-c

2
1
1
1
2
3
1
2
1

1
1
2
1
1
1
31
29
9
1

ilssssor do Ministro
Assistentedo
Ministro
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe dailssessona
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria
Auxiliar
Chefe

102.4
102.3
101.5
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.2
FG1
FG2

FG3
SecretBtio
Executiva

NE
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I

Unidade
2

Assessor do
Seeretsno Executivo
Chefe
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe

102.4
101.4
102.3
102.1

Subsecretsno
Assistente
Chefe
Cwrdenadar-Geral
AUXiliar
Cwrdenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Cwrdenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Cwrdenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

SubseeretBrio
Auxiliar
Cwrdenador-Geral
Cwrdenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

2

Consultor Jurídico
Auxiliar

101.5
102.1

1
1

Cwrdenador-Geral
Cmrdenador

101.4
101.3

Gabinete

1

Divisão

2
4
1
1

Serviço

Subseeretorin de Assuntos Adminktratiuos

I

Divisão
Cwdenação-Geral de Serviços Gerais
Cwrderiação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1
1
1

1
1
1

4
1

1

Caordenaeo
Divisüo

3

SeMp

1

Cwrdenação-Geral de Madernizaçüo e
Inform4tica

1

1
1
1
2

Servip

1

Cwrdenação-Geral de Convênios
Coordenação
Divisão

1
2
1

SeMp

1

Subsecretario de Planejamento e Oqamento

1
2

Coordenação-Geral de O r ~ m e n t oe Finançaa
Coordenação
Divisão
SeMp

Coordenação-Geral de Planejamento Sebrial
Divisão
SeMp

Consultoria Jurúiica
CwnienaFao-Geral de Assunto8 Jurldieos e
Estudos Normativos
Cw rden ação

1
2

1
1
1
1
1
1

SeMm
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101.1

F-

-

NW

Unidade

DAS/

FG
1
1
1

1

secretdrio
Secretário Adjunto
Chefe
Auxiliar

101.6
101.5
101.4
102.1

1
3
1
1

Coardenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Secretário
Auxiliar

101.6
102.1

1
1
1
1
1
1

Caordensdor-Geral
Cwrdenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

1
2
1
1
1

Chefe
Auxiliar
Coordenador
chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.6
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
2
2
1
1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coardenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2

1

SeCretáriO

101.6

1
1
1
3

Coardenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.3
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

SeCretári.3
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Unidade

a) Rio de Janeiro
b ) Minae Gerais, São Paulo e Pemambuco

Delegado
Delegado

6 , Quadro Resunio de Custos de Cargos em Comissão
e Funci,es Gratificadas do Ministério da Cultura
Siti :ão Atual e Nova
___
Situa , Nova
DAS
w
Código

-

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Subtatal 1 í+)

6,52

4,94
3,Oô
124
1,11
1.00
3,Oô
1,24
1,11

1,oo

4
5
19
26
33
11

26,Oô
24,70
58,52

3234
36,63
11.00

Quant.
__

lalor Total

4

26,Oü
24,70

w

5
20
24
33
11
4

4

61,60
29,76
3663
11,oo
1232
4,96

3
20

20,w

20
-

DECRETO NQ2.115(*), DE 8 DE JANEIRO DE 1997
AprovaoEstatutoSocial &Empresa&
Prmessamento de Dados da Previdência So.
cinl (Datapreu) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,e tendo em vista o disposto
no art. 59 da Lei n96.125, de 4 de novembro de 1974,
(*) Conforme redaçáo dada pela reWica@o publicada no DO de 10.1.1997 (p4g. 545

desta obra),

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189, n. 1,p. 345-414, jan. 1997

Art. 3g A Dataprev tem prazo de duração i n d e t e d n a d o e atua.
ção em todo o temtório nacional, podendo estabelecer dependências
administrativas e operacionais onde julgar necessárias ao bom de.
sempenho de suas finalidades.
CAPÍTULO
111

Dos Objetivos Sociais

Art. 4g A Dataprev tem por objetivo estudar e viabilizar tecno.
logias de informática na área da previdência e assistência social,
compreendendo sistemas operacionais e equipamentos de computa.
ção, a prestação de serviços de processamento e tratamento de infor.
mações bem assim o desempenho de outras atividades correlatas.

5 1"-Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia
com a política governamental, a Dataprev poderá prestar serviços a
terceiros.
8 Z9 A prestação de serviços de que trata este artigo será sempre
estabelecida em convênio, ajuste ou contrato e executada mediante
remuneração em regime de faturamento, cujos preços levarão em
consideração:
a)o custo econômico do produto;
b) a geração de recursos internos para modernização e expansão
patrimonial aprovados no orçamento da Dataprev.

Art. 59 Para o cumprimento de seus objetivos serão observadas
pela Dataprev as seguintes diretrizes básicas:
I - adequação, atravts de seus programas de trabalho, projetos e atividades, as prioridades e orientações estabelecidas pelo
Governo Federal, para a execução da política e realização dos objetivos previdenciários, na área da informática;

I1 - articulação com outros órgãos e entidades phblicas OU
privadas, objetivando promover o intercâmbio de experiências e COnhecimentos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasuia, v. 189,n. 1, p. 345-414,jm. 1997

CAPITULO IV
Do Capital Social

w, 6" 0 capital

social da Dataprev é de R$ 32.011.977,85
e dois milhões, onze mil, novecentos e setenta e sete reais e
(trinta e cinco
. centavos), btalmeyte integralizado, distribuído entre
osaeio&w, deacordocomaLeln-6.125, de 1974,naformaseguinte:

- 51% da União Federal, no mínimo;

I
I~

-

11

- aparte de recursos do Instituto Nacional do Seguro social

49% do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
m. 7 9 O capital social da Dataprev poder6 ser aumentado, nos
temos da lei, mediante:
I - a p ~ r t de
e recursos da União;
(INÇS)OU participação,, ajuízo do Governo Federal, de outras entidades a&or&nadas ou vinculadas ao Ministério da Previdência e As-

sistência Soeiai, mantida a participação m'nima de cinqüenta e um
por cento da União.
111 - reavaliação do ativo, incorporação de reservas e de lucros.
único. Isentam-se da exigência do cuput deste &go
atualizações de capit+ Por incorporação de reservas de correção
monet&ia, de competência do Conselho de Administração.
88

CAPÍTULOv
Dos Recursos Financeiros
Art.

I
I
111

89

Constituem recursos financeiros da Dataprev:

- receitas operacionais;
- receitas patrimoniais;

- receita eventuais;
IV - doações;
V - produtos de operações de crédito;
VI - recursos de outras origens, inclusive orçamentárias.
ai.Leia Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189,n. I, p. 3 4 5 4 4 , jm. 1997
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CAPÍTULO VI
Dos Órgãos de Administração e Fiscalização

Art. 9" São órgãos de administração e de fiscalização da
Dataprev:
I
Conselho de Administração, com cinco membros efetivos;
I1 - Diretoria Executiva, composta do presidente e de três diretores, constituindo-se, para fins deliberativos, em Diretoria Colegiada;
I11 - Conselho Fiscal, com três membros efetivos.

-

5 19 Os princípios de organização da Dataprev, as áreas funcionais das unidades da diretoria, suas responsabilidades e competências gerais, assim como as atribuições de seus titulares, serão especificados em Manual de Organização, a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.
$ 2? Cada membro efetivo dos Conselhos de Administração e
Fiscal terá o seu respectivo suplente, indicado e nomeado d a mesma
forma que o titular.

5 3? O mandato dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será de dois anos, permitida a
recondução por igual penodo, e estender-se-á a t i a investidura dos novos
membros nomeados.
Seçáo I
Do Conselho de Administração
Art. 10. O Conselho de Administração será constituído por brasileiros idôneos, de reputação ilibada com notórios conhecimentos e
experiência em assuntos relacionados às atividades da empresa,
assim indicados:
I - O Secretário Executivo do Ministério da Previdência e
Assistência Social;
I1 - O Presidente da Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (Dataprev);
111 - um conselheiro' indicado pelo Ministro da Previdência e
Assistência Social;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189, n. 1, p. 345-414, jan. 1997
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-

um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Pla.amento e Orçamento; e
neJ
v um conselheiro indicado pelo Presidente do Instituto
do Seguro social.

-

8

A Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário
do Ministério da Previdência e Assistência Social que, em
de impedimento eventual, será substituído pelo Conselheiro
'@o ado pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
jlldlC
19

8 29 Os Diretores da Dataprev, quando convidados, poderão
g8ses90rar
as reuniões do conselho, sem direito a voto.

w. 11. Os membros do Conselho de Administração, após aprovaçáodo Presidente da República, serão nomeados mediante portaria

do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e demissíveis
& nutum.

m. 12.

O prazo de mandato dos membros do Conselho de Admi-

&&ação é de dois anos, permitida a recondução, por ignai período.

parágrafo único. O prazo referido no caput deste artigo estender-se-á até a investidura dos novos membros nomeados.
Art. 13. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos a cada trimestre e, extraordinariamente, quando
por seu presidente ou pela maioria de seus membros.

8 l9 As deliberações do Conselho de Administração, observada
apresença de pelo menos quatro de seus membros, serão registradas
em ata própria e, sem prejuízo de sua vigência, divulgadas na edição
subseqüente do Boletim de Serviço da Dataprev e por outros meios
que a natureza da matéria recomendar.

5 Z2 O Presidente do Conselho, além do voto comum, terá o de
qualidade.

8 3" O Presidente do Conselho poderá, caso divirja expressamente de deliberação do conselho, submetê-la a consideração do
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social no prazo
máximo de cinco dias úteis, permanecendo aquela deliberação em
suapenso até manifestação desta autoridade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997

Seção II
Da Diretoria Executiva

Art. 14. O Presidente e os Diretores da Dataprev serão indica.
dos pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
nomeados pelo Presidente da República e demissíveis ad nutum.

Art. 15. O prazo de mandato dos membros da Diretoria Execu.
tiva é de dois anos, permitida a recondução por igual penodo.
Parágrafo único. O prazo de mandato referido no caput deste
artigo estender-se-á atí. a investidura dos novos membros da Direto.
ria Executiva nomeados.

Art. 16. A Diretoria Executiva reunir-se-á mensalmente, sob a
forma de colegiado, e, ainda, quando convocada pelo Presidente OU
solicitada por um de seus membros.
5 19 As deliberações da Diretoria Executiva serão registradas
em ata própria e, sem prejuízo de seus efeitos, divulgadas na edição
subseqüente do Boletim de Serviço da Dataprev e por outros meios
que a natureza da matéria recomendar.
5 29 O Presidente votará como membro da Diretoria Executiva,
podendo exercer, quando couber, o voto de desempate.

8 3: O Presidente poderá, caso divirja expressamente de deliberação da Diretoria Executiva, recorrer ao Conselho de Administração no
prazo m-o
de cinco dias úteis, permanecendo a deliberação em
suspenso até manifestação daquele colegiado.
Seção 111
Do Conselho Fiscal

Art. 17. O Conselho Fiscal será constituído por três membros
efetivos, sendo um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
representando o Tesouro Nacional, e os demais por indicação do
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, todos nomeados pelo Presidente da República.
Art. 18. O mandato dos membros do Conselho Fiscal í. de dois
anos, permitida a recondução por igual período.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 345-414, jan. 1997
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parágrafo único. O mandato referido no cuput deste artigo estender se-á até a investidura dos novos membros nomeados.
m. 19. 0 Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, pelo
menos uma vez a cada trimestre Para apreciar os atos de gestão e,
emaor&nariamente, por co-nvocação da maioria de seus membros,
do Conselho de Admimstraçao ou do Presidente da Dataprev.

CAPÍTULO
VII
Das Competências e das Atribuições
Seçáo I
Do Conselho de Administração

m. 20.

Compete ao Conselho de Administração da Dataprev:
1 - fixar a orientação geral de seus negócios;
11 - fixar as diretrizes e políticas básicas, seus principais
objetivos e metas globais;
111 - deliberar sobre OS atos de fixação do seu quadro geral
de pessoal, do plano de Cargos e salários, de gratificações, direitos e
vantagens;
IV - aprovar as propostas de orçamentos e os programas
anuais e plurianuais e acompanhar a sua execução;
v - acompanhar a gestão da Diretoria Executiva, examinando, a qualquer tempo, 0s livros, Papéis, contratos celebrados ou
emvias de celebração, bem assim requisitar toda e qualquer informaçáo que entender necessária;
VI - julgar o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva, ouvido o Conselho Fiscal,
VI1 - propor ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social 0 aumento do capital social da empresa;
VI11 - deliberar sobre propostas de empréstimos e financiamentos;
K - pronunciar-se sobre a contratação para aquisição de
bens ou serviços cujo valor global exceda 5 (cinco) vezes o limite
máximo corrente de tomada de preços fixado na legislação pertinente;
c01.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189,n. 1, p. 345414, jan. 1997
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X - autorizar a renúncia e desistência de direito e opção,
bem como alienação, baixa ou oneração de bens patrimoniais;
XI - determinar a contratação de auditores independentes,
se assim julgar necessário ou por exigência legal;
XII - aprovar e submeter ao Ministro de Estado da Previdên.
cia e Assistência Social proposta de alteração do estatuto e resolve?
os casos omissos:
Seção II
Do Presidente

Art. 21. São atribuições do presidente:
I - representar a empresa ativa e passivamente, em juizo
ou fora dele;
I1 - presidir a Diretoria Executiva;
I11 - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e
administrativas da Dataprev;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas em vigor na
Dataprev, as decisões da Diretoria Executiva e as deliberações do
Conselho de Administração;
V - designar o diretor que o substituirá em suas ausências
ouimpedimentos eventuais, inclusive para o fim previsto no parágrafo lP do art. 10;
VI - admitir, designar, promover, licenciar, transferir, dispensar empregados e prover cargos e funções de confiança, bem como
exercer o poder disciplinar, observada a distribuição de competências;
VI1 - atribuir aos diretores, nomeados, na forma do art. 14,
as suas respectivas diretorias;
VI11 - assinar convênios e contratos em nome da empresa;
M - encaminhar aos órgãos competentes do Ministério da
Previdência e Assistência Social e de outras áreas governamentais,
os documentos e as informações que devam ser apresentados, sistematicamente ou quando solicitados, para efeito de acompanhamento
e controle das atividades da Dataprev;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189,n. 1,p. 345414, jan. 1997
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x - constituir e destituir, a qualquer tempo, procuradores em
da Dataprev;
a - praticar os demais atos necessános ao desempenho de

suas atribuições e deliberar, ad referendum da Diretona Executiva
oii do Conselho de Administração, sobre os casos omissos.

Seçáo III
Da Diretoria Executiva
Art. 22. Compete 5 Diretoria Executiva:

-

I
aprovar as políticas de prestação de serviços e de recurhumanos,
econômico-financeira, administrativa, operacional e
os
s
kcnol6giCa, seus objetivos e metas;
I1 - aprovar a estrutura organizacional da empresa, ressalvedas as alterações de competência específica do Conselho de Administração;

111 - aprovar alterações no quadro de pessoal, nos limites do
quadro geral aprovado pelo Conseiho de Administração;
IV - aprovar as políticas de aquisição de serviços de terceiros, de insumos de produção e de ativos;
V - aprovar o planejamento estratégico da Dataprevi e suas
revisões;
VI - apreciar, preliminarmente, as propostas, de orçamento,
os programas anuais e plnrianuais, as operações de empréstimo e
financiamento, sujeitas &deliberação do Conselho de Administração;
VI1 - apreciar o relatório da administração, analisando a
situação e O S negócios em geral, bem assim as demonstrações contáhei8 referentes a cada exercício social, para deliberação do Conselho
de Administração;

- autorizar a aquisição de bens ou serviços, observadas as
normas internas e a legislação pertinente;
Ix - propor ao Conselho de Administração a renúncia e a
desistência de direitos d t opção, bem como a alienação ou oneração
de bens patrimoniais;
cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 345-414,jan. 1997
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X - aprovar a abertura e o fechamento de dependências administrativas e operacionais;
XI - deliberar sobre os casos omissos em seu âmbito de com.
petência e submeter ao Conselho de Administração, com pronuncia.
mento, os assuntos que dependam daquela instância.
Seção N
Dos Diretores

Art. 23. São atribuições dos diretores, dentro de sua área de
responsabilidade:
I
dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e
administrativas, bem assim aprovar atos normativos;
11
cumprir e fazer cumprir as normas da empresa e 88
decisões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do presidente;
111
propor alterações no quadro de pessoal;
IV
indicar ocupantes de cargos e funções de conüança;
v - propor planos estratégicos e projetos especiais, justiíicando os seus objetivos e metas;
VI - aprovar planos operacionais e projetos a serem desenvolvidos;
VI1
propor orçamentos e programas anuais e plurianuais.
VI11 - praticar os demais atos administrativos necessários ao
desempenho de suas atribuições.
M - encaminhar ao Presidente e a Diretoria Executiva proposições que julgar de interesse da Dataprev.

-

-

-

Seção V
Do Conselho Fiscal

Art. 24. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar O cumprimento dos seus deveres legais e estatutános;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997

-

.xaminar e opinar sobre as demonstrações contábeis e
wceiras do exercício Social e o relatório anual da administração,
constardo seu parecer as informações complementares que
faendoecessárias;

I'

jd@

acompanha a execução financeira, fiscai e orçamentária,

.

llim.QD
do exame de livros e documentos, assim como de informarv - examinar a criação de fundos de reserva, provisões, rea-

ativo, destinação de saldos positivos de balanço, planos
v&ação
de inveshmentopu
do
orçamento de capital, transformação, incorporaçSo, fusãoOU cisao;

v

- examinar propostas de alienação ou oneração de bens

j,,&eiS;

psrágrafo único. No cumprimento de suas atribuições, o Consefiscal se utilizará da auditoria interna da empresa, podendo
vder-se tDb6rn da auditoria independente caso julgado imprescindivel,na forma de lei, no exame de demonstrações contábeis e da
prestação de contas.
CAPÍTULO VIII
Do Pessoal

m.

25. O repime jurídico do pessoal da Dataprev é o da Consolidação das Leis do Trabalho.

w, 26.

O ingresso no quadro de pessoal da Dataprev será feito
concurso público de provas ou de provas e títulos, nos
do art. 37, inciso 11, da Constituição, observada, quanto ao8
eargo~e às funções de confiança, a ressaiva aii prevista.
Art. 27. Para execução de serviços especializados, a empresa
poderá contratar pessoas físicas 011 jnrídicas de reconhecida capacidade, observadas as normas legais aplicáveis, inclusive as diretrizes
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
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CAPÍTULOIX
Do Regime Financeiro

Art. 28. O exercício social da Dataprev corresponde ao ano civil,
apurando, em 31 de dezembro, as demonstrações contábeis.
Art. 29. Observadas as disposições legais, os saldos positivos
porventura apurados em balanço terão a destinação que o Consell.o
de Administração estabelecer.
Art. 30. A Dataprev manterá serviço de contabilidade patrimo.
nial, de custos, financeira e orçamentária, para criar as condições
indispensáveis h eficácia do controle interno e externo e a regularida.
de na realização de sua receita e despesa.
Art. 31. A prestação anual de contas conterá, al&mde outros,
os seguintes elementos:
I - relatório da administração;

I1 - demonstrações contábeis e financeiras exigidas pela
legislação;
111 - pareceres sobre as demonstrações contábeis emitidos,
separadamente, pela auditoria interna da empresa, pela auditoria
independente e pelo Conselho Fiscal, observado o disposto no parágrafo único do art. 24.
Art. 32. Aprovada pelo Conselho de Administração, com os
elementos referidos no artigo anterior, a prestação de contas da
Dataprev será submetida ao Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social.
CAPÍTUMx
Das Disposições Gerais

Art. 33. Ao presidente e aos diretores 6 lícito delegar as
atribuições que lhes são conferidas por este estatuto, observadas as
limitações legais pertinentes e vedada a subdelegação.
Art. 34. A remuneração pela participação dos conselheiros ou
suplentes no Conselho de Administração e Fiscal será estabelecida
mediante ato do Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasilia, v. 189, n. 1,p. 345-414, jan. 1997

ainda, no que couber, quanto a valores de custeio
de earisporte e estada, observadas as disposições legais pertinentes.
w. 35. O presidente e os diretores da Dataprev apresentarão
de&aÇáo de bens ao assumirem e ao deixarem as suas funções,
fszendo-o, também, anualmente.
w , 36. A remuneração, os direitos e as vantagens dos membros da diretona serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
previdência e Assistência Social, observada a legislação pertinente.
parágrafo único. Ficam mantidas as sistemáticas, as competên,ias e BS normas regimentais atualmente em vigor, que não contranem disposições deste estatuto e até que se aprovem os novos instrumentos do Manual de Organização.
~ r t37.
. Em caso de extinção da Dataprev, seus bens, direitos e
reverterão a União e as pessoas jurídicas que participem,
pporcionalmente, de seu capital.

DECRETO Nc 2.116(*), DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Fixa o valor absoluto do limite global
das deduçóes do Imposto sobre a Renda devido, relativas a doações e patrochios em
favor de projetos culturais e incentivos a atividade audiouisual.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, hciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 6" da Lei n" 8.849, de 28 de janeiro de 1994,
com a redação dada pelo art.2c da Lei n99.064, de 20 de junho de 1995,
DECRETA
Art. lc O valor absoluto do limite global das deduções do Imposto sobre a Renda devido, relativas às doações ou aos patrocínios em
(*)

Conforme redação dada pela retificação pubiicada no DO de 10.1.1997 (pág. 546
desta obra).
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favor de projetos culturais de que trata o art. 26 da Lei no8.313, de
23 de dezembro de 1991, e aos incentivos ii atividade audiovisud
previstos no art. l9da Lei n" 8.685, de 20 de julho de 1993, alterado
pelo art. l9da Lei n" 9.323, de 5 de dezembro de 1996, é fixado, p a a
o ano-calendário de 1997, em R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan

DECRETO N9 2.117, DE 9 DE JANEIRO DE 1997
Dá rwua redação a dispositiuos do Regulamento para o Trúfego Marítimo e do Regulamento Geral dos Serviços de Pmticagem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV,e de acordo com o disposto no art.22, inciso
X, da Constituição,
DECRETA
Art. 1* Os dispositivos do Regulamento do Tráfego Marítimo,
aprovado pelo Decreto n987.648, de 24 de setembro de 1982, adiante
indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:
d r t . 45. As infrações ao presente capítulo serão punidas
com multa de R$14,00 a R$140,00.

........................................................................................................
&rt. 57. ................................................................................

n

Parágrafo único. A existência a bordo de tripulantes sem
atestado médico, ou com atestado médico cujo prazo de validade
esteja expirado, sujeitará o Armador ou Proprietáiio k multa de
R$ 7,OO a R$ 70,OO por marítimo, fluviário ou regional em
situação irregular.
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41%
64.

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

3 1' A caderneta não visada, na época regulamentar, sujeitará o inscrito & multa de R$7,00 a R$35,00 por cada visto em
atraso.

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

n

&rt. 72. Às infrações, para as quais não haja multa estabelecida neste capítulo, ficarão sujeitas & multa de R$14,00 a
R$350,00.

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

,

&rt. 94. As infrações ao presente capítulo serão punidas

com multa de R$35,00 a R$350,00.

d r t . 98. As Capitanias dos Portos dos portos de escala
podem inspecionar, sempre que julgarem conveniente, a exatidão
dos Róis de Equipagem, em confronto com as cadernetas de
inscrição ou com a própria tripulação; as divergências encontradas serão punidas com multa de R$35,00 a R$140,00 por falta.
<Art. 110. ..............................................................................
$ lgO Comandante ou seu representante legal que não
comparecer a Capitania dos Portos ou a órgãos subordinados
para legalizar o desembarque do tripulante incorrerá n a multa
de R$ 70,OO a R$350,00.
115. ..............................................................................
Parágrafo único. Provada a reclamação, será a nota substituída. O responsável pela nota incorrerá em multa de R$35,00
a R$210,00, se for apurada sua culpabilidade.
&rt. 137. Ainobservância dos preceitos estabelecidos neste capítulo sujeitará o infrator a multa de R$35,00 a R$1.400,00
e a recusa a seu pedido de despacho da embarcação para saída
do porto, até que seja sanada a irregularidade.
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&t. 140. ..............................................................................
........................................................................................................

I1

- muita de R$ 7,OO a R$70,00.

.Art. 161. ..............................................................................
Parágrafo único. A infração a este artigo será punida com
multa de R$ 14,OO a R$ 2.800,OO.

........................................................................................................
Art. 179. ..............................................................................
.........................................................................................................

u

§ 29 A arqueação poderá ser revista a pedido do Proprietário ou ez-oficio. Constatada qualquer irregularidade por culpa
do construtor ou Proprietário, será aplicada multa de R$35,00 a
R$700,00, ao responsável.

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

.”

&rt. 212. Incorrerá em falta, punida com multa de FL$35,00

a R$ 2.800,00, o Proprietário, Armador ou Comandante de embarcação que:

Art. 214. As infrações aos preceitos deste capítulo para as
quais não haja sanções estabelecidas serão punidas com multa
de R$ 35,OO a R$2.800,00.

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

n

<Art.226. O Armador, Proprietáno ou Comandante da embarcação que navegar servindo-se de um Título de Inscrição ou
Provisão de Registro ilegalmente obtido, ou que tenha sido alterado, ficará sujeito i% multa de R$ 35,OO a R$ 1.400,00, sem
prejuízo de outras penalidades impostas pelo direito comum.
231. ..............................................................................
Parágrafoúnico. Oinfratorficarásujeito~multadeR$7OO,OO
a R$ 2.800,OO.

........................................................................................................
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<<m.
233. ..............................................................................

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

2 2 0 prazo acima é contado da data em que for verificada
circunstância determinante do cancelamento e o seu descumrimento sujeitará o infrator á multa de R$ 7,OO a R$ 1.400,OO.

P

.......................................................................................................
&%. 242. ................................................................................
............

.»

5 59 Sendo alterado o nome da embarcação sem as fomalidades previstas, O Proprietário ou seu representante legal ficará
a multa de R$ 14,OO a R$ 1.400,00, sendo obrigatório o
restabelecimento do nome anterior.
&t. 243. A embarcação que transporte passageiro terá
espe&cado em sua licença e em lugar bem visível na embarcação
o número de passageiros, o peso máximo da carga e o número de
tripulantes, de acordo com o estabelecido na ocasiso da inscrição.
0 Capitão, Mestre O U Patrão que sobrecarregar a embarcação,
com excesso de passageiros ou carga, incorrerá na multa de
R$ 70,OO a R$ 2.800,OO.

........................................................................................................
At.253. ..............................................................................
.........................................................................................................

>>

$ 2" Os infratoresdeste artigo incorrerão na multa de R$70,00
a R$ 700,OO.

drt. 256. ..............................................................................
Parágrafo Único. 0 infrator incorrerá na multa de R$70,00
a R$ 1.400,OO.
Art. 257. Uma embarcação não poderá transportar carga
superior a sua capacidade, respondendo o Proprietário, Armador
ou Comandante por todo o prejuízo que daí resultar, sujeitandose, ainda, & multa de R$280,00 a R$ 2.800,OO.
Art. 258. ...............................................................................

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

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Braçília, v. 189,n. 1,p. 345-414,jm, 1997

9 2" O rijo-cumprimento das dcterminaqões contidas neste
artigo sujeitari o infrator i multa de R$280,00 u RS 2.800,00.
.......
&rt. 260. A entrada de embarcação nacional ou estrangei.
r a em porto brasileiro será comunicada a Capitania dos Portos,
Delegacia ou Agência, mediante parte de entrada registrada,
naquele órgão, pelo Capitão, Armador ou seu representante
legal, até 24 horas após a entrada da embarcação, sob pena de
multa de R$70,00 a R$350,00.
262. ..............................................................................
.........................................................................................................
§ 3? Quando uma embarcação for despachada de acordo
com o parágrafo anterior, o Armador ou seu representante legal
deverá, no primeiro dia útil, fazer a comunicação prevista no
artigo 260, sob pena de multa, de R$70,00 a R$700,00.

....................................................................................................... .,,
&rt. 266. ..............................................................................
§ l2 Quando o inquérito versar sobre matéria da competência do Tribunal Maritimo, envolvendo embarcação estrangeira
que não tenha agente, consignatário, ou, de qualquer modo,
representante no país, somente se dará a liberação mediante
caução em dinheiro, feita no Banco do Brasil S.A., no valor de
R$2.100,00 a R$7.000,00.

drt. 284. ..............................................................................
Parágrafo único. As infrações às determinações deste regulamento, aos atos internacionais ratificados pelo Brasil e aos
documentos normativos decorrentes, emitidos pela Diretoria de
Portos e Costas, bem como pelas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências em suas áreas de competência, para as quais
não haja multa prevista, ficarão sujeitas &multade R$7,00 a
R$ 2.800,on.
4rt. 312.

..............................................................................
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parágrafo único. A não-observância de qualquer dessas reas sujeitará o infrator imulta de R$140,00 a R$ 1.400,OO.

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

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

.&t. 318. As infrações, para as quais não haja multa específica ,çtabelecida neste capítulo, ficarão sujeitas a multa de
R$ 140,OO a R$1.400,00.

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

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

.A&. 325. É vedada a utilização dos sinais náuticos para

...................................... .....................................................................
.&t. 326. ..............................................................................
parágrafo único. Os danos causados aos sinais náuticos e a
não-observância do estipulado neste artigo sujeitarão o infrator
retirada, reparo O u recolocação dos sinais, ou a indenizar 88
despesas de quem a executar, além de multa de R$ 35,013a
R$700,00.

.........................................................................................................
&rt. 330.

>

As infrações a este capítulo serão punidas com

multa de R$140,00 a R$1.400,00, conforme a gravidade do fato
e observado o disposto no artigo 296.

.......

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

.&t. 352. ..............................................................................
.........................................................................................................

5 32 Nos casos previstos nos itens I e 111, o proprietário
incorrerá ainda em multa de R$140,00 a R$2.800,00.

....................................................................................................... .»
m. 22 O dispositivo do Regulamento Geral dos Serviços de
Praticagem, aprovado pelo Decreto n' 97.026, de lQde novembro
de 1988, adiante indicado, passa a vigorar com a seguinte redação:
&rt. 30. ................................................................................

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

5 1c As infrações aos deveres estabelecidos neste a ; ~ g o
serão punidas com multa de R$ 70,OO a R$2.100,00, ou afastaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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mento de até 30 dias do prático infrator, segundo a gravidade do
fato, e sem prejuízo de outras sanções legais. As penalidades
serão aplicadas pelo Capitão dos Portos, cabendo recurso ao
Diretor de Portos e Costas, no prazo de quinze dias, após o
conhecimento pelo infrator.

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

~

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1997; 176gda Independência e 1OgQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

DECRETO N" 2.118, DE 10 DE JANEIRO DE 1997
&maneja cargo em comissão do GrupoDireçãa e Assessoramento Superiores DAS)
e dú outras prouidéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art.84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica remanejado, em caráter provisório, até 31 de março
de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundo de órgão extinto da Administração Pública Federal, código DAS 102.5.
l2O cargo em comissão objeto deste remanejamento não iutegrará a Estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo em
8
comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da AdminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 345-414, jan. 1997

ederd e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o
investido.
tidArt, 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
-~
tTaça(:

Rrasilia, 10 de janeiro de 1997; 1762da Independência e 1099 da
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto

DECRETO N2 2.119, DE 13 DE JANEIRO DE 1997
D i s p a sobre o Programa Piloto, para a
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e
sobre a sua Comissão de Cwrdenaçáo, e dá
outras prouidências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV,da Constituição.
DECRETA:
w. 1%O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e a sua Comissão de Coordenação, instituídos pelo
Decreto n2 563, de 5 de junho de 1992, passam a reger-se pelas
&Bposiçõesdeste decreto.
Art. 2? O programa tem por objetivo a implantação de um
modelo de desenvolvimento sustentável em florestas tropicais brasileiras, constituindo-se de um conjunto de projetos de execução integrada pelos governos federal, estaduais e municipais e a sociedade
civil organizada, com O apoio técnico e financeiro da comunidade
internacional.
Parágrafo único. A primeira fase do programa inclui atividades
como: zoneamento ecológico-económico; monitoramento e vigilância;
controle e fiscalização; fortalecimento institucional de órgãos estaduais de meio ambiente; implantação e operação de parques e reservas, florestas nacionais, reservas extrativistas e terras indígenas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345.414, jan.1997

pesquisas orientadas ao desenvolvimento sustentável e ao estabele.
cimento de centros de excelência rientífica; manejo de recursos nah.
rais; reabilitação de áreas degradadas; educação ambiental e projetos
demonstrativos.
Art. 3” A Comissão de Coordenação será integrada por:

I - um representante de cada um dos seguintes órgãos federais:
a ) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal,
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazò.
nia Legal, que a presidirá;
ò) Secretaria Executiva do Ministério da Justiça;
c) Secretaria de Desenvolvimento Científico do Ministério da
Ciência e Tecnologia;
d ) Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
e ) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
fl procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da
Fazenda;
g) Departamento de Temas Especiais do Ministério das Relações
Exteriores;
h) Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores;
i) Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores;
j ) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam);
1) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama);
rn) Fundação Nacional do Índio (Funai);
I1 - dois representantes dos órgãos estaduais de Meio Ambiente e de Planejamento dos Estados da Amazônia Legal;

-

I11
dois representantes de organizações não-governamentais, com atuação na Amazônia Legal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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representante de organizações não-governamentais,
a Mata Atlântica;

os representantes

do Governo Federal, juntamente com
serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos
seus sUp
elo Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
e desi@add:pMazônia Legal.
HidriCOS e
A participação dos Governos dos Estados da Amazônia
5 faísser-ámediante rodízio entre os seus representantes, titulalentes,que serão indicados pelos órgãos de Meio Ambiente
reg e ~ ~ ~ n e j ~ ee ndesignados
to,
pelo Ministro de Estado do Meio
dos Recursos Hídncos e da Amazônia Legal, para mandato
e de
Ambiente,
de U m mo'
o 0 s representantes das organizações nao-governamentais,
3- com seus suplentes, serão indicados pelas respectivas entijuntamente
designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
&des e Hídricos e da Amazônia Legal, para mandato de dois a o s .
Remusos
<>

5

'

m, 4: poderão participar das reuniões da Comissão de Coop
denaçgo, a convite do çeu presidente, representantes de outros órgãos
e entidades da administração publica, de pessoas jurídicas ou pessoas
fisicas.
m. 5 9 A Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazô~~~~l
prestará o apoio técnico administrativo i Comissão de
nia
Coordenação.
M, @ Compete a Comissão de Coordenação:

-

I
aprovar a programação anual e a aplicação dos recursos
financeiros, bem assim as fases de implantação dos projetos do
programa:
11
avaliar OS resultados do monitoramento fisico e financeiro
dos projetos do programa;
111
analisar 0s resultados da avaliação técnica independente,
a ser realizada anualmente;
IV
elaborar as diretrizes técnicas do programa. para cada
uma de suas fases;

-

-
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V - aprovar, mediante proposição do Presidente da Comissão
de Coordenação, a criação, composição, atribuições e procedimentos
operacionais das secretarias técnicas do programa;
VI
analisar os resultados dos acompanhamentos sistemáti.
cos de desempenho dos projetos e a avaliação final do programa;

-

VI1

- aprovar seu regimento interno.

parágrafo único. O estabelecimento de diretrizes para negocia.
ções e entendimentos dos órgãos competentes do Governo brasileiro,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird) e órgãos bilaterais de financiamento do programa, será defini.
do em reuniões específicas da Comissão de Coordenação, com a
participação exclusiva dos representantes dos órgãos do Governo
Federal, que a compõem.

Art. 7" O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal estabelecerá a estrutura e os procedimentos
necessários ao funcionamento dos serviços de secretaria executiva da
Comissão de Coordenação.
Art. 82 O financiamento do programa correrá a conta do Projeto/Atividade Proteção das Florestas Tropicais, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, de doações
internacionais e de outras fontes externas e internas que venham a
ser identificadas.

Art. 9@A participação na comissão não enseja qualquer tipo de
remuneração e será considerada de relevante interesse público.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogado o Decreto no 563, de 5 de junho de 1992.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustauo Krause
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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Dú mua redação aos arts. 5".65 10 e 11
do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990,
que regu~amentaas ieis n 5 6.902,& 27 &
abril de 1981,e 6.938, de31 dengostodp 1981.
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Vi - dois representantes de associações legalmente cons.
tituídas para a defesa dos recursos naturais e do combate
poluição, de livre escolha do Presidente da República;
VI1 - um representante de sociedades civis, legalmente
constitnídas, de cada região geográfica do País, cuja atuação
esteja diretamente ligada a preservação da qualidade ambienta1
e cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades Ambientais
Não-Governamentais (CNEA).
5 le Terão mandato de dois anos, renovável por igual período, os representantes de que tratam os incisos VI e VII.
5 2e Os representantes referidos nos incisos 111, IV, V e VII,
e respectivos suplentes, serão designados pelo presidente do
Canama..

&$. 6g ..................................................................................

5 3g O Presidente do Conama será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo Secretário Executivo, e, na falta
deste, pelo Presidente do Ibama.

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

..»

d r t . 10. Caberá ao Minisbirio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, sem prejuízo das demais compe.
tencias que lhes são legalmente conferidas, prover os serviços de
Secretaria Executiva do Conama e das suas Câmaras Técnicas.n
Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo
do Conama, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídncos e da Amazônia Legal deverá:

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se os Decretos nes 1.523, de 13 de junho de
1995, e 1.542, de 27 de junho de 1995.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176? da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustauo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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D ~ ~ R E T O2.121, DE 13 DE .JANEIRO DE 1997
Prorroga o prazo a qae se refere o art. 2"
do Decreto n'"2.027,de I 1 & O L tubrade 1996.

o p ~ ~ S I D E N TDA
E REPÚBLICA, no uso da atribuição que
coafere o a&. 84, inciso IV,da Constituição,
DECRETA
1 9 O prazo a que se refere o art 2" do Decreto no2.027, de
Art'tubro de 1996, fica prorrogado até 14 de março de 1997.
11 de ou
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasfiia, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Uandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Ne 2.122, DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Aprouu o Estatuto Social da Casa da
Moeda do Brasil (CMR).

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista 0
disposto na Lei n9 5.895, de 19 de junho de 1973,

DECRETA
M . le Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o
Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil (CMB).
Art. 2? O regimento interno da Casa da Moeda do Brasil será
aprovado mediante portaria do Ministro de Estado da Fazenda.
&t. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997

Art. 49 Revogam-se os Decretos n"s 85.441, de 2 de dezembro de
1980, 96.355, de 18 de julho de 1988, e Decretos de 14 de dezembro
de 1992 e 25 de junho de 1996, publicados no Diário Oficial da União
de 15 de dezembro de 1992 e 26 de junho de 1996, respectivamente,
que dispõem s o k e aumento de capital da Casa da Moeda do Brasil.
Brasaia, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109%
da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Anexo
ESTATUTO SOCIAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL
CAPÍTULO I
Da Denominação e Personalidade Juridica
Art. l9 A Casa da Moeda do Brasil (CMB) 6 uma empresa
pública, vinculada ao Minist6rio da Fazenda, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa.
Art. 2? A CMB é regida pela Lei n95.895, de 19 dejunho de 1973,
por este estatuto e demais disposições legais aplicáveis.

CAPITULO I1
Da Sede, do Foro e do Prazo de Duração
Art. 3? A CMB tem sede e foro na capital da República.
Parágrafo único. A empresa poderá, com aprovação pr6via do
Ministro de Estado da Fazenda, instalar e manter dependências e
escritórios em outros locais do País e representaçges no exterior.
Art. 4
: O prazo de duração da empresa 6 indeterminado.

CAPÍTULO 111
Do Objeto

Art. 5? A CMB t e k por objeto, em caráter de exclusividade, a
fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a imCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,
jan. 1997
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ressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida
Pública federal.
8 1" A CMB articular-se-á com os órgãos responsáveis pelas
encomendasdos produtos a que se refere este artigo, para os estudos
definição das respectivas características técnicas e artísticas e
o atendimento quantitativo e qualitativo das encomendas for,,,dadas.
8 2" A CMB poderá produzir no Brasil e comercializar no Brasil
e no exterior outros materiais e serviços compatíveis com suas atividades, visando & plena utilização dos recursos de seu parque fabril e
desde que sem prejuízo do atendimento das encomendas dos produtos
cujafabricação constitui a finalidade básica da empresa.

;ia

CAPITULO IV
Do Capital
Art. 6? O capital da CMB é de R$ 117.581.592,31 (cento e
dezessete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e
noventa e dois reais e trinta e um centavos), pertencente integralmente & União.
Art.

I
I1

Os aumentos de capital resultarão de:

- resultados líquidos apurados em balanços anuais;
- outros valores incorporáveis.
CAPÍTULO
v
Dos Recursos

Art. 8? Constituem recursos da empresa:
I - as receitas operacionais;
I1 - os recursos de capital resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos;
I11 - os recursos de operações de crédito;
IV - as receitas patrimoniais;
V - as doações de qualquer espécie;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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VI
União;
VI1

z

- dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual da
- outras receitas.
CAPÍTULOVI
Da Administração

Seçáo I
Dos Órgãos da administração

Art. 9? A administração da CMB será exercida pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria Executiva.
$ 1? O Conselho de administração exercerá a administração
superior da empresa.
5 ZP A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão da
CMB, cuja atuação observará as diretrizes e as normas aprovadas
pelo Conselho de Administração.
Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 10. O Conselho de Administração será composto pelos
seguintes membros:
I - um representante do Minist6rio da Fazenda, indicado
pelo respectivo Ministro de Estado, que o presidirá;
I1 - o Presidente da CMB, que substituirá o Presidente do
Conselho nas suas faltas e impedimentos;
I11 - um membro indicado pelo Presidente do Banco Central
do Brasil;
IV - um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
5 1? Os membros do Conselho de Administração serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
5 Z9 Os membros do Conselho de Administração de que tratam
os incisos I, I11 e IV deste artigo serão demissíveis ad nutum e terão
mandato de três anos, podendo ser reconduzidos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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5 32 Ocorrendo vacância definitiva do cargo de conselheiro, o
Conselhode Administração designará, dentre O s diretores da empreinterino que exercerá as funções até que o novo
88, um
Conselheiroseja designado.
5 49 Não poderão ser designados como membros do Conselho de
Administração da CMB pessoas que:
a) sejam impedidas por lei especial OU condenadas por crime falimenw, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, contra
a xonomia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
b) hajam causado prejuízo i CMB, tenham liquidado os seus
d&ibs junto A empresa depois de cobrança judicial ou lhe sejam
devedores;
C) participarem de sociedades em mora com a empresa;
d ) tenham participado como dirigentes de empresa ou de sociedades que, nos últimos cinco anos, estiverem em situação de inadimplência para com a empresa;
e) tenham o nome incluído no Cadastro Informativo de Créditos
Não-Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
Art. 11. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente, pelo Presidente da CMB ou pelos dois outros
conselheiros.
Art. 12. O Conselho de Administração deliberará por maioria
de votos, com a presença de, no mínimo, três de seus membros,
cabendo ao seu presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho de Administração
poderá praticar, em casos de urgência, atos ad referendum do Conselho de Administração.
Art. 13. Compete ao Conselho de Administração:
I
fixar a orientação geral dos negócios da empresa e acompanhar sua execução;
I1
aprovar o Regimento Interno da empresa e as atribuições
dos órgãos componentes da estrutura básica da CMB

-

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 1 8 9 , ~
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I11
manifestar-se sobre o relatório anual e as contas da
Diretoria Executiva;
IV
autorizar a alienação dos bens do ativo permanente e a
constituição de ônus reais sobre o patrimônio da CMB;
V
supervisionar a gestão da diretoria, examinar, a qual.
quer tempo, os livros e papéis da empresa, podendo, para esse efeito,
solicitar informações relativas a contratos celebrados ou em vias de
celebração e a quaisquer outros atos;
VI
aprovar normas gerais para a celebração de contratos,
convênios, acordos e ajustes;
VI1
estabelecer as diretrizes para elaboração do Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI), apreciá-lo e
submetê-lo & aprovação do Conselho Fiscal,
VI11
aprovar a política de recursos humanos, os planos de
cargos e salários, o regulamento e o quadro de pessoal da empresa,
em conformidade com as disposições legais pertinentes;
M
conceder licenças a membros da Diretoria Executiva;
X
designar o membro da Diretoria Executiva que deverá
substituir o Presidente ou outro diretor em caso de vacância, até a
posse do novo titular;
XI
decidir sobre a contratação de auditores independentes;
XII
aprovar os planos plurianuais e anuais com os seus
respectivos programas de atividades e projetos de investimentos;
XIII
aprovar, em cada exercício, as estimativas da receita, as
programações gerais de despesa, a previsão de investimentos e suas
modificações;
XIV
aprovar os aumentos de capital resultantes de outros
valores incorporáveis;
XV
autorizar a contratação de empréstimos internos e extemos, observados os limites globais e as condições fixados na legislação vigente;
XVI
aprovar a distribuição das áreas de atuação de cada
membro da Diretoria Executiva;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997

383

c-

MI

-

decidir sobre a contratação, por prazo determinado, de
técnico especializado;
~ 1 1 decidir sobre a contratação de representantes comeriais
c no exterior;
designar e destituir, por proposta da Diretoria Executiva, o titular da Auditoria Interna;
decidir sobre casos omissos no estatuto, observadas as
disposições legais pertinentes.
parágrafo único. Compete ao Conselho de Administração, ouvido previamente o Ministro de Estado da Fazenda, a aprovação, no que
couber, das matérias constantes do art. 1: do Decreto n: 1.091, de 21
de março de 1994.
Seção III
Da Diretoria Executiva

xx -

k.
14. A Diretoria Executiva será constituída de um Presidente e três diretores sem designação especial, nomeados pelo Presidente da República.
Art. 15. Os membros da Diretoria Executiva serão demissíveis
ad nutum.
Art. 16. Nos seus afastamentos e impedimentos, o presidente e
cada diretor serão substituídos por membro da Diretoria Executiva,
designado pelo presidente.
Art. 17. A Diretoria Executiva reunir-se-á, normalmente, uma
vez por semana, ou sempre que necessário, e deliberará com a
presença de, no mínimo, três membros.
Parágrafo único. As decisães serão tomadas pormaioria simples
e o Presidente, além do voto ordinário, terá o de qualidade.

Art. 18. Compete ii Diretoria Executiva:

I - elaborar o Regimento Interno da empresa, submetendo-o
ao Conselho de Administração;

I1 - submeter ao Conselho de Administração os planos que
disponham sobre admissão, cargos e salários, funções, carreira, vau\
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tagens, avaliação de desempenho e regime disciplinar para os empre.
gados da empresa;
I11 - manter quadro de pessoal da empresa quantificado,
segundo a estrita necessidade dos serviços;

-

IV
aprovar as normas disciplinares de concursos para a&
missão de pessoal, as contrataçóes de pessoal técnico especializado,
por tempo determinado, e as cessões de empregados nos casos esta.
belecidos em lei;

-

V
elaborar o Regulamento de Licitações e Contratos e o de
Pessoal, submetendo-os ao Conselho de Administração, com vistas a
aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda;
Vi
VI1

- elaborar os orçamentos da empresa;
- estabelecer normas administrativas, técnicas, financei-

ras e contábeis para a empresa;

-

Vi11
propor ao Conselho de Administração a alienação de
bens do ativo permanente e a constituição de Ônus reais;

M
X

- propor ao Conselho de Administração aumentos de capital;
- aprovar os planos de execução para cumprimento dos

programas de produção de cédulas e moedas, ajustados com o Banco
Central do Brasil, bem como os programas de fabricação de outros
produtos;

-

XI
elaborar, em cada exercício, o relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, B
Demonstração de Mutações do Património Líquido, a Demonstração das
Origem e Aplicações de Recursos, as notas explicativas e a proposta de
destinação dos resultados, a serem submetidos &deliberaçãodo Canseiho de Administração e a aprovação do Conselho Fiscal,

-

XII
zelar pela racionalização dos custos e pelo permanente
aperfeiçoaniento técnico e artístico dos produtos da empresa;

-

XIII
estabelecer procedimentos para que as atividades industriais da empresa observem adequadas regras de proteção ambiental,
XiV

- autorizar a prestação de caução;
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sobre outros assuntos no exercício de atribuidefinidas no Regimento Interno ou que lhe sejam
çóes deC~sopas~onselho
.daspelo
de Administração.

fl ,? .

osmembros da Diretoria Executiva não poderão das@. 19’ ício do cargo por mais de trinta dias consecutivos, sob
wsedoe’eTa
do cargo, Salvo caso de licença ou outro tipo de
pena de per .torizado pelo Conselho de Administração.
8fastame’lto aosmembros da Diretona Executiva exercerão O cargo
Art.
tempo integral e dedicação exclusiva.
eDi repiI”e
0 presidente e os diretores farão jus, após cada ano de
’:Largo,
a um penodo de descanso de trinta dias, observaexercíc10 d
critérios estabelecidos para os empregados da
dos
respectivos
COU@

’de

Seção N
Do Presidente

M . ’2.
I

Compete ao presidente:
,,presentar

a empresa, em j u í z o ou forã dele, podendo

-- .radares e designar prepostos;
proC

supervisão sobre todas as atividades da CMB, em
e com as diretrizes, Planos e normas aprovadas pelo
corifoimidad&Jministração;
conselho de
prover a Secretaria do Conselho de Administração e do
111
ConselhoFiscal;
propor ao Conselho de Administração a distribuição das
Ivde atuação de cada membro da Diretoria Executiva;
&eas
convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
Vadmitir, promover, remover, licenciar, punir e dispensar
VIna forma da lei e do regulamento de pessoal da empresa,
do delega‘ tais atribuições, eXceto as de admitir e dispensar;
poden
autorizar e assinar, obrigatoriamente com outro direter, VI1
os atos que constituam ou alterem obrigações da CMB, como
ueles que exonerem terceiros de obrigações para com
também
odendo
aq tais atribuições ser delegadas, mediante mandato
ela, P

I1

-

-

outorgado com fim especifico, a outros membros da Diretoria Execu.
tiva ou a empregados no exercício de cargos do nível imediatamente
inferior ao de Diretor;
VI11 - delegar poderes a empregados da CMB para movimen.
tar recursos financeiros, podendo, a título excepcional, constituir
mandatários para o mesmo fim;
M - baixar os atos que consubstanciem decisões da Diretofia
Executiva ou delas decorram;
X - determinar a realização, por empregados da empresa, de
inspeções, auditagens, tomadas de contas, sindicâncias e inquéritos;
XI - designar o membro da Diretoria Executiva que dever;
substituir o presidente ou diretor em eventuais afastamentos, até
trinta dias consecutivos;
XII - decidir, em casos de urgência, ad referendum da Diretoria Executiva;
XIII - praticar outros atos de gestão não compreendidos na
competência do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva,
CAPÍTULOVII
Do Conselho Fiscal

Art. 23. O Conselho Fiscal t o órgão de fiscalização da administração da CMB, devendo funcionar em caráter permanente.
Art. 24. O Conselho Fiscal será constituído de três membros
efetivos e igual número de respectivos suplentes, designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, dentre brasileiros, residentes no
País, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham
exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo de Administrador ou
de Conselheiro Fiscal.
5 1* Dois dos membros efetivos, assim como os seus respectivos
suplentes, serão representantes do Ministério da Fazenda.
5 ZP O terceiro membro será o representante do Tesouro Nacional, assim como seu respectivo suplente.
5 32 Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos.
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25. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário.
Parágrafo único. O Conselho Fiscal decidirá por maioria de
votos,presente a totalidade de seus membros.
Art. 26. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em
suas faltas e impedimentos, pelos respectivos suplentes.

Art. 27. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do
cago quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem
justificativa, a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, no
exercício anual.
Art. 28. Como órgão fiscalizador dos atos dos administradores
e da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da CMB, compete
ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

-

I1
opinar sobre o relatório anual e as contas da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis para a manifestação do Ministro
de Estado da Fazenda a respeito;
I11 - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração
relativas aintegralização do capital social, distribuição de resultados,
transformação, incorporação, fusão ou cisão;

-

IV
denunciar aos órgãos da administração e, se estes não
tomarem as providências devidas, a Secretaria do Tesouro Nacional,
os erros, as fraudes ou os crimes que descobrir, sugerindo alternativas
para correção das irregularidades;

V - analisar o balancete e as demais demonstrações financeiras elaboradas mensalmente pela CMB;

-

VI
examinar e opinar formalmente sobre as demonstrações
financeiras, de cada exercício social, elaboradas pela empresa;
Vi1 - deliberar sobre seu próprio regimento interno;
VI11 - dar parecer sobre a alienação ou oneração de bens

imóveis da empresa;
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E
assistir as reuniões do Conselho de Administração em
que se deliberar sobre os assuntos em que deva opinar (incisos 11,111
e Vi deste artigo);
X
apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Plano
Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAAAI);
XI
solicitar ao órgão de auditoria interna a remessa dos
relatórios produzidos sobre os atos e fatos de administração da CMB;
XII
exercer as demais atribuições atinentes ao controle de
custos da empresa e dos atos de gestão dos administradores.
5 19 O Conselho Fiscal obedecerá instruções expedidas pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
5 2 g Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar a disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de dez dias, cópia das atas de suas
reuniões e, dentro de quinze dias de sua elaboração, cópias dos
balancetes e das demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios de execução do orçamento.
Art. 29. Não poderão ser designadas como membros do Conselho Fiscal da CMB pessoas que:
I - sejam membros de órgãos de administração, empregados
da CMB, cônjuges ou parentes, até o terceiro grau, de administrador
da empresa;
I1
sejam impedidas por lei especial ou condenadas por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;
111
hajam causado prejuízo i CMB, tenhamliquidado os seus
débitos junto a empresa depois de cobrança judicial ou lhe sejam
devedores;
IV
participarem de sociedades em mora com a empresa;
V
tenham participado como dirigentes de empresa ou de
sociedades que, nos últimos cinco anos, estiverem em situação de
inadimplência para com a empresa;

-

-

-

-
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-

tenham o nome incluído no Cadastro Informativo de
Crédjtos Não-Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
CAPÍTULO WII
Da Auditoria Interna

w. 30. A CMB disporá de auditoria interna, vinculada ao Consefiode Administração, com os encargos e as atribuições fixadas na
le$lação pertinente, cujo titular será escolhido entre os empregados da
empresa e designado pelo Conselho de Administração, por proposta da
Diretoria Executiva.
CAPÍTULO M

Do Pessoal
Art. 31. O regime jurídico do pessoal da CMB 6 o da legislação
trabalhista.
Art. 32. A admissão de pessoal far-se-á mediante estrita observância da legislação aplicável.
Art. 33. A CMB poderá, excepcionalmente, contratar pessoal
para serviços temporários, nas modalidades e nos casos previstos
em lei.

Parágrafo único. O número de funções de confiança, de livre
provimento, cujos titulares serão demissíveis ad nutum, será de, no
máximo, cinco, sendo três de nível equiparado a Chefe de Departamento e dois de nível de Chefe de Divisão.
CAPÍTULO x
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 34. O exercício social terá a duração de doze meses, iniciando-se no primeiro dia de janeiro e encerrando-se no último dia de
dezembro.

Art. 35. As demonstrações financeiras serão levantadas, obrigatoriamente, no dia 31 de dezembro de cada ano, para todos os fins
de direito.
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Art. 36. Os saldos positivos que venham a ser apurados em
balanço terão a destinação que o Conselho de Administração estabe.
lecer, desde que previamente aprovada pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
Parágrafo único. Deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional valor não inferior a 25%do lucro líquido apurado no balanço, diminuído
ou acrescido dos lucros ou prejuízos acumulados e da quota destinada
a reserva legal.

Art. 37. A prestação de contas da empresa, acompanhada do
relatório anual, das demonstrações financeiras, do certificado de
auditoria externa e dos pareceres dos Conselhos de Administração e
Fiscal, será encaminhada ao Ministro de Estado da Fazenda, em
conformidade com as disposições legais pertinentes.
CAPITULO XI
Disposições Finais

Art. 38. A CMB goza de isenção tributária, nos termos do art.
11da Lei o 5.895, de 19 de junho de 1973.

Art. 39. Na assunção do cargo, término de gestão, afastamento,
bem como em cada exercício financeiro, os membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal apresentarão declaração de bens e renda.

Art. 40. A remuneração do presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal será fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda, na forma da legislação em vigor.

Art. 41. A Diretoria Executiva fará publicar, no Diário Oficial
da União, depois de aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - o Regulamento de Licitações e Contratos;

-

I1
o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de
responsabilidade;
111
o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do
total de empregados e os números de empregos providos e vagos,

-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan. 1997

disc~minadOsPor carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano; e
- o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição dos empregados
da empresa.

DECRETO N22.123, DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Reuoga o Decreto n. 97.593, de 28 de
março de 1989, que trata da concessão para
reorganizaçáo das instituiçóes financeiras
estrangeiras em funcionamento no Pais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso iV, d a Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 1 0 , s 2g, da Lei o 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA
Art. l9Fica revogado o Decreto no 97.593, de 28 de março de
1989.
Art. 2: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176? da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N"2.124, DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Altera o art. I 2 do Decreto n" 1.937, de
21 de junho de 1996, que estabelece regras
para a redação de atos normativos do Poder
Ezecutiuo sujeitos a aprovação da Presidente
d a República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA
Art. 1' O art. 12 do Decreto ng 1.937, de 21 de junho de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

.Art. 12. ..................................................................................
8 1" Em se tratando de revogação, com reprodução, parcial
ou integral, de texto de medida provisória anterior, atribuir-se-á
novo número ao ato normativo, acrescido do número correspondente de reiterações.
8 29 Será atribuído número novo ao primeiro texto de medida provisória em edição..
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Ng 2.125, DE 17 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a exclusão, d o Programa
Nacional de Desestatização, d a participação acionária d a Petrobrás Qutmica S.A.
(Petroquisa) na Nitroclor Produtos Qutmi.
cos S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n9 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA
Art. l9 Fica excluída do Programa Nacional de Desestatização,
criado pela Lei n98.031, de 12 de abril de 1990, a participação acionária
da Petrobrás Química S.A. (Petroquisa)na Nitroclor Produtos Químicos
S.A., incluída pelo Decreto n' 99.464, de 16 de agosto de 1990.
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par&gafo único. As ações representativas da participação acioDária na sociedade, de que trata este artigo, deverão ser restituídas
petroquisa, no prazo máximo de cinco dias, contados da data de
ublicaç&odeste decreto.
P
m. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
~

Brasaia, 17 de janeiro de 1997; 176'da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

DECRETO Nc 2.126, DE 17 DE JANEIRO DE 1997
Altera valores de indenizações constantes dos anexos aos Decretos n"s2.038, de 15
de outubro de 1996, e 2.081, de 26 de nouembro de 1996.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto
no $ 2Qdo art. 11 da Lei n" 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e no
da Comissão Especial instituída pelo art. 4'da citada lei,

DECRETA:
Art. l2Os valores das indenizações constantes dos anexos aos
Decretos n"s 2.038, de 15 de outubro de 1996, e 2.081, de 26 de
novembro de 1996, na parte referente aos beneficiários João Carlos
Schmidt de Aimeida Grabois, Isaura Boteiho Guimarães e Felícia
Madini de Oliveira, passam a ser R$ 111.360,OO (cento e onze mil,
trezentos e sessenta reais), para cada um dos dois primeiros, e
R$111.180,00 (cento e onze mil, cento e oitenta reais), para o último.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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DECRETO Ng 2.127, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 ("1
Dispõe sobre a execução da Ata de &ti.
de Complementaçáo Eco.
nômica ne35, entre Brasil, Argentina, Paro.
guai, Uruguai e Chile, de 23 de outubro de
1996.

ficaçáo do Acordo

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacioiial
por meio do Decreto Legislativo no 66, de 16 de novembro de 1931,
prevê a modalidade de acordo de Complementação econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral dahsociação Latino-Ame.
ricana de Integração lavrou, em 23 de outubro de 1996, a Ata de
Retificação do Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile,
DECRETA
Art. 12 A Ata de Retificação do Acordo de Complementação
Econômica no35, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto Z i sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçjío.

Brasília, 17 de janeiro de 1997; 1762da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(*) Retificado

no DO de 21.1.1997 (páp. 546 desta obra).
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DECRETO N" 2.128, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Dispòe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação no10IRevisado(Protocolode
Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 25
de setembro de 1996.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV,da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
~ s o c i a ç ã oLatino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
meio do Decreto Legislativo ng66, de 16 de novembro de 1981,
poev&a modalidade de acordo de alcance parcial;
P'
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 25 de
de 1996, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao
Acordo de alcance Parcial de Renegociação n2 lomevisado, entre
Brasil e Colômbia,
DECRETA
Art. lgO Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nE10Bevisado (Protocolo de Adequação), entre
Brasil e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
a sua vigência.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
(*)

Retikicado noDO de 21.1.1997 (pág. 547desta obra).
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DECRETO N" 2.129, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (*)

Promulga o Protocolo sobre P r i ~ i / & , , ~ ~
Imunidades d a Inmarsat, concluldo em bn.
dres, em l ede dezembro de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, e
Considerando que o Protocolo sobre Privilégios e Imunidades da
INMARSAT, foi concluído em Londres, em 1? de dezembro de 1981;
Considerando que o Protocolo ora promulgado foi oportunamente
submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto
Legislativo ne 74, de 17 de novembro de 1992;
Considerando que o protocolo em tela entrou em vigor internacional em 30 de julho de 1983;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a carta de
ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 7 de janeiro
de 1993, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 7 de fevereiro
de 1993, na forma de seu artigo 21,
DECRETA.

Art. 1" O Protocolo sobre Privilégios e Imunidades da
Inmarsat, concluído em Londres, em l9 de dezembro de 1981;apenso
por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2c O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176? da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(*) Retificada noDO de

21.1.1997(pág. 541 desta obra)

Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, B r a d a , Y. 189,n. 1,p. 345-414,jan. 1997

Dispãe sobre o remanejamento de cargos do Grupo-DireçM eAssessoramento Superiores (DAS) e Funçües Grat$??adasentre
o Ministhio d a Administraçáo Federal e
Reforma do Estado e a Agência Espacial
Brasileira.

0PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
0 &. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

m. 1" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
decreto, os seguintes cargos em Comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Agência Espacial Brasileira, oriundos da extinção de
6rgãos daAdministraÇã0 Pública Federal, cinco DAS 101.5, dois DAS
102.3 e uma FG-1;
I1 - da Agência Espacial Brasileira para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cinco DAS 101,4,34FG-2
e 21 FG-3.

A&. 22 Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
XXXIII ao Decreto ne 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a
vigorar na fama do Anexo I1 a este decreto.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176eda Independência e 109g da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brassa, v. 189, n. 1, p. 345-414, jan. 1997

Anexo I
Remanejamento de cargos

Anexo I1
(Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
ANEXO XXXIII

Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções 1 atificadas
Agência Esps a1 Brasileira
Cddigo

DAS-Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 1ns.s
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,Oô
1,24
1,11
1,oo
4,94
3,Oô
1,24
1,11
1.00

~~~~

~

~

~

Quant.

Valor Total

1
7
2
17
30
26

5
12

-

6,20
13,32

Subtotal 1
FG1
FG2
FG3

Subtotal2
Total ( 1 ~ 2 )
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DECRETO NO 2.131, DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Promulga oAcordopara aRestituiçãode
Veiculos Automotores Roubados oa Furta.
dos, cekbrado entre o Governo da República
Federativa do Brasile o Gouerno da Repúbli.
ca do Paraguai, em Brasaia, em 1"desetem.
bro de 1994.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paragud firmaram, em Brasília, em 1de setembro de 1994, um Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtado?;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n-" 139, de 29 de novembro de 1995,
publicado no Diário Oficial da União n9 229, de 30 de novembro de
1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de novembro
de 1996, nos termos do seu art. XI, § I",
DECRETA

Art. 1' O Acordo para a Restituição de Veículos Automotores
Roubados ou Furtados, firmado entre O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília,
em 19 de setembro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 1762da Independência e 109" da
República.

---_____

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

0 anexo está publicado no DO de 21.1.1997, págs. 1136i1137.
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DECRETO N" 2.132, DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Promulga o Protocolo Suplementar i
Conuençüo Destinada a Evitar a Dupla Tri.
butaçáo e Prevenir u Euasüo Fiscal em Mati.
ria de Impostos sobre a Renda e o Capital,
21.8.80,entre o Governo d a República Fe&.
ratiua do Brasil e o Governo do Reino da
Noruega.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Noruega firmaram, em Brasília, em 12 de
julho de 1994, o Protocolo Suplementar a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda e o Capital, de 21 de agosto de 1980;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou este protocolo
por meio do Decreto Legislativo n9 4, de 28 de fevereiro de 1996,
publicado no Diário Oficial da União ng41, de 29 de fevereiro de 1996;
Considerando que o protocolo entrou em vigor em 27 de dezembro
de 1996;
DECRETA

Art. 1" Protocolo Suplementar i Convenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em Brasília,
em 12 de julho de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1997; 176%
da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
~

O anexa está publicado na DO de 23.1.1997,págs. 123611329.

Col. Leis Fkp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414, jan. 1997

DECRETO NQ2.133, DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Autoriza a empresa DCN Internatwnal
a estabelecer filial na República Federatiua
do Brasil, sob a denominação social de DCN
International, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei nQ2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei ng 6.404, de 15 de dezembro de 1976,e o que consta
do Processo MICT ns 52700-000161/96-52,
DECRETA:

Art. 1" Fica a empresa DCN International, com sede em 19/21,
rue du Colonel Pierre Avia - 75015, Paris, França, autorizada a
funcionar no Brasil, por intermédio da filial DCN International,
tendo como objeto social a comercialização, compra e venda dos
materiais, das técnicas ou do know-how utilizáveis no campo naval;
o estabelecimento de acordos industriais ou comercizis e o desenvolvimento de ações de cooperação internacional; e a realização de todas
as operações que favoreçam o desenvolvimento das indústrias correspondentes, com capital destacada de R$ 300.000,OO (trezentos mil
reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional,
obrigando-se a cumprir integralmente as leis e os regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa DCN International é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto Z i filial DCN International, com plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer
questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser de mandado e
receber citação inicial pela sociedade;
I1 - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos as leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa areferida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
111 - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas as sociedades estrangeiras e
~~
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somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V
publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade fede.
rativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresen.
tar i Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada,
para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do Estado
ou do Distrito Federal, conforme o caso, e dojornal de grande circulação,
contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e parágrafo
único do Decreto-Lei ng2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art.300 da Lei n?6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VI1
a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

-

-

Brasília, 22 de janeiro de 1997; 176Bda Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

DECRETO N9 2.134, DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Regulamenta o art. 23 da Lei n" 8.159,
de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
categoria dos documentos públicos sigilosos
e o acesso a eles, e dá outrasprouidênclas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 23 da Lei n" 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 345-414, jan. 1997
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DECRETA
CAPITULO I
Das Disposições Gerais
Art. lgEste decreto regula a classificação, a reprodução e o
acesso aos documentos públicos de natureza sigilosa, apresentados
em qualquer suporte, que digam respeito a segurança da sociedade e
do Estado e &intimidadedo indivíduo.
Art. 2" Para os fins deste decreto, considera-se:
I
acesso: possibilidade de consulta aos documentos de
arquivo;
I1
classificação: atribuição de grau de sigilo a documentos;
111 - credencial de segurança: certificado concedido por autoridade competente, que habilita uma pessoa a ter acesso a documento
sigiloso;
IV
custódia: responsabilidade pela guarda de documentos;
V - desclassificação: atividade pela qual a autoridade responsável pela classificação dos documentos sigilosos os torna ostensivos e acessíveis a consulta pública;
Vi - documento ostensivo: documento cujo acesso é irrestrito;
Vi1 - documento sigiloso: documento que contém assunto
classificado como sigiloso e que, portanto, requer medidas especiais
de acesso;
VI11 - grau de sigilo: gradação atribuída a classificação de um
documento sigiloso, de acordo com a natureza de seu conteúdo e tendo
em vista a conveniência de limitar sua divulgação as pessoas que têm
necessidade de conhecê-!o;
IX - reclassificação: atividade pela qual a autoridade responsável pela Classificação dos documentos altera a sua classificação.

-

CAPÍTULO11
Do Acesso
Art. 3? É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos
públicos, observado o disposto neste decreto e no art. 22 da Lei nQ8.159,
de 8 de janeiro de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 345-414,jan.1997
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Art. 49 Qualquer documento classificado como sigiloso, na for.
ma do art. 15 deste decreto, recolhido a instituição arquivística
pública, que em algum momento tenha sido objeto de consulta públi.
ca, não poderá sofrer restrição de acesso.
Art. 5" Os órgãos públicos e as instituições de caráter público,
custodiadores de documentos sigilosos, deverão constituir Comissões
Permanentes de Acesso, para o cumprimento deste decreto, podendo
ser criadas subcomissões.
Art. 6' As Comissões Permanentes de Acesso deverão analisar,
periodicamente, os documentos sigilosos sob custódia, submetendo-os
a autoridade responsável pela classificação, a qual, no prazo regula.
mentar, efetuará, se for o caso, sua desclassificação.
Parágrafo único. A relação dos documentos desclassificados,
contendo nome e sigla do órgão ou da instituição, tipo, número e data
do documento, grau de sigilo original, destinatário e assunto, deverá
ser encaminhada, semestralmente, pelas Comissões Permanentes de
Acesso, para publicação no Diúrio Oficial d a União, do Distrito
Federal, dos Estados ou dos Municípios, conforme o caso.
Art. 7' Findo o prazo estabelecido no art. 29 deste decreto, as
Comissões Permanentes de Acesso deverão liberar os documentos
referidos nesse dispositivo.
Serão liberados a consulta pública os documentos que
Art.
contenham informações pessoais, desde que previamente autorizada
pelo titular ou por seus herdeiros.
Art. 9" As Comissões Permanentes de Acesso poderão autorizar
o acesso a documentos públicos de natureza sigilosa a pessoas devidamente credenciadas, mediante apresentarão, por escrito, dos objetivos da pesquisa.
Art. 10. O acesso aos documentos sigilosos, originários de outros órgãos ou instituições, inclusive privadas, custodiados para fins
de instrução de procedimento, processo administrativo ou judicial,
somente poderá ser autorizado pelo agente do respectivo órgão ou
instituição de origem.
Art. 11. O acesso a qualquer assunto sigiloso, resultante de
acordos ou contratos com países estrangeiros, atenderá as normas e
recomendações de sigilo constantes desses instrumentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, v. 189, n. 1,p. 345-414,jan. 1997
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m.
m. 13.

12. A eventual negativa de autorização de acesso deverá
ser justificada por escrito.
Todos têm direito de acessar, mediante requerimento
protocoladona instituição pública custodiadora, documentos e infonna#es a seu respeito, existentes em arquivos ou bancos de dados públicos.
AI%. 14. O atendimento a consulta a documentos sigilosos ou a
info,mações pessoais existentes nos arquivos ou em bancos de dados
ser&dado no prazo da lei, a partir da data de entrada do requerimento
no protocolo.
CAPÍTULO 111
Do Sigilo e da Segurança da Sociedade e do Estado
Ad. 15. Os documentos públicos sigilosos classificam-se em
quatro categorias:
I
ultra-secretos: os que requeiram excepcionais medidas de
segurança e cujo teor si3 deva ser do conhecimentode agentes públicos
ligados ao seu estudo e manuseio;
I1
secretos: os que requeiram rigorosas medidas de segurança e cujo teor ou característica possam ser do conhecimentode agentes
públicos que, embora sem ligação íntima com seu estudo ou manuseio,
sejam autorizados a deles tomarem conhecimento em razão de sua
responsabilidade funcional;
111
confidenciais: aqueles cujo conhecimento e divu1gdFão
possam ser prejudiciais ao interesse do País;
IV - reservados: aqueles que não devam, imediatamente, ser
do conhecimento do público em geral.
Art. 16. São documentos passíveis de classificação como ultrasecretos aqueles referentes a soberania e integridade temtorial nacionais, planos de guerra e relações internacionais do País, cuja
divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado.
Parágrafo único. A classificação de documento na categoria ultra-secreta somente poderá ser feita pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais.
Art. 17. São documentos passíveis de classificação como secretos aqueles referentes a planos ou detalhes de operações militares, a

-

-
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informações que indiquem instalações estratégicas e aos assuntos
diplomáticos que requeiram rigorosas medidas de segurança, cuja
divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado.
Parágrafo único. A classificação de documento na categoria secreta somente poderá ser feita pelas autoridades indicadas no pari.
grafo único do art. 16 deste decreto, por governadores e ministros de
Estado, ou, ainda, por quem haja recebido delegação.

Art. 18. São documentos passíveis de Classificação como confi.
denciais aqueles em que o sigilo deva ser mantido por interesse do
governo e das partes e cuja divulgação prévia possa vir a frustrar seus
objetivos ou ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado.
Parágrafo único. A classificação de documento na categoria
confidencial somente poderá ser feita pelas autoridades indicadas
no parágrafo único do art. 17 deste decreto, pelos titulares dos
órgãos da Administração Pública Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios, ou, ainda, por quem haja recebido
delegação para esse fim.

Art. 19. São documentos passíveis de classificação como reservados aqueles cuja divulgação, quando ainda em trâmite, compromet a as operações ou objetivos neles previstos.
Parágrafo único. A classificação de documento na categoria reservada somente poderá ser feita pelas autoridades indicadas no parágrafo
único do art. 18 deste decreto e pelos agentes públicos formalmente
encmegados da execução de projetos, planos e programas.

Art. 20. Os prazos de classificaçãodos documentos a que se refere
este decreto vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I - ultra-secretos, m&mo de trinta anos;
I1 - secretos, máximo de vinte anos;
111

- confidenciais, máximo de dez anos;

IV - reservados, máximo de cinco anos.
Art. 21. Os documentos sigilosos, de valor probatório, informativo e histórico, de guarda permanente, de acordo com o art. 25 da Lei
n98.159, de 8 de janeiro de 1991, não podem ser destruidos.
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Art, 22. Poderá a autoridade responsável pela classificação dos
entes, ou a autoridade mais elevada, findo o motivo de sua
~ ~ ~ cou aalteração
~ ã de
o sua natureza, e considerando o interesse
a pesquisa e para a administração, alterá-la ou cancelá-la,
toroarido-os
Paa
ostensivos.
23. Poderá a autoridade responsável pela classificação dos
entes, considerando o interesse da segurança da sociedade e do
doc0
gstado,
renová-la por uma única vez, por igual penado.
parágrafo único. Poderá a autoridade superior a que classificou
o documentoalterar O grau de sigilo dos documentos em trâmite.
24. Os documentos sigilosos serão guardados em condições
de segurança.
m. 25. Os procedimentos relativos a emissão de credencid de
a ç a serão objeto de disposições internas de cada órgão ou
sinstitupo
e w . de caráter público.

m,

m.
-

m. 26. Os agentes públicos encarregados da custódia de documentos sigilosos deverão passar, devidamente conferidos, a seus
substitutOStodos OS documentos sob sua responsabilidade.
m. 27. Os documentos sigilosos, de guarda permanente, objeto de desclassificação, deverão ser encaminhados a instituição arquidstica pública, na sua esfera de competência, ou ao arquivo permanente do Órgão, para fins de organização, preservação e acesso.

rv

CAPÍTULO
Da Intimidade

Art. 28. Excetuam-se do acesso público irrestrito os documentos cuja divulgação comprometa a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, e aqueles integrantes de processos judiciais
que tenham tramitado em segredo de justiça.

Art. 29. Serão restritos pelo prazo de cem anos, a partir da data
de sua produção, os documentos a que se refere o art. 28 deste decreto.
Parágrafo único. Excepcionalmente, desde que observadas as
disposições constantes do art. ge, poderá ser autorizado o acesso aos
documentos referidos no art. 28 deste decreto.
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CAPÍTULO v
Da Reprodução

Art. 30. A instituição pública custodiadora de documentos si@losos fornecerá, quando solicitada pelo usuário, reprodução total OU
parcial dos documentos, observadas as restrições legais e as estabe.
lecidas pelas Comissões Permanentes de Acesso.

5 l9 Todas as cdpias decorrentes de reprodução serão autenticadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Acesso respectiva,
3 2? Os documentos que contenham informações que compro.
metam a vida privada, a honra e a imagem de terceiros poderão ser
reproduzidos parcial ou totalmente, observado o disposto no art. 8 9
deste decreto.
Art. 31. Serão fornecidas certidões dos documentos que não
puderem ser copiados devido a seu estado de conservação, desde que
necessárias para fazer prova em juízo.
CAPITULO VI
Das Disposições Finais

Art. 32. Os agentes públicos responsáveis pela custódia de documentos sigilosos estão sujeitos as regras referentes ao sigilo profissional e ao seu código específico de ética.

Art. 33. Os órgãos públicos e as instituições de caráter público
custodiadores de documentos sigilosos terão prazo máximo de sessenta dias para constituir e instalar sua Comissão Permanente de
Acesso, a partir da data de publicação deste decreto.

Art. 34. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Ficam revogados os Decretos n"s 79.099,de 6 de janeiro
de 1977, e 99.347, de 26 de junho de 1990.
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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D ~ ~ ~ W
E 2.135,
T O DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Altera a Nomenclatura Comum do
Mercosule altquotas do Imposto deimportaÇ80 das mercadorias que mnciona e d<i
outras providências.

0 PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no USO da atribuição que lhe
confere o d.
153, $ l",da Constituição, tendo em vista o disposto no
de Assunçáo. p r o y k a d o Pelo Decreto ne 350, de 21 de
novembro de 1991;no art. 3- da Lei n" 3.244, de 14 de agosto de 1957,
introduzidas pelo Decreto-Lei ng2.162, de 19 de
eorn as
setembro de 1984, e nas Resoiuçóes ngs 72/96 e 73/96, do Grupo
Mercado Comum, do Mercosul,
DECRETA:

m, 1s Ficam alteradas, na forma do anexo a este decreto, a
Nomenclatura Comum do Mercosul e as alíquotas do Imposto de
Irnpo~açáo,
que compóem a Tanfa Externa Comum (TEC).
b,
29 A Lista de Exceção A Tarifa Externa Comum passa a
vigorar com as seguintes alterações:
I - 0s códigos tarifários assinalados com #BKno 3 5"do anexo
deste decreto passam a constar com alíquota de dez por cento na
coluna 2001 e seguintes da lista de exceção;
11 - em face do desmembramento do Cddigo 8525.20.80,
cronograma de convergência a ele correspondente fica substituido
pelo seguinte:

111 - nos códigos tarifArios 2204.21.00 e 2204.29.00 não se
incluem OS vinhos de sobremesa ou licorosos, da Madeira, do Porto,
de Xerez e de Máiaga;
&I. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasítia, v. 189, n. 1, p. 345-414,jm. 1997

N - no código tarifário 3301.25.10 somente estão compreendi.
das as mercadorias .com um teor de mentol superior a sessenta por
cento, em peso>>.
Art. 3 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 1 0 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
O m e x o está publicado noDO de 27 de janeiro de 1997, págs. 1437 e 1438.

DECRETO N" 2.136, DE 28 DE JANEIRO DE 1997 ('9
Altera a redaçáo dos arts. 54 e 55 da
Decreto n-2.070, de I 3 de novembro de 1996

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 19 Os arts. 54 e 55 do Decreto ng2.070, de 13 de novembro
de 1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:
<<Al.t.54. ....................................................
.................
I - ............................................................................
a) Chefe de Missão Diplomática permanente;

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

I1 - .................................
................
a) em caráter excepcional, Chefes de Missão Diplomática
permanente;

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

.................n

<Art. 55. Serão nomeados pelo Presidente da República,com
o título de Embaixador, os Chefes de Missão Diplomática permanente, após aprovação pelo Senado Federal, e os Representantes e

(*I)

Retificado no DO de 30.1.1997 (pág. 548 desta obra).
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Delegados Permanentes junto a Organismo InternacioxA, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou,
excepcionalmente, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, na forma da lei.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176gda Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO N? 2.137, DE 29 DE JANEIRO DE 1997
Prorroga oprazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. 1' Fica prorrogado, até 30 de junho de 1997, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão aiocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n" 1.828, de
1s de março de 1996:dois DAS 101.3,cinco DAS 101.2, seis DAS 101.1
e quatro DAS 102.2.
Parágrafo único. Aos cargos e as funções remanescentes do
remanejamento inicial aplicam-se o disposto no 5 3' do art. lQdo
Decreto n2 1.828, de l9de março de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto nQ2.051, de 31 de outubro de 1996.
Brasília, 29 de janeiro de 1997; 176*da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997

DECRETO N" 2.138, DE 29 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a compensaçáo de cr&jilos
tributários com crgditos do sujeito passiuo
decorrentes de restituipio ou ressarcimento
de tributos ou contribuiçhs a ser efetuada
pela Secretaria da Receita Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que be
ccnfere o art.84, inciso IV,da Constituição e tendo em vista o disposto
nos artigos 73 e 74 da Lei n9 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA
Art. 1" admitida a compensação de créditos do sujeito passivo
perante a Secretaria da Receita Federal, decorrentes de restituição
ou ressarcimento, com seus débitos tributários relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob administração da mesma Secretaria,
ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria
da Receita Federal, a requerimento do contribuinte ou de ofício,
mediante procedimento interno, observado o disposto neste decreto,
Art. 2? O sujeito passivo, que pleitear a restituição ou ressarcimento de tributos ou Contribuições, pode requerer que a Secretaria
da Receita Federal efetue a compensação do valor do seu crédito com
débito de sua responsabilidade.
Art. 32 A Secreta& da Receita Federal, ao reconhecer o direito de
crédito do sujeito passivo para restituição ou ressarcimento de tributo
ou contribuição, mediante exames fiscais para cada caso, se verificar a
existência de débito do requerente, compensará os dois valores.
Parágrafo único. Na compensação será observado o seguinte:
a) o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado
&contado tributo ou da contribuição respectiva;
b) o montante utilizado para a quitação de débitos será creditado
&contado tributo ou da contribuição devida.
Art. 49 Quando o montante da restituição ou do ressarcimento
for superior ao do débito, a Secretaria da Receita Federal efetuará o
pagamento da diferença ao sujeito passivo.
~
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$ 3" No caso de discordãncia do sujeito passivo, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Art. 72 O Secretário da Receita Federal baixará as n o n a s
necessánas a execuçáo deste decreto.
Art. 8g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 29 de janeiro de 1997; 17@da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO Ne 2.139, DE 30 DE JANEIRO DE 1997
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. 1" Fica prorrogado, até 30 de setembro de 1997, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social pelo art. 3" do Decreto ne 1.823,
de 29 de fevereiro de 1996, a seguir enumerados: um DAS 101.4, dois
DAS 101.3, três DAS 101.2, dois DAS 102.3, quatro DAS 102.2 e dois
DAS 102.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplicam-se o disposto no 5 3e do art. 3e do Decreto ne 1.823,de
29 de fevereiro de 1996.
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto ne2.084, de 29 de novembro de 1996.
Brasília, 30 de janeiro de 1997;
da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 345-414,jan. 1997
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(i) DECRETO DE 3 DE JANEIRO DE 1997
Dispóe sobre a criaçáo daReserua Extratiuista Marinha do Arraial do Cabo, no Mu.
nicipio de Arraial do Cabo, Estado do Rio de
Janeiro, e dú outrasprouidências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. g2, inciso VI, da Lei n” 6.938, de 31 de agosto de 1981, e
n’ 98.897, de 30 de janeiro de 1990,
o
DECRETA
1’ Fica criada a Reserva Extrativista Marinha do Arraial
do cabo, no Município de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro,
compreendendoum cinturão pesqueiro entre a praia de Massambaba,
na localidade de Pernambuca e a praia do Pontal, na divisa com Cabo
F*~,incluindo a faixa marinha de três milhas da costa de Arraial do
Cabo, conforme a seguinte descrição baseada em coordenadas geográficas aproximadas: Limite Oeste: Lat. Sul -22”56”21”-Long. Oeste
042018~02” Limite Nordeste: Lat. Sul 22”56”00”- Long. Oeste
-041”55”30”- Limite Sudeste: Lat. Sul -23”04”03”-Long. Oeste
-041”55”30”-Limite Sudoeste: Lat. Sul-23”04”00”-Long. Oeste
042”18”02”.
Art. 2? A Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo
tem por objeto garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, tradicionalmente utiliza-

m.

-

-

-
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dos para pesca artesanal, por população extrativista do Município de
Arraial do Cabo.
Art. 3g O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) poderá assinar convênios com as orga.
nizaçóes legalmente constituídas, tais como cooperativas e associa.
çóes existentes nareserva, para proteção e administração daunidade
de Conservação de que trata este decreto.
Art. 4" A área d a Reserva Extrativista ora criada fica declarada
de interesse ecológico e social, conforme preconiza O art. 2s do Decreta
ne 98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 1997; 176? d a Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustauo Krause

(2) DECRETO DE 6 DE JANEIRO DE 1997
Autoriza ao Incra a doar ao Municipin
de Missal (PR)Lote ne 9, d a Gleba 11, do
Im6uel denominado Guairacá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, d a Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n96.431, de 11de julho de 1977, combinado com a Lei
n" 6.925, de 29 de junho de 1981,
DECRETA:

Art. ls Fica autorizada a doação ao Município de Missal, Estado
do Paraná, do imóvel denominado Lote no9, d a Gleba 11,do Imóvel
Guairacá, localizado no mesmo Município, com área de 0,8400ha
(oitenta e quatro ares), com os seguintes limites e confrontações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Y. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(3) DECRETO DE 6 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidBde pública o
Nosso Lar, com sede na Cidade de Go&&
(GO)e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l2da Lei n* 91, de 28 de agosto de 1935, e 1 g do
Decreto n950.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA
Art. l9 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Abrigo Nosso Lar, com sede n a Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, portador do CGC n? 24.884.793/0001-17 (Processo
MJn225.325/94-42);
I1 - Casa da Convivência Nossa Senhora Mãe do Belo Amor,
com sede n a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC ne39.113.030/0001-40 (ProcessoMJn223.781/95-10);
111 - Centro de Triagem e Obras Sociais do Vaie do Ivaí (Centos),com sede na Cidade de Jandaia do Sul,Estado do Paraná, portador
do CGC n275.753.442/0001-O8 (Processo MJ ng21.656/94-68);
IV - Fundação Hospitalar Pio XII, com sede na Cidade de
Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC np
89.286.249/0001-19 (Processo M J n2 17.25495-211;
V - Movimento Capivari Solidário, com sede na Cidade de
Capivari, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 67.153.809/000124 (Processo M J n2 1.037/96-55);
VI - Núcleo Social Papa João XXIII, com sede n a Cidade de
Maringá, Estado do Paraná, portador do CGC n277.280.006/0001/94
(Processo M J n9 17.412/94-90);
VI1 - Rede de Defesa d a Espécie Humana (Redeh), com sede
n a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n239.064.233/0001-93 (Processo MJ n2 14.931/96-12);
VI11 - Sams - Sociedade de Assistência Médica e Social, com
sede n a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n2 61.074.209/0001-94 (Processo M J nG19.039/93-58).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 415-537, jan. 1997
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2" AS entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, elatório circunstaoado do: serviços que houverem prestado &
coletividadeno ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
te&am sido subvencionadas, conforme preceitua o art.5" do Decreto
n~50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei ne 91, de 28 de agosto de 1935.
3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

m.

Brasília, 6 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 1 0 9 da
República.
F E I U W " O HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(4) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Distribui os Efetivos de O f Z ~ i da
s Marinha para 1997.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que ihe
confereo art.84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vistao disposto
no a&. 52 da Lei nc 9.247, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 8*,
incisoI, da Lei ne 6.923, de 29 de dezembro de 1981,

DECRETA.
OS efetivos de Oficiais dos seguintes
corpos e Quadros da Marinha para 1997:
I - Corpo da Armada

&.

19

São distribuídos

Vice-Almirantes ...........
Contra-Almirantes
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I1

- Corpo de Fuzileiros Navais

Almirantes-de-Esquadra .
Vice-Almirante ...............................
Contra-Almirante ...................................................
Capitães-de-Mar-eCapitães-de-Fraga
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes ..
Primeiros-Tenent
Segundos-Tenentes .....................
111
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Vice-Almirante ...............................
Contra-Almirantes ..
Capitães-de-Mar-e-G
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta .
Capitães-Tenentes ..
Primeiros-Tenentes
IV - Corpo de Intendentes d a Marinha

-

..............
Segundos-Tenentes
V

- Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Vice-Almirante
Contra- Almirantes ..
Capitães-de-Mar-e-Guerra .

....................
Coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 415-537,jan.1997
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b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.....................................
. _
Capitaes-de-Fragata ...............................................
Capitães-de-Cometa ......
.......................

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

06
40
64
93
42

c) Quadro de Farmacêuticos

.......................
04
.”
Capitaes-de-Cometa
..
.......................
31
. _
Capitaes-Tenentes ...................................................
36
Primeiros-Tenentes ................................................
20
Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
................... 03
Capitães-de-Mar-eCapitães-de-Frag
................... 12
Capitães-de-Com
................... 60
Capitães-Tenentes
................... 145
Primeiros-Tenentes ....
................................
100
Segundos-Tenentes .................................................
110
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros
Navais
01
Capitães-de-Mar-e-Guerra .....................................
Capitães-de-Fragata ...............................................
04
Capitães.de.Cometa ... ........................................
23
Capitães-Tenentes ..
.......................
51
Primeiros-Tenentes
.......................
49
Segundos-Tenentes .
...................................
20
VI1 - Quadros Complementares de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada (QC-CA)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.................................
02
. _
Capitaes-de-Fragata ...............................................
18
Capitães-de-Cometa ...............................................
119
Capitães-Tenentes ..................................................
145
Primeiros-Tenentes ................................................
72

-

Col. Leis Rep . Fed . Brasil. Brasília. v . 189, n . 1. p. 415.537, j a n. 1997

b ) Quadro Complem.entar do Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais (QC-EN)
Capitão-de-Mar-e-Guerra .......................................
o1
Capitães-de-Fragata ........
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes ...
Primeiros-Tenentes ................................................
08
c) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da
Marinha (QC-IMj
Capitães-de-Mar-e-Guerra .
Capitães-de-Fragata .......
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes ..........
Primeiros-Tenentes ........
d) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais
(QC-FNj
Capitães-de-Corveta ....
Capitães-Tenentes ....
Primeiros-Tenentes
VI11

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

- Quadro de Capelães da Marinha
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

.

Segundos-Tenentes .................................................

07

M - Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFOj
Capitães-de-Corveta ...............................................
Capitães-Tenentes ..................................................
Primeiros-Tenentes .
Segundos-Tenentes ...
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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X - Quadro de Oficiais Temporários
a ) Médicos da Reserva Não Remunerada
Primeiros-Tenentes
.......................................
56
.............
Segundos-Tenentes
b) Dentistas da Reserv
Remun
Primeiros-Tenentes ......................
Segundos-Tenentes ...............................................
49
c ) Farmacêuticos da Reserva Não Remunerada
Primeiros-Tenentes ................................................
14
................................
19
Segundos-Tenentes ........
plementar do Corpo da
d ) Candidatos ao Quadro
Armada
Segundos-Tenentes ................................................
79
e ) Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Ttcnicos Navais
Segundos-Tenentes ................................................
O0
fl Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo de
Intendentes da Marinha
Segundos-Tenentes ................................................
43
g ) Candidatos ao Quadro Complementar do Corpo de
Fuzileiros Navais
Segundos-Tenentes ....
Art. 2” Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 176gda Independência e 1OgQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
(5) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renoua a concessáo da Rádio Difusora
Carioca Ltda., para erplorar seruiqo de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Bradia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997

do art. 6", inciso I, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo ns
53770.000130/94,
DECRETA
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, 0 3', da Lei
ng4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Carioca Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP ne 97, de 5 de fevereiro de 1958, renovada pelo
Decreto ne90.084, de 20 de agosto de 1984, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art.
Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberasão
do Congresso Nacional, nos termos do 0 3" do art.223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 17Q da Independência e 10ggda
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(6) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renoua a co~cessáoda Rádio Sociedade
Monte Alegre Ltda., para explorar seruiço de
radiodifusão sonora e m onda média,nu Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 69, inciso I, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nq 53740.000335/93,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1,p. 415-537,jan 1997
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DECRETA
Art. l9 Fica renovada, de acordo com o art. 33, i3 3', da Lei
,p4,117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1"de maio
de 1994, a concessão da Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., ontor&a, originariamente, pela Portaria MVOP n' 799, de 26 de agosto
de 1950, e renovada pelo Decreto n' 90.156, de 5 de setembro de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Telêrnaco Borba,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais apús deliberação do Congresso Nacional, nos termos do $3" do art. 223 da Constituição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 17@ da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(7) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessáo d a Rádio Tupi
Ltda., para explorar serviço de radwdifasáo
sonora em ondas curtas, na Cidade de Curitiúa, Estado do Paranú.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29740.000500193,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1,p. 415-537,jan. 1997

DECRETA
Fica
renovada,
de acordo com o art. 33, 8 3", da Lei
Art.
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Tupi Ltda., outorgada
originariamente &SociedadeRádio Emissora Paranaense Ltda., pelo
Decreto no 37.046, de 17 de março de 1955, transferida para a Rádio
Universo Ltda. pelo Decreto n" 65.248, de 29 de setembro de 1969,
autorizada a mudar sua denominação social para a atual pela Porta.
ria n" 161, de 3 de setembro de 1996,e renovada pelo Decreto no90.082,
de 17 de agosto de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis suhsequentes e seus regulamentos.
Art. 2g Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3g do art. 223 da Consti.
tuição.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasíiia, 7 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 109! da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
( 8 ) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão outorgada a Rúdto
Gaúcha SA.,para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
Porto Alegre, Estudo do Rio Grande do Sul

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6?,inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista.0 que consta do Processo Administrativo no
50790.000869/93,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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DECRETA
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, 5 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1' de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, deferida, originariamente
6 Rádio Sociedade Gaúcha S.A. pelo Decreto no31.261, de 11 de agosto
de 1952, renovada pelo Decreto no 90.824, de 18 de janeiro de 1985,
sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio
de 1991, e transferida para a Rádio Gaúcha S.A., em decorrência da
cisão autorizada pela EM n' 29, de 4 de fevereiro de 1986.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(9) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rúdio Charrua
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Uruguaiunu, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 69, inciso I, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
no 53790.000111/94,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1, p. 415-537,jan. 1997

-
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DECRETA

Art. 1? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Charrua Ltda., outorgada pela Portafia
MVOP no 561, de 7 de outubro de 1941, e renovada pelo Decreto
n? 89.629, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga 6 renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 39do art. 223 da Constituição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(10) DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessáo da F u n d q ã o São
JosG do Paraíso, para explorar seroiço de
radiodifusão sonora em onda &dia, na Cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. G, inciso i, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nE50710.000108/94,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1,p. 415-537, jan 1997

/

DECRETA

M , 1' Fica renovada, de acordo com o art. 33, 3s, d a Lei
o

117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l9de maio

nde 1994,
.
a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
. o de radiodifusão sonora em onda mi?dia, na Cidade de Parai-

çe2&

Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente iRádio
paraisíjpoiis
S ~ P
Ltda. pela Portaria W O P no 1.001, de 4 de dezembro de
1953, ,,novada Pela Portaria n' 252, de 9 de outubro de 1985, e
transferida p a r a a Fundação São José do Paraíso, pela Portaria
ns 534, de 30 de novembro de 1988, tendo adquirido a condição de
mncessionária em virtude de aumento de potência autorizado para
seus transmissores, conforme Exposição de Motivos ns 112, de 12 de
de 1994.
parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifiisão, cnja
outorgaé renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
m. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberado
Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constiçêo
tuiçao.
m. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasfiia, 7 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(11) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Sete IAgm Ltda., para explorar seruko de
radwrlifusio sonora em onda média, na Cidade de Sete Lagoas,Estudo de Minas Gerais.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997

-
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termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativ o
n" 50710.000099/94,
DECRETA
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 39, da Lei
ng4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio cultura de Sete Lagoas Ltda., outorga.
da pela Portaria MVOP n" 852, de 7 de outubro de 1948, e renovada
pelo Decreto ng 90.348, de 23 de outubro de 1984, sendo mantido o
prazo da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em
onda média, na Cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais,
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3?do art. 223 da Constituição.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 8 de janeiro de 1997; 176Qda Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(12) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessõo da Fundação Padre
Pelágio, para explorar seruiço de radwdifusão sonora em onda média, na Culade de
Gosnia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 29670.00030U93,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189,n. 1,p. 415-537,jan. 1997

-

DECRETA:

m. 1 2 Fica renovada, de acordo com o art. 33, $ 3", da Lei
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda miidia, na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, outorgada originariamente & Rádio Difu6ora de Goiânia Ltda., pelo Decreto no817, de 2 de abril de 1962, e
transferida para a Fundação Padre Pelágio pelo Decreto no76.400, de
7 de outubro de 1975, e renovada pelo Decreto ne 92.089, de 9 de
dezembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga 15 renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentes.
Art. 2? Este a t o somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 8 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
ng

(13) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Renoua a concessão d a Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltdu., pura explorar serviço de
rudiodifusáo sonora em onda médiu, na Cidade de Cerro Largo, Estado do ELOGr~nde
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
t e m o s do a&. 6", inciso I, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
'n 53790.000591/93,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1%

-
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DECRETA
Art. lPFica renovada, de acordo com o art. 33, 0 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1"de maio
de 1994, a concessão da Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., Outorgada
pela Portana MVOP n' 356, de 22 de abril de 1957, e renovada pelo
Decreton989.545,de 11deabrilde 1984,sendomantidooprazoresidud
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga 6 renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.
ção do Congresso Nacional, nos termos do 8 39 do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(14) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sociedade
Ponte Noua Ltda., para explorar seruko de
radiodifusão sonora em onda m'dia, na Cidade de Ponte Noua, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6g,inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
ng 50710.005259/94,
DECRETA
Art. l9 Fica renovada, de acordo com o art. 33, $ 39, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1' de maio
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jm. 1997
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de 1994, a concessão da Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda., outorgada pela Portaria MVOP ng477, de 18 de junho de 1945, e renovada
pelo Decreto n: 90.767, de 28 de dezembro de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ponte Nova, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo iinico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Consti-

hiiç".
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 17G9da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(15) DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Abre em favor do Ministdrw do Planejam n t o e Orçamntocrdditoextraordinário m
valor de R$14.000.000,00,
para os fins que
especifia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Confere o &. 84, incisoIV, da Constituição, e tendo e vista a autoriZaÇão contida na Meada provisória n" 1.564, de 8 de janeiro de 1997,
DECRETA

Art. 1 9 Fica aberto em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento crédito extraordinário no valor de R$14.000.000,00 (quamilhões de reais), para atender ii programação constank do
I deste decreto.
1

Cal. eis &p. Fed. Brasil, Brasfiia, v. 189,n. 1,p. 415-537,jan. 1997
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Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
O anexo está publicado no DO de 9.1.1996,pág. 478.
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Art,

Este decreto entrará em vigor n a data de sua publicação,
disposições em contrário.
revogadas as
Brasaia,g de janeiro de 1997; 176" da Independência e 1Ogg da
República.
FEIQU"O HENRIQUE CARDOSO
Délio de Assis Monteiro
2g

(17) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Dlspc% sobre os efetivos do pessoal mi&
tardoExtrcito, emserviçoativo, aui~oraTem
1997.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere O art. 84, item
d a Constituição Federal, e de acordo
com o disposto no art. I",da Lei no 8.071, de 17 de julho de 1990,

w,

DECRETA

m. 1' Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Ex&cito,
em serviço ativo, a w w a r no ano de 1997, obedecerão aos níveis que
se seguem:
I - Ofici&-GeneraiS
1

I

SeMÇOs

Medico

Engenheiro
Militar

Soma

Intendente

-

-

-

14

1

3

40

3

9

88

4

12

142

Posto

Combatente

Cheral-de-Ex6rcito

l4

General.de.Divi.¶%o

35

1

Gereral-de-Bngada

71

5

120

6

Sorna

-

cal.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. i,p. 415-537,jm. 1997

I1

- Oficiais

de Carreira

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,~.189,n. 1, p. 415-537, jan.1997

V

- Praças -Taifeiros, Cabos e Soldados

I

I

ESECifieaCáO

Taifeiro

Quantidade
44

M0r
10 Classe
21 Classe

366
490

Sorna Parcial

Cabo
Soldado
Soma Parcial CbiSd
Sorna

900
34.456

I

109,299
143.755
144.655

VI - Total Geral dos Efetivos (Maiores dados dos períodos)

Subtenenies

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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$ 1s O Ministro do Exército baixará os atos complementares
para a execuçáo deste decreto, podendo, inclusive, alterar, em até
vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros 11,111, Iv, v e
(exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender
às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no $ 2* do art. 1" da Lei n97.150, de
19 de dezembro de 1983, e no inciso I1 do art. 8" da Lei n' 7.672, de 28

de setembro de 1988.
$ 29 O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de
Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.

Art. 2g Este decreto entra em vigor a contar de 1"de janeiro de
1997.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

(18) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participaçcio estrangeira na
constituiqio de banco múltiplo pelo Credit
Suisse First Bank.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA
Art. 1' É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira no capital social de banco múltiplo a ser constituído pelo
Credit Suisse First Bank, até o limite de cem por cento.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 1, p. 415-537, jan. 1997

Art. 2? O Banco Central do Brasil adotarA as providências
necessánas i execução do disposto neste decreto.

Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176"da Independência e 109*da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(19) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Reconhece como de interesse da Gauerno
brasileiro a participação estrangeira na
constituição de sociedade corretora de títulos
e ualores mobiliários pelo Deutsche Bank
S.A. Bancc Alemão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA

Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira no capital social de sociedade corretora de títulos e
valores mobiliários a ser constituída pelo Deustche Bank S.A. Banco
Alemão, até o limite de cem por cento.
Art. 2? O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias i execução do disposto neste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 13 de janeiro de 1997; 176Qda Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(20) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Autoriza a empresa Mercouia S.A. a e ~ tabelecer filial na República Federatiua do
Brasil, sob a denominação social de Mercouia
S.A., e dá outrasprouidêneius.

o p ~ ~ ~ ~ D EDAN REPÚBLICA,
T E
no uso da atribuição que lhe

ad.84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto

confere$ do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,mantido
300 da Lei n?6.404, de 15 de dezembro de 1976,e o que consta
pelo
no processo MICT ng 52700-000155/96-50,

,A:'

DECRETA:
Fica a empresa Mercovia S.A., com sede na Avenida
Reconquistan" 616, 6' andar, Buenos Aires - República Argentina,
a funcionar no Brasil por intermédio da filial Mercovis
S.A., tendo como objeto social a construção, manutenção, operação,
e,loraçáo e realização do Projeto de Ligação Viária Internacional,
entre
Cidades de Santo Tomé - República Argentina e São
Bo,.ja-República Federativa do Brasil, com destaque de capital
R$ 50.OOO,OO (cinqüenta
mil reais), para o desempenho das suas
.,.
em temtono nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre
o objetoda presente autorização.
m. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I
a empresa Mercovia S.A. é obrigada a ter permanentete
representante
legal no Brasil, junto a sua filial Mercovia
men
s . ~com
, plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer qiiestões
e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber
dbçáo inicial pela sociedade;
11
todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa areferida
enipresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus Estatutos;
111
a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus Estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prhvia de
6rgáo governamental, sob as condições autorizadas;

m, 19

-

-

-
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IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diúrio Oficial da União e
dos documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresen.
tar i Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada,
para anotação nos registros, folhas do Diário Oficial da União, do Estado
ou do Distrito Federal, conforme o caso, e dojornal de grande circulação,
contendo as publicações obrigatúrias por força do art. 70 e parágrafo
único do Decreto-Lei n22.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art. 300 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VI1 - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade d a falta, com cassação da autorização.
Art. 32 Este decreto entra em vigor n a data de sua publicação,
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 10ggda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

(21) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Autoriza a empresa Ttamgo S.A. estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação Ttamgo S.A., e dá
outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei ng2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art.300 da Lei h" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
do Processo MICT ne 52000-000212/96-51,
~

~~
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DECRETA

w. 1" Fica a empresa Ttamgo S.A., com sede na Rua Coronel
es 569, Paso de Los Libres, Província de Corrientes, República
'Op
lina, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial
S.A., tendo como objeto social o desempenho das atividades
no camp.o de prestação de serviços relacionados com o transporte de
assageiros, cargas, encomendas e correspondências, com capital
Qocialde R$ 50.000,OO (cinqüenta mil reais), obrigando-se a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sobre o objeto da presente autorização.
2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
1 - a empresaTtamgo S.A. é obrigada a terpermanentemente um representante legal no Brasil, junto a filial Ttamgo S.A., com
e ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resol+ias definitivamente, podendo ser demandado e receber citação
inicial pela sociedade;
I1 - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos as leis
e
tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa areferida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
111 - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
de seus Estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a
providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar ã Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada,
para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de grande
circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70

$s:o

m.
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e parágrafo único do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n96.404, de 15 de dezembro de 1976;
VI1 - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida considerando-se a gravi.
dade da mesma, com cassação da autorização.
Art.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 1769da Independência e 109?da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
(22) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
FWa o número de uagasparaprorno@
obrigatdria no ano-base 1996, para os diuersos postos dos quadros de oficiais da Aera.
náutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o que dispõe o $ ledo art. 61 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro
de 1980,
DECRETA.
Art. lg Ficam estabelecidas, para o ano de 1996, as seguintes
proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo
do número de vagas para promoção obrigatória nos diversos postos
dos quadros de oficiais de carreira da Aeronáutica, previstos no
Decreto ne 1.145, de 20 de maio de 1994
Quadros de Oficiais Aviadores, Engenheiros, Intendentes e Médicos:
Coronel ..............................................
118 do efetivo do posto;
1/15 do efetivo do posto; e
Tenente-Coronel ................................
Major ..................................................
1/20 do efetivo do posto.
Quadros de Oficiais Dentistas, Farmacêuticos e de Infantaria:
Coronel ...............................................
114 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel ................................
1/10 do efetivo do posto; e
Major .............................................
. 1/15 do efetivo do posto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997

Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comunicações,

e,,, Armamento, em Fotografia, em Meteorologia, em Controle de
TráfegoAéreo e em Suprimento Técnico:
1/4 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel .................................
1/10 do efetivo do posto, e
Major ..................................................
Capitão ...............................................
1/15 do efetivo do posto.
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
. _ ...............................................
1/10 do efetivo do posto; e
Capitao
Primeiro-Tenente ...............................
1/20 do efetivo do posto.
Art. 2Q Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
U l i o V i a m Lobo
(23) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Distribui os efetivos de Ofziais da Aeronáutica, em tempo depaz, a vigorarem 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ihe confere o artigo 84, inciso IV,da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto no artigo 1"da Lei n9 9.009, de 29 de março de 1995,
e o que consta do Processo M. Aer. n904-01/0704/96,
DECRETA
Art. l9 São distribuídos, para o ano de 1997, OS seguintes efetiVOS de Oficiais & Aeronáutica, de acordo com a Tabela de Distnbuição em anexo.
9 lQO Ministro da Aeronáutica, através de atos complementares para a execução deste decreto, poderá alterar os referidos efetivos
Para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal
militar, respeitando O que estabelece o 8 2gdo art. l9da Lei n" 9,009,
de 29 de março de 1995.
8 2? A última alteração, prevista no parágrafo anterior, servirá
como base para a aplicação das proporpjes estabelecidas no art. 61 da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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Lei ng 6.880,de 9 de dezembro de 1980 -Estatuto dos Militares
e conseqüente cálculo da quota compulsória.

-

Art. 2e Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1997;176" da Independência e 109E da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ixlio Viana Lobo
Anexo

1

Distribuiczo de Efetivas para 1997

I

I - Oficiais de Carreira

I

I1 - Oficiais Ternoor6rios
Complementsr(QC0A)
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I

-

I

-

1

-

1

-
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-

I

-

I

-

I

-

1

84
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I 124 I 210 I 210
I24
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(24) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nucmnal de Desestatização CPND), d a Companhia de Desenuoluimento de Barcarena
(Codebur).

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
dispostona Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990,

DECRETA
m. 1' Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, a
Comp&a de Desenvolvimento de Barcarena (Codebar).
m. 2' As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal indireta abrangidas
Decreto no1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização (PND), no prazo máximo de
~
C dias,
O
contados da data de publicação deste decreto.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Gustauo Krause
(25) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Fundação Enoch de
Oliveira de Comunicaçáo Social a concessão
outorgada á Rádio Educadora Rio Doce
Ltda., para explorar serviço de radiodifuusáo
sonora e m onda média, m Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ihe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
cal. Leis Fkp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997

94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
emvistao que consta do Processo Administrativon'53710.000533/96,
DECRETA:
Art. lG Fica transferida a concessão outorgada a Rádio Educa.
dora Rio Doce Ltda. pela Portaria MC ng58, de 29 de janeiro de 1969,
renovada pelo Decreto n? 90.308, de 16 de outubro de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 17 seguinte, para a Fundação Enoch
de Oliveira de Comunicação Social explorar, sem direito de exclusivi.
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasi.
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 10g9da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(26) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão d a Rede Tocantins
de Comunicação Ltda., para explorar seruiço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Porto Nacional, Estado de
Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto ng 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo ng
53000.000945/95,
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DECRETA

m.

1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, 5 3", da Lei
ng44.117,de 27 de agosto de 1962, por dez anos, apartir de 15 de março
de 1995, a concessão da *Rede Tocantins de Comunicação Ltda.,
pelo Decreto n- 91.133, de 13 de março de 1985, cujo
respectivo contrato de concessão foi publicado no Diúrio Oficial da
União de 15 de março de 1985, sendo que O prazo residual da outorga
foimantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Porto Nacional, Estado do Tucantins.
parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de TelecomunicaçÕes, leis subseqüentes e seus regulamentos.
m. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberacio do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109: da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(27) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Caçapaua
Ltda., para explorar seroiço de radiodifusão
sonora e m onda média, na Cidade de Caçapaua do Sal, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto ng 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n953790.000149/94,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiZa, v. 189, n. 1, p. 415.537, jan.1997
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DECRETA

Art. l2 Fica renovada, de acordo com o art. 33, $ 3g, da ~~i
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1%
de maio
de 1994, a outorga defenda i Rádio Caçapava Ltda., pela Portaria
MVOP n" 612, de 30 de junho de 1950, e renovada pelo Decreto
n290.422, de 8 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme decreto de 10 de maio de 1991, para explora,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.
ção do Congresso Nacional, nos termos do 5 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176?da Independência e 109c da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(28) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Fundação Nossa Senhora da Penha do Espirito Santo, u concessáo outorgada 6 Rádio Difusoru de Carincica
Ltda., para explorar seroko de radiwlifusáo
sonora em onda &dia, na Cidade de Curiacica, Estado do Espirito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso iV,da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n253660.000477194,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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DECRETA:

m. 1Q Fica transferida aconcessão outorgada a Rádio Dfisora
deC&acica Ltda., pelo -to
n" 52.226, de 15 de dezembro de 1964,
renovadapelo Decreto n- 91.867, de 1"de novembro de 1985, publicado no Diário Oficial da União em 4 subseqüente, para a Fundação
N~~~~Senhora da Penha do Espírito Santo explorar, sem direito de
exclusividade, s e d ç o de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.
parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
é transferjda Por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomumcações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
m. 2s Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasííia, 13 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(29) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., para explorar seruiqo de radiodifusão sonora em onda &dia, na Cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6Q,inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista O que consta do Processo Administrativo no
537Y0.000216/94,
DECRETA
Art. lQFica renovada, de acordo com o art. 33, $ 3°, da Lei
no4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lQ
de maio
de 1994, a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., outorgada criginariamente a Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., pela Portaria
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 1,p. 415-537,jan. 1997
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MVOP n" 280, de 16 de abril de 1945, e renovada pelo Decreto
n° 89.629, de 8 de maio de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
'
Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera_
ção do Congresso Naciona1, nos termos do § 3º do art. 223 da Consti_
tuição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(30) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação João
XXIII - RâdioPor Um Mundo Melhor,para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000121/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1993, a concessão da Fundação João XXIII - Rádio Por Um Mundo
Melhor, outorgada originariamente à Rádio Por Um Mundo Melhor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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I Decreto nº 46.006, de 16 de maio de 1959, transferida pelo
Lida. p: ~. 74.266, de 15 de julho de 1974, e renovada pelo Decreto
DecreJlO de 14 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo residual
n'90. ga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
daoU:reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
seUl :opical, na Cidade de Governador Valadares, Estado de
onda
.
Minas GeraIS.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
a é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
d~~~fecomunicações,leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do CongressO Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(31) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Fundação José de Paiva Netto a concessão outorgada à RGS Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94 item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
emvista o que consta do Processo Administrativo n" 53790.000560/96,
DECRETA:

Art. 1· Fica transferida a concessão outorgada à RGS Radiodifusão Ltda., pela Portaria n" 156-B, de 9 de agosto de 1961, renovada
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pelo Decreto n" 89.629, de 8 de maio de 1984, publicado no Diário
Oficiai da União em 9 subseqüente, para a Fundação José de Paiva
Netto, explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Esteio, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasi_
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(32) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Guaratinguetá, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50830.0002343/94,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 555, de lº de setembro de 1952, e renovada
pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
torga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
d~ Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberaçãodo Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constitoição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 1769 da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(33) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Comercial
de Presidente Prudente Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 69 , inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50830.000285/94,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Comercial de Presidente
Prudente Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 17-B, de 20 de maio
de 1960, e renovada pelo Decreto n" 89.545, de 11 de abril de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.

ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Consti_
tuiçâo,
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(34) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Confere ao Escritor Joaquim Maria Ma.
chado deAssis o título de Patrono da Imprensa Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, XXI, da Constituição, e
Considerando que Joaquim Maria Machado de Assis foi aprendiz
de tipógrafo e servidor público da Imprensa Nacional no período de
1856 a 1858;
Considerando que esta homenagem póstuma, de caráter cultural,
é a perpetuação do nome do ilustre Imortal na história daquela
Instituição;
DECRETA:
Art. l' É conferido ao Escritor Joaquim Maria Machado de
Assis o título de Patrono da Imprensa Nacional.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(35) DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Divinópolis Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Dioinópolie, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000260/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Divinópolis Ltda., originariamente Rádio Cultura de Divinópolis S.A., outorgada pela Portaria
n" 60, de 20 de março de 1946, e renovada pelo Decreto n? 90.278, de
3 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média, na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(36) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Fixa, no Ministério da Marinha, os mt.
nirrws de vagas para promoção obrigatória
referentes ao ano-base de 1996, nos diverso~
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 61, § I", da Lei n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:

Art. 1e Para fim de aplicação da Quota Compulsória de que
trata o art. 100 da Lei nº 6.880/80, referente ao ano-base de 1996, e
estabelecimento do número de vagas para promoção obrigatória, nos
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, ficam fixadas as
seguintes proporções sobre os efetivos dos postos:
I - Corpo da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/8
Capitães-de-Fragata.................................................. 1/15
1120
Capitães-de-Corveta
II - Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/8
Capitães-de-Fragata
1/15
1120
Capitães-de-Corveta
UI
Corpo de Engenheiro e Técnico Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/8
Capitães-de-Fragata
1/15
Capitães-de-Corveta
1/20
IV
Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
118
Capitães-de-Fragata
1/15
Capitães-de-Corveta
1/20
V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/8
Capitães-de-Fragata
1/15
Capitães-de-Corveta
1/20
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b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1/10
1/15

c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1110
1/15

VI

VII

Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha
a)

Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra........................................ 1/4
Capitães-de-Fragata
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15

b)

Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros
Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
Quadros Complementares de Oficiais da Marinha

a) Quadro Complementar do Corpo da Armada

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1/10
1/15

b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

1/4
1/10
1/15

c) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiro e
Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
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d) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da

Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

114
1110
1115

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

(37) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Fixa os percentuais de Capitães-de.
Mar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros
da Marinha, que deverão ser considerados
não-numerados por estarem definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto
de Oficial-General.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 15, § 3' da Lei n" 5.821, de 10 de novembro de 1972,
alterada pela Lei n" 6.814, de 5 de agosto de 1980, e regulamentada
pelo Decreto nº 107, de 29 de abril de 1991,
DECRETA:

Art. 1º Fica fixado, para 1997, como nulo (0%) o percentual de
Capitães-de-Mar-e-Guerra, dos diversos Corpos e Quadros da Marinha, considerados «não-numerados» por estarem definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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(38) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997

Prorroga e autoriza o uso compartilhado
da concessão deque trata o Decreto n c 86.817,
de 5 de janeiro de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, no Decreto n" 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem
comoo que consta do Processo n'' 702.521/80-7,
DECRETA:

Art. I" Fica prorrogada pelo prazo de 35 anos, contado a partir
da assinatura do contrato de concessão, nos termos do art. 20 da Lei
n" 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão para aproveitamento
hidrelétrico do rio Pelotas - Usina Hidrelétrica Machadinho, localizada na divisa dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
de que é titular a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul),
em virtude do Decreto n'' 86.817, de 5 de janeiro de 1982.
Parágrafo único. A concessão será declarada extinta no caso de
descumprimento do Plano de Conclusão das Obras da Usina Hidrelétrica Machadinho, aprovado pelo Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (DNAEE).

Art. 2" Fica autorizado o uso compartilhado da concessão de que
trata o artigo anterior entre a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE), Departamento Municipal de Eletricidade (DME), Alcoa Aluminio S.A., Camargo Corrêa Industrial, Companhia Brasileira
deAluminio (CBA),S.A. Indústrias Votorantim, Companhia de Cimento
Portland Rio Branco, Valesul Aluminio S.A. e Inepar S.A. Indústria e
Comércio,empresas integrantes do Consórcio Machadinho, constituído
nos termos dos arts. 18, 20 e 21 da Lei n'' 9.074, de 1995.
§ I" A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
a) para o serviço público, a parcela correspondente à participação da Eletrosul, Celesc, Copel, CEEE e DME;
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b) para uso exclusivo, a parcela correspondente à participação
das empresas Alcoa Alunúnio S.A., Camargo Corrêa Industrial, Companhia Brasileira de Alunúnio (CBA), S.A. Indústrias Votorantim
Companhia de Cimento Portland Rio Branco e Valesul Alumínio S.A.:
vedada sua comercialização ou cessão a terceiros, a qualquer título,
inclusive gratnito, ressalvado o disposto no § 2" deste artigo;

c) para produção independente de energia elétrica, a parcela
correspondente à participação da empresa Inepar S.A. Indústria e
Comércio.

§ 2" Não se inclni na proibição contida na alínea b do parágrafo
anterior o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias habitadas
por empregados das indústrias das empresas consorciadas, desde que
construídas em terrenos de sua propriedade, e a aquisição de excedentes
pelos coucessionários de serviço público de energia elétrica.
§ 3" Mediante prévia e expressa autorização do DNAEE, as
consorciadas poderão ceder entre si parte da potência e energia que
lhes couber, por meio de macanismo de compensação acertado formalmente entre as partes.

Art. 3' As empresas autoprodutoras e a produtora independente poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de carga, sendo-lhes
facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo
que em terrenos de dominio público e faixa de dominio de vias
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4' No prazo estipulado pelo DNAEE, as empresas integrantes do Consórcio Machadinho assinarão o contrato de concessão,
na forma compartilhada, sob pena de ineficácia da prorrogação de que
trata este decreto.
§ 1" O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da Eletrosul, aos direitos preexistentes, decorrentes da
legislação de regência da concessão outorgada pelo Decreto n" 86.817,
de 1982.
§ 2' Mediante requerimento das concessionárias, apresentado
no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser prorrogada,
nas condições que forem estipuladas.
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§ 3' O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até
36 meses antes do término do prazo da concessão.

Art. 5' Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no Art. 1º só poderão ser removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia mediante
prévia e expressa autorização do DNAEE.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalaÇões que existirem em função dos serviços concedidos reverterão à
União, na forma da legislação em vigor.

Art. 6º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
prescrições. acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do
Código de Aguas e na legislação subseqüente.
Art. 7' A Eletrosul será responsável, perante o poder concedente, na forma do Contrato de Constituição do Consórcio Machadinho e
da legislação em vigor, pelo cumprimento do contrato de concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
§ 1e As concessionárias de serviço público de energia elétrica
ficam obrigadas a prestar contas ao DNAEE de sua participação no
consórcio, a manter os registros dos bens e instalações vinculados ao
empreendimento, bem como a apresentar os respectivos relatórios de
informações técnicas, financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo consórcio.
§ 2' As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
DNAEE, durante as fases de construção e operação da usina hidrelétrica referida no art. I? deste decreto, na forma da legislação e dos
regulamentos do serviço de energia elétrica.
Art. 8' Qualquer alteração no Contrato do Consórcio Machadinho deverá ser submetida à prévia aprovação do DNAEE.
Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997

464
(39) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilídade pública a Ação
Social da Diocese de Cajazeiras, com sede
na Cidade de Cajazeiras (PB), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1v da Lei º 91, de 28 de agosto de 1935, e 1s do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Ação Social da Diocese de Cajazeiras, com sede na Cidade
de Cajazeiras, Estado da Paraíba, portadora do CGC n" 08.799.173/
0001-23 (Processo MJ nº 15.545/96-84);
II - Associação Cultural Recreativa e Beneficente São Marcos,
com sede na cidade de Segredo, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC nº 97.448.708/0001-41 (Processo MJ nº 24.221/95-92);
III - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta
Redonda, com sede na Cidade de Volta Redonda, Estado do Rio
de Janeiro, portadora do CGC nº 29.292.752/0001-55 (Processo MJ
nº 4.130/94-03);
IV - Associação Educativa e Cultural do Igarapé, com sede
na Cidade de Igarapé, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 22.732.960/0001-89 (Processo MJ nº 22.693/96-91);
V - Centro Espírita Antônio de Pádua, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 52.562.774/0001-00 (Processo MJ nº 26.760/95-48);
VI - Centro Social Formar, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portador do CGC n" 03.653.730/0001-80 (Processo
MJ nº 17.590/93-67);
VII - Grupo Assistencial a Candeia, com sede na Cidade de
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC n"
03.429.040/0001-41 (Processo MJ n" 20.023/94-04);
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VIII - Grupo de Apoio à Criança com Câncer, com sede na
.d de de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
~~.;53.473/0001-22 (Processo MJ n' 4.648/94-93);
DC - Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (Ibiss),
de na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
c~':::a~r do cGC n? 40.199.606/0001-12 (Processo MJ nº 1.739/95-11);
p
X - Lar Escola e Creche Berçário São João Batista, com sede
Cidade de Auriflama, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
:.425.536/0001-24 (Processo MJ nº 17.658/95-61);
Xl - Seconci-DF Serviço Social do Distrito Federal, com sede
Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n'
g;.656.26110001-52 (Processo MJ n" 1.656/95-96);
XlI - Sociedade Lar Espírita Maria Carlota, com sede na
Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
16.831.802/0001-83 (Processo MJ nº 19.254/95-01);
XlII - Asilo São Vicente de Paulo de Rancharia, com sede na
Cidade de Rancharia, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
55.688.816/0001-41 (Processo MJ n'' 18.723/95-66);
XIV - Fundação Educacional João XXIII, com sede na Cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do sul, portadora do CGC n"
92.934/0001-19 (Processo MJ n' 21.351/96-72).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do decreto
n"50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(40) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão de A Gazeta do Espírito Santo - Rádio e T\TLtda., para explo_
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), na Cidade de Vitória, Estado do Espí_
rito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos tennos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 29117.00573/89,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 10 de
abril de 1990, a concessão de A Gazeta do Espirito Santo - Rádio e
TV Ltda., outorgada pelo Decreto nº 75.314, de 28 dejaneiro de 1975,
cujo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União
de 10 de abril de 1975, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na cidade de Vitória,
Estado do Espirito Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do Art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997

-
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(41) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Esperança
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.000087/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1s de maio
de 1994, a concessão da Rádio Esperança Ltda., outorgada originariamente à Rádio Alto Taquari Ltda., pela Portaria MVOP nº 61, de
30 de janeiro de 1956, transferida para a Rádio Sucesso Ltda., pela
portaria n" 133, de 27 de julho de 1981, autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, nos termos da E.M. n? 23, de 24 de
abril de 1989, e renovada pelo Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termo do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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(42) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Morrinhos
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Morri.
nhos, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 29670.000452193,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Morrinhos Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n· 610, de 12 de dezembro de 1960, restabelecida pela
PortariaMJNI n· 200-B, de 24 de abril de 1962, renovada pelo Decreto
n? 91.560, de 23 de agosto de 1985, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Morrinhos, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termo do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(43) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Itapira Ltda.•para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Itapira, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos
doart. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Adnúnistrativo n" 50830.000259/94,
DECRETA:

Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n24.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Itapira Ltda., outorgada,
originariamente, pela Portaria n? MVOP n'' 962, de 12 de outubro de
1950, e renovada pelo Decreto n" 90.308, de 16 de outubro de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itapira, Estado
de São Paulo.
Parágrafo úuico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termo do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jao. 1997
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(44) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denorninn,
do São Sebastião, situado no Município de
Silvânia, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Sebastião, com área
de 1.996,0000ha (um mil novecentos e noventa e seis hectares),
situado no Município de Silvânia, objeto das Matrículas rr's 5.590,
5.591, 5.592 e 5.593, fls. 261, 262, 263 e 264 respectivamente, todos
do Livro 2-S, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Silvânia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p- 415-537, jan. 1997
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(45) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sonho Real, situado no Municfpio
de Querência do Norte, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sonho Real,
com área de 2.453,2464ha (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e três
hectares vinte e quatro ares e sessenta e quatro centiares), situado
no Município de Querência do Norte, objeto do Registro n" R-012-M2.949, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(46) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Francisco, situado no Munic{_
pio de Eldorado do Carajás, Estado do Pará
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
Francisco, com área de 3.600,OOOOha (três mil e seiscentos hectares),
situado no Município de Eldorado do Carajás, objeto do Registro
n" R-1-81, fi. 1, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Curionópolis, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(47) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Marimbu, situado no Município de
ltuberá, Estado da Bahia, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso

das atribuições que

]h conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos

d ~ arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
L~i n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar

n' 76, de 6 de jnlho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marimbu,
com área de 522,2500ha (quinhentos e vinte e dois hectares e vinte
e cinco ares), situado no Município de Ituberá, objeto do Registro
n' R-21-659, fi. 269v, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ituberá, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(48) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagôa, situado no Município de São
Raimundo Nonato, Estado do Piauí, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagôa, com área
de 6.928,8900ha (seis mil, novecentos e vinte e oito hectares e oitenta e
nove ares), situado no Município de São Raimundo Nonato, Objeto da
Matrícula nº 7.624, fi. 261, Livro 2-X, do Cartório do 1º Oficiode Registro
de Imóveis da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquínas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col.l.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997

-
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(49) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Rosa, constituido pelos
lotes nºs 6,7,8, iOe 30, do Loteamento Santa
Rosa-Gleba 3; Lote 46 do Loteamento Curralinho e Lote Individual Córrego da Areia ou
Córrego da Cavalgada, situado no Município
de Matrinchã, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Rosa, constituído pelos lotes nOs 6, 7, 8, 10 e 30 do Loteamento Santa
Rosa-Gleba-3; Lote nº 46 do Loteamento Curralinho e Lote Individual
Córrego da Areia ou Córrego da Cavalgada, com área de 3.414,6120
ha (três mil, quatrocentos e quatorze hectares, sessenta e um ares e
vinte centiares), situado no Município de Matrinchã, objeto dos Registros n''s R-01-M-2.208, fi. 264, Livro 2-10; R-02-M-1.370, fi. 91,
Livro 2-7; R-01-M-2.210, fi. 266, Livro 2-10; R-3-M-1.276, fi. 294,
Livro 2-6; R-01-M-2.209, fi. 265, Livro 2-10; R-02-M-474, fi. 230v,
Livro 2-1 e R-01-M-2.064, fi. 109, Livro 2-10, do Cartório de Registro
de Imóveis de Aruanã da Comarca de Mazarlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsg,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(50) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Gleba Mogno Il, constituúlo por uma
área de terras desmembrada da área rema·
nescente denomida Agropecuária Mogno. situado no Munictpío de Paranaita, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba Mogno Il,
constituído por uma área de terras desmembrada da área remanescente
denominada Agropecuária Mogno, com área de 25.000,0000ha (vinte e
cinco mil hectares), situado no Município de Paranaíta, objeto do
Registro n'' R-3-M-9.790, do Livro 2-Av, fi. Iv, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
.. 'nas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
111á'stentes
q~
. óve I rerert
ferid o no arti190 antenor
. e pertencentes aos
no un
elO serão beneficiad
que
era os com sua destinacã
es maçao.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que'trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prefe;encialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(51) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Morada Nova, situado TW Munictpio de Anapurus, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Morada
Nova, com área de 1.219,9864ha (um mil, duzentos e dezenove hectares, noventa e oito ares e sessenta e quatro centiares), situado no
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Município de Anapurus, objeto do Registro nº R-3-M-620, fi. 85, Livro
2-B, do Cartório de Oficio de Notas e Anexos da Comarca de Anapu_
rus, Estado do Maranhão.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(52) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Santa Maria e Santa Maria
li, situado nos Municípios de Cacimbinhas e
Dois Riachos, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V1, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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L in' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
defevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Santa
Maria e Santa Maria u, com área de 2. 188,8000ha (dois mil, cento
oitenta e oito hectares e oitenta ares), situado nos Municípios de
Cacimbinhas e Dois Riachos, objeto do Registro n" R-01-M-1.066,
ti 299 Livro 2-E, do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Dois
Riach~s, Coma~ca de Caci,mbinhas e M-163, fi. 141, Livro 2-A, do
cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cacimbinhas, Estado
de Alagoas.
Art. 2!} Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(53) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Divisor 3, Lote n Q 3, Gleba Perdidos,
situado no Município de Açailândia, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2g da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1g Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Divisor 3,
Lote nº 3, Gleba Perdidos, com área de 417,9279ha (quatrocentos e
dezessete hectares, noventa e dois ares e setenta e nove centiares),
situado no Município de Açailândia, objeto da Matrícula n" 0834,
fls. 43, Livro 2-F, do Cartório do I' Ofício da Comarca de Açailândia,
Estado do Maranhão,
Art. 2g Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176g da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(54) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o ímõoel rural constituú1o
do Lote n2 1, Fazenda Macacos, situado no
Municipio de Maurilândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído do Lote n" 1, Fazenda
Macacos, com área de 1.851,5023ha (um mil, oitocentos e cinqüenta
e nm hectares, cinqüenta ares e vinte e três centiares), situado no
Muncípio de Maurilândia, objeto do Registro n" R-02-601, fi. 2, Livro
2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tocantinépolis, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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(55) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria/Caixa de Fósforo, Cons.
tituído pelo Lote n" 1, da Gleba 2 e Lote n"38,
da Gleba 1, do Loteamento Fazenda Serra,
situado no Município dePraia Norte, Estado
do Tocantins) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nºB.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria/Caixa de Fósforo, constituído pelo Lote n? 1, da Gleba 2 e Lote
nº 38, da Gleba 1, do Loteamento Fazenda Serra, com área de
469,2382ha (quatrocentos e sessenta e nove hectares, vinte e três ares
e oitenta e dois centiares), situado no Município de Praia Norte,
objeto dos Registros nOs R-3-3-1, fi. 3 e R-2-2-1, fi. 2, ambos do Livro
2-A, do Cartório do Registro de Imóveis de Praia Norte, Comarca
de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(56) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Rio Piranha, constituído pelos
Lotes nºs 37, 39 e 49, do Loteamento Araguacema - 1"- Etapa, situado TW Município de
Araguacema) Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 daConstituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Rio
Piranha, constituído pelos Lotes n''s 37, 39 e 49, do Loteamento
Araguacema - I" Etapa, com área de 2.443,2000ha (dois mil, quatrocentos e quarenta e três hectares e vinte ares), situado no Município de Araguacema, objeto dos Registros n's R-04-639, fi. 175, Livro
2-A; R-4-98, fi. 99, Livro 02 e R-7-1.500, fi. 41, Livro 2-D, do Cartório
de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da Comarca de
Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentarnen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(57) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Riautc, situado no Município de
São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1c Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominadoFazendaRiauto, com
área de 2.168,3464ha (dois mil, cento e sessenta e oito hectares, trinta
e quatro ares e sessenta e quatro centiares), situado no Município de
São José do Rio Claro, objeto do Registro n? R-8/15.678, Livro 2, do
Cartório do I" Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato
Grosso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,ian. 1997
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M . 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
ninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
ll1~qtentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
elOS erão beneficiados com sua destinação.
que~. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
ra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
r~u"trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
: 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
n efe;encialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamenCoIll a preservação do meio ambiente.
M. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

l::'

(58) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda RincãolItiquiraiBuritizal, situado no Município de São José do Rio
Claro, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rincão/ltiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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quiralBuritizal, com área de 5.817,9348ha (cinco mil, oitocentos e
dezessete hectares, noventa e três ares e quarenta e oito centiares),
situado no Município de São José do Rio Claro, objeto dos Registros
n's R-8-15.961, R-12-15.680 e R-8-15.679, todos do Livro 2, do Cartório do 1" Oficio da Comarca de Diamantino, Estado do Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(59) DECRETO DE 16DEJANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Gleba Mogno V, constituído por uma
área de terras desmembrada da área remanescente denominada Agropecuária Mogno,
situado no Municfpio de Paranaita, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Colo LeisRep. Fed. Brasil, Brasília,v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fin~ d~ reforma
ária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, mCISO VI, da
8~ n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
~elfevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba Mogno V,
e tituído por uma área de terras desmembrada da área remanescon~e denominada Agropecuária Mogno, com área de 10.000,OOOOha
(~nZ mil hectares), situado no Munícípio de Paranaíta, objeto do
~gistro nº R-I-M-9.793, Livro 2-Av, fi. Iv, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
~xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
ue serão beneficiados com sua destinação.
q

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária
(lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 17.6' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(60) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ribeirão I e lI, situado no Municlpio de São José do Rio Claro, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629 ,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Ribeirão I e Il, com área de 7.444,0000ha (sete mil, quatrocentos e
quarenta e quatro hectares), situado no Município de São José do
Rio Claro, objeto dos Registros nOs R-4/10.786 e R-7/8.695, ambos
do Livro 2, do Cartório do 1" Ofício da Comarca de Diamantino,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
ri? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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(61) DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóoel rural conhecido
por Fazenda Pinhal Ralo/Rio Bonito situado
nos Munictpios de Nova Laranjeiras e Rio
Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 29 da
Lei n 9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29 da Lei Complementar
n9 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 29 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pinhal
Ralo/Rio Bonito, com área de 16.852, 1600ha (dezesseis mil, oitocentos
e cinqüenta e dois hectares e dezesseis ares), situado nos Municipios
de Nova Laranjeiras e Rio Bonito do Iguaçu, objeto do Registro
nº R-I-20.894, fi. 260, Livro 2-2-CN, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 39 O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de janeiro de 1997; 1769 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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(62) DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Osório
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Osório,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53790.000114194,
DECRETA:

Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Osório Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP n" 702, de 22 de agosto de 1955, e renovada pelo Decreto
nº 89.629, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FE.RNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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(63) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Silvestre, constituído pelo Lote
n" 168 - parte, do Loteamento Praia Chata,
Gleba 1, 2'" Etapa, situado no Município de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda São Silvestre,
constituído pelo Lote n? 168 - parte, do Loteamento Praia Chata,
Gleba 1, 2' Etapa, com área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e
oito hectares), situado no Município de Augustinópolis, objeto do
Registro R-1-138, fi. 146, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Bárbara II, constituldo
pelos Lotes n' 108 (parte), e 64 (parte), da
Gleba C, do Loteamento Fazenda Serra, si.
tuado rw Municfpio de Axixá do Tocantins,
Estado do Tocantins, e dá outras prouídên-

cios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Bárbara Il, constituído pelos Lotes n' 108 (parte) e 64 (parte), da
Gleba C, do Loteamento Fazenda Serra, com área de 1.026,0800ha
(um mil, vinte e seis hectares e oito ares), situado no Município de
Axixá do Tocantins, objeto do Registro n' R-5-41, fi. 11, Livro 2-A, do
Cartório do l' Ofício e Notas da Comarca de Axixá do Tocantins,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Revoga o Decreto de 28 de setembro de
1995, que declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Jardim, situado no Município
de Fortim, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica revogado o Decreto de 28 de setembro de 1995,
publicado no Diário Oficial de 29 de setembro de 1995, que declara
de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Sítio Jardim, com área de 777,7700ha (setecentos e
setenta e sete hectares e setenta e sete ares), situado no Município de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Fortim, objeto da Matrícula n'' 1.455 e Registro n" R-l-1.455, fi. 255
do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca d~
Aracati, Estado do Ceará.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação João
XXIII - Rádio Por um Mundo Melhor, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Governador VaZadares, Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6·, inciso I do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 50710.000649/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3· da Lei
n" 4.117, de 27 e agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de
novembro de 1993, a concessão da Fundação João XXIII - Rádio Por
Um Mundo Melhor, outorgada originariamente à Rádio por Um
Mundo Melhor Ltda. pela Portaria MVOP n? 274, de 26 de junho de
1959, transferida pelo Decreto n" 75.133, de 31 de dezembro e 1974,
e renovada pelo Decreto n" 89.552, de 12 de abril de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
e 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997

--

495

ágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
paré renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
outorfacomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
de TeArt
e 2Q Este a t o soment e produzi
feit os Iegais
. apos
• d elib
uzrra erei
1 era_ d éongresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constiçao o
toição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio M afta

(67) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Ametista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Planalto, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
t rmos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1~83, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50790.000562/93,
DECRETA:

Art. l ' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da
Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 14 de
setembro de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Ametista Ltda.,
outorgada pelo Decreto n' 88.608, de 9 de agosto de 1983, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem dir~ito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na CIdade de Planalto, Estado
do Rio Grande do Sul.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio M otta

(68) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Emissora Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53770.000092/93,
DECRETA:
Art. I? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de
novembro de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda., outorgada pelo Decreto nº 44.033, de 9 de julho de
1958, renovada pelo Decreto nº 89.306, de 18 de janeiro de 1984, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537, jan. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constitnição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(69) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Oliveira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonorc em onda média, na Cidade de
Oliveira, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, nos
termos do art. 62 , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n250710.000100/94,
DECRETA:

Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 32, da Lei
n 2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lºde maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Oliveira Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 421, de 5 de maio de 1948, e renovada pela
Portaria nº 263, de 9 de outubro de 1985, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Oliveira, Estado de Minas Gerais, tendo adquirido a
condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para seus transmissores.
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio M otta

(70) DECRETO DE 20 E JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Radiodifusão Assisense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São Francisco de Assis, Estado do Rio Gran-

de do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
e 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.001509/95,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 27 de
novembro de 1995, a outorga deferida à Radiodifusão Assisense
Ltda., pela Portaria n? 1.045, de 21 de novembro de 1975, e renovada pelo Decreto n" 92.483, de 21 de março de 1986, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de São Francisco de Assis, Estado
do Rio Grande do Sul.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(71) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Sinuelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50790.000892/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., pelo Decreto nº 41.422, de
24 de abril de 1957, e transferida para a Sociedade Rádio Sinuelo
Ltda., pelo Decreto nº 86.723, de 14 de dezembro de 1981, renovada
pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(72) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Alto Taquari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Encantado, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000222194,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Alto Taquari Ltda., outorgada originariamente pela Portaria MVOP n" 710, de 1" de agosto de 1950,
renovada pelo Decreto n" 89.629, de 8 de maio de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Encantado,
Estado do Rio Grande do SuL
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p arágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
torg a é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
oU Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
de
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe-o do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
raça
._
constitulÇao.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(73) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termOs do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53.740.000337/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com O ari. 33, § 3º da Lei
4.117,.de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, outorgada pela Portaria MVOP nº 598, de 13 de agosto de
1942 renovada pelo Decreto nº 89.626, de 8 de maio de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora Em onda média, na Cidade de Paranaguá,
Estado do Paraná.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(74) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Colonial

Ltdc., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Três de
Maio, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53.790.000138/94.
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a outorga deferida à Rádio Colonial Ltda., pela Portaria
n'' 189, de 25 de fevereiro de 1955, e renovada pelo Decreto n' 89.629,
de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul.
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parágrafo ÚIÚCO. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
t ga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
~~ ~:lecoIUunicações,leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe'0 d~ Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
raça
.,
Constitulçao.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(75) DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão de Rádio e TV Portovisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50790.000750/92,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1993, a concessão outorgada, originariamente, à Empresa Radiodifusora Porto Alegrense, pelo Decreto n" 1.066, de 28 de agosto de
1936 e posteriormente, renovada e transferida para a Rádio e TV
PortovisãO Ltda., pelo Decreto n'' 91.394, de 2 de julho de 1985, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
1991 para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Porto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 17ff' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(76) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Freqiiencial - Empreendimentos de Comunicação Ltda., a concessão outorgada à Rádio Jornal de Maringá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alinea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n" 53740.000535/96,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Jornal
de Maringá Ltda., pela Portaria MVOP n" 208, de 6 de abril de 1956,
publicada no Diário Oficial da União em 7 subseqüente, para a
Freqüencial - Empreendimentos de Comunicação Ltda., explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
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parágrafo ÚIÚCO. A exploração do serviço de radiodifusão, cuj a
t rga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasif~r~ de TelecomuIÚcações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1997; 176° da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(77) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo SÃ. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5', alínea h, 6' e 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1956,
e no Decreto-Lei n" 1.075, de 22 de janeiro de 1970, bem assim o que
consta do Processo n'' 53000.016335/96,
DECRETA:

Art. l' É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 1.814,72m2 (um mil, oitocentos e quatorze metros
e setenta e dois decimetros quadrados), com benfeitorias que perfazem área de 1.142m2 (um mil, cento e quarenta e dois metros quadrados), situada em zona urbana, com frente para a Rua Dr. Antenor
Soares Gandra, n" 900 e, laterais para a Avenida Alexandre Fleming
(antiga Avenida do Canal) e Avenida Romeu Pellicciari (antiga Rua 3),
Jardim Pacaembu, Bairro da Colônia, Municipio de Jundiaí, Estado
de São Paulo, referindo-se às transcrições números 62.954; 62.955;
62.207; 62.208 e 65.884, do l' Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, constando
pertencer à Empresa São João de Turismo Limitada, destinada à
implantação de estação telefônica da 'I'elecornunieaçôss de São Paulo
S.A. (Telesp).
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, confonne
demonstrado na planta PT-96.052, de julho/96, tem forma de um
polígono irregular de oito lados (A, B, C, D, E, F, G, H, A), e possui as
seguintes características e confrontações, adotando-se o sentido horário para orientação dos lados, para quem da Rua Dr. Antenor Soares
Gandra olha para o imóvel. Segmento AB: faz limite com a Rua Dr.
Antenor Soares Gandra, mede 44,10m (quarenta e quatro metros e
dez centímetros), tem rumo de 52'02'34"NE, deflete 41'09'28" à direita em relação ao segmento HA, formando com este ângulo interno de
138'50'32". Segmento BC: faz limite com a esquina formada pela Rua
Dr. Antenor Soares Gandra e Avenida Romeu Pellicciari (antiga Rua
3), mede 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros), tem rumo
75'42'1O"SE, deflete 52'15'16" à direita em relação ao seguimento AB,
formando com este ângulo interno de 127'44'44". Segmento CD: faz
limite com a Avenida Romeu Pellicciari (antiga Rua 3), mede 38,10m
(trinta e oito metros e dez centímetros), tem rumo 28'55'45"SE deflete
46'46'25" à direita em relação ao segmento BC, formando com este
ângulo interno de 133'13'35". Segmento DE: faz limite com a propriedade de Adolfo Lejins, mede 22,90m (vinte e dois metros e noventa
centímetros), tem rumo 61'08'34"SW, deflete 90'04'19" à direita em
relação ao segmento CD, formando com este ângulo interno de
89°55'41". Segmento EF: faz limite com a propriedade Adolfo Lejins,
mede 5,91m (cinco metros e noventa e um centímetros), tem rumo
28°09'08"SE, deflete 89°17'42" à esquerda em relação ao segmento
DE, formando com este ângulo interno de 269'17'42". Segmento FG:
faz limite com a propriedade de Antonio Vagostel1o, mede 24,06m
(vinte e quatro metros e seis centímetros), tem rumo 61°28'32"SW,
deflete 89°37'40" à direita em relação ao segmento EF, formando com
este ângulo interno de 90'22'20". Segmento GH: faz limite com a
Avenida Alexandre Fleming (antiga Avenida do Canal), mede 35,70m
(trinta e cinco metros e setenta centímetros), tem rumo 28°35'37"NW,
deflete 89°55'51" à direita em relação ao segmento FG, formando com
este ângulo interno de 90°04'09". Segmento HA: faz limite com a
esquina formada pela Avenida Alexandre Fleming (antiga Avenida
do Canal) e Rua Dr. Antenor Soares Gandra, mede 3, 12m (três metros
e doze centímetros), tem rumo 10'53'06"NE, deflete 39'28'43" à direita em relação ao segmento GH, formando com este ângulo interno de
140°31'17".
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Art. 2' Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
doimóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3' A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
e do Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(78) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Teíecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5º, alínea h, 6º e 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, bem assim
o que consta do Processo nº 53000.016381196,
DECRETA:
Art. F É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 237,07m2 (duzentos e trinta e sete metros e sete
decímetros quadrados), sem benfeitoria, situada em zona urbana, na
Rua São José, nº 372, Município de Guapiara, Estado de São Paulo,
referindo-se às matrículas números 4.187 e 4.188, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Capão Bonito, Estado de São
Paulo, compromissado à venda, conforme Registro número 3, respectivamente, constando pertencer a João Antonio Menk e sua mulher
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Diná Moreira Menk, destinada à instalação de estação telefônica da
Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta PT-96.057, de julho/96, tem forma de um
polígono irregular de quatro lados (A, B, C, D, A), e possui as seguintes
características e confrontações, adotando-se o sentido horário para
orientação dos lados, para quem da Rua São José olha para o imóvel:
Segmento AB: faz limite com a Rua São José, mede 7,230m (sete
metros e duzentos e trinta milímetros), tem rumo de 83'36'43"SE,
deflete 89'45'05" à direita em relação ao segmento DA, formando com
este ãngulo interno de 90'14'55". Segmento BC: faz limite com a
propriedade do Banco Bamerindus do Brasil S.A., mede 32,570m
(trinta e dois metros e quinhentos e setenta milímetros), tem rumo
6'33'50"SW, deflete 90'10'33" à direita em relação ao segmento AB,
formando com este ângulo interno de 89'49'27". Segmento CD: faz
limite com a Rua Avelino Domingues Menk, mede 7,277m (sete
metros e duzentos e setenta e sete milímetros), tem rumo
85'36'59"NW, deflete 87'49'11" à direita em relação ao segmento BC,
formando com este ãngulo interno de 92'10'49". Segmento DA: faz
limite com a propriedade de Joaquim Raimundo Gomes, mede
32,824m (trinta e dois metros e oitocentos e vinte e quatro milímetros), tem rumo 6'38'12''NE, deflete 92'15'11" à direita em relação ao
segmento CD, formando com este ângulo interno de 87'44'49".
Art. 2' Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
do imóvel de que trata este decreto, em favor da 'I'elecomunícações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3' A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo,
Brasília, 22 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
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(79) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1997
Delega competência ao Ministro de Estado dos Transportes para o encerramento das
atividades do Porto de Aracaju;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VI e parágrafo único, da Constituição,
Considerando que a cessação da demanda por operações portuárias no Porto Organização de Aracaju fez desaparecer o interesse na
continuidade da prestação do serviço público de administração portuária;
DECRETA:
Art.• 1· Ficam delegadas ao Ministro de Estado dos Transportes
atribuições para dispor sobre a organização e o funcionamento do
serviço público de administração portuária no Porto de Aracaju
(APA), com o fim específico de promover o encerramento das atividades de exploração daquele porto organizado pela União, descentraliz8~.as à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba),
Art. 2· Poderá o Ministro de Estado dos Transportes adotar as
medidas necessárias e praticar os atos que julgar convenientes para
a fiel execução das atribuições que lhe foram delegadas, especialmente para a desmobilização dos bens e do pessoal ali utilizados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
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(80) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Rádio e Televisão Marajoara Ltda. a concessão outorgada ao Sietema Clube do Pará de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na Cidade de Belém, Estado
do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radío.
difusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 29110.000390/88,
DECRETA:
Art. F Fica transferida a concessão outorgada ao Sistema
Clube do Pará de Comunicação Ltda., pelo Decreto n" 96.536, de 19
de agosto de 1988, publicado no Diário Oficial da União em 22 de
agosto de 1988, para a Rádio e Televisão Marajoara Ltda., explorar,
pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Belém, Estado do
Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(81) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Fundação Nossa Senhora do Rosário a concessão outorgada à
Rádio Educadora de Bragança Ltda. para
explorar serviço de rádiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Bragança, EstadodoParú.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53.720.000176/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Educadora de Bragança Ltda., pela Portaria n" 262, de 11 de maio de 1960,
renovada pelo Decreto n" 91.744, de 4 de outubro de 1985, publicado
noDiário Oficial da União em 7 subseqüente, para a Fundação Nossa
Senhora do Rosário explorar, Sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Bragança, Estado
do Pará.
Parágrafo ÚIÚCO. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(82) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1997
Transfere para a Fundação Nossa Senhora do Rosário a concessão outorgada à
Rádio Educadora de Bragança Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Bragança, Estado
doPará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Rádio,
difusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53.720.000176/94.
DECRETA:
Art. 1a Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Educa.
dora de Bragança Ltda., pela Portaria n" 590, de 14 de dezembro de
1959, renovada pelo Decreto nº 92.415, de 20 de fevereiro de 1986,
publicado no Diário Oficial da União em 21 subseqüente, para a
Fundação Nossa Senhora do Rosário explorar, sem direito de excluo
sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Bragança, Estado do Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(83) DECRETO DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo
S.A., a área de terra de propriedade particular, no total de
3.045,00m2, necessária à instalação da subestação transformadora de
distribuição denominada ETD Santa Maria, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e planta constantes do Processo n" 48100.001480/96-40.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no ponto A, localizado na interseção da lateral sul da
faixa da adutora da Sabesp com o alinhamento oeste da avenida Heitor
Antônio Eiras Garcia; segue por este com o rumo SE 14'19'49", na
distância de 23,15m, até o Ponto B; segue em curva acentuada à direita,
pelo alinhamento citado, com o desenvolvimento de 58,05m, até o Ponto
C; segue com o rumo SW 64"01'40", ainda pelo mesmo alinhamento, na
distância de 18,16m, até o Ponto D; deflete à direita e segue com o rumo
NW 14'30'41", na distância de 68,79m, até o Ponto E; deflete à direita e
segue com o rumo NE 75'29'19", pela lateral sul da faixa da adutora da
Sabesp, na distância de 51,74m, até o Ponto A, início desta descrição.
Art. 2Q A concessionária fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que
trata o art. I" deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de
urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(84) DECRETO DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública a sociedade
Beneficente Brasileira Lar de Amparo à Velhice Violeta Vejan, com sede na Cidade de
Mairiporã (SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2', in fine, da Lei n" 91, de 28 e agosto de 1935,
DECRETA:
Art. l' É declarada de utilidade pública federal a Sociedade
Beneficente Brasileira Lar de Amparo à Velhice Violenta Vejan, com
sede na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 66.664.822/0001-85 (Processo MJ n" 28.839/96-58), que, em face da
natureza e das peculiaridades emergenciais de suas finalidades assistenciais, excepcionalmente fica isenta do atendimento aos requisitos de habilitação contidos nas alíneas c e e do art. 2' do Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961.
Art. 2' A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n" 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(85) DECRETO DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Betel, com sede na
Cidade de Piracicaba (SP) e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação de Assistência Social Betel, com sede na Cidade de Piracicaba,· Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
54.408.935/0001-30 (Processo MJ n" 21.802/94-28);
II - Aparu - Associação dos Paraplégicos de Uber1ãndia, com
sede na Cidade de Uber1ândia, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n" 21.296.249/0001-66 (Processo MJ n" 1.014196-50);
III - Centro Comunitário da Vila Hortolândia, com sede na
Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
44.644.557/0001-30 (Processo MJ n" 17.877/93-32);
IV - Gada - Grupo de Amparo ao Doente de Aids, com sede
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, portador
do CGC n'' 65.709.966/0001-48 (Processo MJ n" 16.416/96-77);
V - Getexcel - Grupo de Estudo para o Desenvolvimento
e Tratamento Odontológico ao Excepcional de Londrina,
com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portador do
CGC n" 81.761.777/0001-70 (Processo MJ n" 13.351/95-36);
VI - Orfanato São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná, portador do CGC n" 79.625.208/000156 (Processo MJ n" 19.037/93-22).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
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coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demone,
trativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio e 1961, e a Lei nº 91, e 28 de agosto de 1935.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(86) DECRETO DE 24 DE JANEIRO DE 1997
Outorga concessão à empresa Ferrovia
Teresa Cristina SA., para a exploração e
desenvolvimento do serviço público de traneporte ferroviário de carga na Malha Tereza
Cristina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175 da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nºs 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho e 1995,
DECRETA:
Art. 1e Fica outorgada à empresa Ferrovia Tereza Cristina
S.A., com sede à Praça Olavo Bilac n? 28, sala 1.606, Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, a concessão de exploração e
desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviãrio de carga
na Malha Tereza Cristina, localizada no Estado de Santa Catarina,
operado pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), nos termos do
modelo de desestatização do serviço público de transporte ferroviãrio
da RFFSA, aprovado pela Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatízação (PND) e ratificado pelo Conselho Nacional de
Desestatização (CND).
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Art. 2Q A concessão de que trata O artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n" PND/A-07/96IRFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
Ferrovia Tereza Cristina S.A.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1997; 176Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

(87) DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n'' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n Q 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de vinte
e três metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Buritizeiro!Brasilãndia 2, em 138kV, com origem na
subestação Buritizeiro e término na subestação Brasilândia 2, localizada nos Municípios de Buritizeiro e João Pinheiro, Estado de Minas
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Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, confOTIne
projeto e planta constantes do Processo n" 48100.002975/95-97.

Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da Servi,
dão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessioná_
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegrá_
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possiveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluído~
entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4~ Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(88) DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1997
Declara deutilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
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.-

eguIamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho e 1954, no Decreto~i n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de vinte
e três metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Brasilãndia 2 - Paracatu 5, em 138kV, com origem na
subestação Brasilãndia 2 e término na subestação Paracatu 5, localizada nos Municípios de João Pinheiro e Paracatu, Estado de Minas
Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n" 48100.003299/95-79.
Art. 2!? Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefõnicas auxiliares, berncomo suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servi-

dão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I?
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre

eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar
o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(89) DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunbo de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão
para a subestação Petrobrás, em 138kV, com origem na estrutura de
derivação n'' 9-3 (nova) da linha de transmissão SE Vila Albertina-SE
Iguapé e término na subestação Petrobrás, localizada no Município
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.002725/95-20.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4 9 Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista
neste decreto, amigável oujudicia!mente, podendo, inclusive, invocar o
caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Deereto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1977; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(90) DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786,
de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei nº9.074, de 7 dejulho de 1995;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de vinte
e três metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Três MariasiBuritizeiro, em 138kV, com origem na
estrutura n" 261 da linha de transmissão Três MariaslPirapora e
término na subestação Buritizeiro, localizada nos Municípios de
Pirapora e Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, necessária à passaCol. Leis Rep. Fen. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 415-537,jan. 1997
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gem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo n? 48100.003297/95-43.
Art. 2º Fica reconhecia a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessiong,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegrá_
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. I?
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias instituição da servidão prevista
neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar
o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956.
à

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(91) DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A
(Escelsa), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7
de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1v Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra situada na faixa de
quinze metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada São Mateus - Conceição da Barra, em 69kV, com
origem na subestação São Mateus e término na subestação Conceição
da Barra, localizada nos Municípios de São Mateus e Conceição da
Barra, Estado do Espírito Santo, necessária à passagem de linha
de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n" 48100.001663/96-10.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via
praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(92) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca da Mata, situado TU> Município Ih Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.094,6220ha (um mil, noventa e quatro hectares, sessenta e
dois ares e vinte centiares), situado no Município de Itapecuru-Mirim,
objeto do Registro n" R-1-381, fi. 93, Livro 2A-1, do Cartório do l'
Oficio da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(93) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca da Mata, situado no Municipio de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.066,6220ha (um mil, sessenta e seis hectares, sessenta e
dois ares e vinte centiares), situado no Município de Itapecuru-Mirim,
objeto do Registro nº R-I-379, fi. 91, Livro 2A-l, do Cartório do 1º
Ofício da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(94) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca da Mata, situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.094,6220ha (um mil, noventa e quatro hectares, sessenta e
dois ares e vinte centiares), situado no Município de Itapecuru-Mirim,
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-b'eto do Registro n" R-1-378, fi. 90, Livro 2A-1, do Cartório do I"
~ãcio da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
roxistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a áre~ de reserva legal,
preferencialmente em gleba umca, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(95) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca da Mata, situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.094,6220ha (um mil, noventa e quatro hectares, sessenta e
dois ares e vinte centiares), situado no Município de Itapecuru-Mirim,
objeto do Registro n'' R-02-380, fi. 92, Livro 2A-l, do Cartório do 1"
Oficio da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência de 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(96) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca da Mata, situado no Municfpio de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts, 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.094,6220ha (um mil, noventa e quatro hectares, sessenta e
dois ares e vinte centiares), situado no Município de Itapecuru-Mirim,
objeto do Registro n? R-1-377, fi. 89, Livro 2A-1, do Cartório do F
Oficio da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Modelo, Modelo lI, São José
Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo Horizonte, situado 1W Município de Canindé do
São Francisco, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Modelo, Modelo 11, São José, Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo
Horizonte, com área de 1.689,9000ha (um mil, seiscentos e oitenta e
nove hectares e noventa ares), situado no Município de Canindé do
São Francisco, objeto dos Registros n's R-1-978, fi. 103, Livro 2-E;
R-1-979, fi. 104, Livro 2-E; R-1-980, fi. 105, Livro 2-E e Matrícula n"
981, fi. 106, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Canindé do São Francisco e R-1-1.900, fi. 100, Livro 2-F, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora da
Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(98) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural constituído
pelas Fazendas Granja AlvoradalTubarão e
Tubarão, conhecido por Fazenda Antonica,
situado no Município de São José do Bonfim,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituido pelas Fazendas Granja
Alvorada/Tubarão e Tubarão, conhecido por Fazenda Antonica, com
área de 1.098,0000ha (um mil e noventa e oito hectares), situado no
Muuicípio de São José do Bonfim, objeto da Matricula n' 1.566, fi. 251,
Livro 2-H e Registro n' R-1-12.468, fi. 224, Livro 2-TT, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Patos, Estado da Paraíba,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as henfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(99) DECRETO DE 28 DE JANEIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwmina.d.<J
Capim Puba/Ressaca, situado no Munic{pio
de Itapuranga, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capim PubalRessaca, com área de 1.872,4452ha (um mil, oitocentos e setenta e dois
hectares, quarenta e quatro ares e cinqüenta e dois centiares), situado
no Município de ltapuranga, objeto dos Registros nºs R-1-2.378,
fi. 120; R-1-2.379, fi. 121; R-1-2.380, fi. 122; R-1-2.381, fi. 123; R-l2.382, fi. 124; R-1-2.383, fi. 125; R-1-2.384, fi. 126; R-1-2.385, fi. 127;
R-1-2.387, fi. 129; R-1-2.389, fi. 131; R-1-2.390, fi. 132; R-1-2.356, fi. 98,
todos do Livro 2-J e R-1-2.627, fi. 172, do Livro 2-L; R-1-4.171, fi. 175,
do Livro 2-T; R-1-2.619, fi. 229, do Livro 2·B; R-8-234, fi. 34, do Livro
2-A; R-5-1.195; fi. 221, do Livro 2-D e R-1-5.873, fi. 97, do Livro 2-AE,
todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltapuranga,
Estado de Goiás.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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-referencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen~ com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
RePública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(100) DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1997
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. 2" do Decreto de 20 dejunho de 1996, que
autoriza a cessão, sob a forma de utilização
gratuita, do imóvel que menciona, situado no
Município de Duque de Caxias, no Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 125 do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro de 1946, e no
art. I" do Decreto-Lei n" 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. I" O parágrafo único do art. 2' do Decreto de 20 de junho
de 1996, que autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do
imóvel que menciona, situado no Município de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. O cessionário poderá destinar até cinqüenta por cento da área para, mediante locação, pelo prazo de
até trinta anos, obter recursos financeiros a serem destinados
exclusivamente à execução do projeto."

Art. 2' É fixado o prazo de seis meses, a contar da data de
averbação no Cartório de Registro Imobiliário do termo de retificação
e ratificação do contrato de cessão, para que o cessionário inicie o
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cumprimento dos objetivos nele previstos, e o prazo de dez anos para
a conclusão das obras.
Art. 3º As eventuais benfeitorias que venham a ser realizadas
pelos locatários, após a vigência dos respectivos contratos, serão
incorporadas ao imóvel, sem direito a qualquer indenização.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(101) DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1997
Restabelece o título de utilidade pública federal da Fundação dos Sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro (RJ) e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. I" da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. I" do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Fundação dos Sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC 33.896.374/0001-96 (Processo MJ nº 11.751/96-24);
II - Instituição Pia Nossa Senhora das Graças, com sede na
Cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do CGC n"04.981.882/000174 (Processo MJ n? 878/96-63);
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III - Sociedade de Serviço Social, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 45.707.205/0001-40
(Processo MJ n° 3.778/96-25).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(102) DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Apam Associação de Promoção ao Menor de Americana, com sede na Cidade de Americana (SP)
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Apam - Associação de Promoção ao Menor de Americana,
com sede na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n" 44.685.907/0001-07 (Processo MJ n° 25.292/94-95);
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II - Asilo São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná, portador do CGC n" 78.212.3701000180 (Processo MJ n" 12.438/95-87);
III - Associação Paranaense dos Hemofílicos, com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
n'' 76.103.985/0001-42 (Processo MJ n" 17.061196-89);
IV - Casa de Recuperação Nova Vida (Crenvi), com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
n'' 77.620.92010001-37 (Processo MJ n' 12.439/95-40);
V - Centro Assistencial Santo Antônio de Vila Prado (Casa),
com sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, portador do
CGC nº 59.620.26010001-02 (Processo MJ n" 26.169/95-45);
VI - Comunidade Cristã de Ação Social, com sede na Cidade
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 65.049.058/0001-75 (Processo MJ n" 21.768/95-72);
VII - Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, com
sede na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, portadora do
CGC n" 16.439.002/0001-11 (Processo MJ n" 25.794195-24);
VIII - Fundação de Rotarianos de Santos, com sede na Cidade
de Santos, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 51.652.345/000160 (Processo MJ n" 25.673/95-18);
IX - Revapar - Recanto da Velhice de Paraíso do Norte, com
sede na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, portador do
CGC n'' 77.672.160/0001-01 (Processo MJ n" 12.357/94-04);
X - Sociedade Dom Bosco para a Infância e Juventude, com
sede na Cidade de Anapólis, Estado de Goiás, portadora do CGC
nº 26.642.868/0001-89 (Processo MJ n" 820/97-64);
XI - Lar de Jesus, com sede na Cidade de Nova Iguaçu,
Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n" 28.714.095/0001-24
(Processo MJ nº 13.774195-10);
XII - Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador do CGC n" 67.187.070/0001-71 (Processo MJ n" 12.562196-97);
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-

XlII - Comunidade Educacional do Trabalho, com sede na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 46.205.027/000111(Processo MJ n·15.497/94-71);
XIV - Ação Social Anchieta, com sede na Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n· 30.177.273/000177 (Processo MJ n· 3.832196-79);
XV - Sociedade Beneficente Hospital São Lucas, com sede na
Cidade de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n. 86.245.982/0001-05 (Processo MJ n·17.019/93-70).
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1997; 176· da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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LEIS
LEI Nº 9.336, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00, para os
fins que especifica.

Retificações
Na publicação feita no DO, Seção 1, de 12 de dezembro de 1996,
página 26789, na ementa,
Onde se lê:
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00,
para os fins que especifica.
Leia-se:
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura,
(") Publicada no DO de 12.12.96 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(12, t.l):6457,

dez. 1996).
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do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 85.746.633,00, para os fins que especifica.
Na mesma página e coluna, no art. 1º,
Onde se lê:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00 (oitenta e cinco
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e três
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Leia-se:
Art. 1º Fica O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de
1996), em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00
(oitenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos
e trinta e três reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

LEI Nº 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Altera dispositivos do Decreto-Lei

n~

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código

Penal -Parte Especial.

Retificação
Na página 28445, I" coluna, onde se lê:

«Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(*)

Publicada no DO de 21.12.1996 (v. Coleção MS Leis. Brasília, 188(12, t.1); 6627,
dez. 1996).
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Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de

qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício
de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto
de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Receptação qualificada
§ 2' Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo
anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.»
Leia-se:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada
§ r~ Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício
de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto
de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2' Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo
anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência..
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.531, DE 2 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Coneti:
tuiçõo, instituí normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15
da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

Retificação

Na página 25577, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Sergio Motta e Luiz Carlos Bresser
Pereira.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.562, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*")
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

Retificação

Na página 27767, l' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Francisco Dornelles, Antonio Kandir e Clóvis de Barros Carvalho.

(*) Publicada uo DO de 3.12.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(12, t.11: 6693,
(H)

dez. 1996).
Publicada no DO de 20.12.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(12, t.I): 6864,
dez. 1996).
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-1, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

Retificação

Na página 1, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Sergio Motta e Luiz Carlos Bresser
Pereira.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-1, DE 16 DE JANEIRO
DE 1997 (**)
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

Retificação

Na página 1, I" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Sampaio Malan e Luiz Carlos Bresser Pereira.

(*)
(**)

Publicada no DO de 2.1.1997, (pág. 43 desta obra).
Publicada no DO de 16.1.1997 (pég 79 desta obra).
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DECRETOS
DECRETO Nº 2.110, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Dispõe acerca de procedimentos cuimi:
nistrativos no âmbito da representaçãojudi.
cial da União, e dá outras providências.

Retificação

Na página 28659,2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNAN_
DO HENRIQUE CARDOSO e Clóvis de Barros Carvalho.

DECRETO Nº 2.113, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996 (**)
Altera os anexos do Decreto n" 1.923, de
7 de junJw de 1996, que dispõe sobre a cozapatibilização entre a realização da receita e
execução da despesa sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercido de 1996, e dá outras providências.

Retificação

Na página 29037, I' coluna, na epígrafe, onde se lê:
Decreto n" 2.213, de 30 de dezembro de 1996.
leia-se:
Decreto n? 2.113, de 30 de dezembro de 1996.

Leis. Brasília,188(l2, t.2):7202,
dez. 1996).
(**) Publicado no DO de 31.12.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(12, t.2):72úB,
dez. 1996).
(*) Publicado no DO de 27.12.1996 (v. Coleção das
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DECRETO Nº 2.114, DE 7 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissão, dá nova redação aos Anexos I e
Il do Decreto n' 1.673, de 11 de outubro de
1995, e dá outras providências.

Retificação

Na página 417,2' coluna, na epígrafe, onde se lê:
Decreto nº 2.214, de 7 de janeiro de 1997.
leia-se:

Decreto nº 2.114, de 7 de janeiro de 1977.

DECRETO Nº 2.115, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 (**)
Aprova o Estatuto Social da Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social (Dotapreu), e dá outras providências.

Retificaçõo

Na página 475, l' coluna, na epígrafe, onde se lê:
Decreto nº 2.215, de 8 de janeiro de 1997.
leia-se:

Decreto nº 2.115, de 8 de janeiro de 1997.

(*) Publicado no DO de 8.1.1997 (pág. 345 desta obra).
(**) Publicado no DO de 9.1.1997 (pág. 350 desta obra).
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DECRETO N" 2.116, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Fixa o valor absoluto do limite global
das deduções do Imposto sobre a Renda de.
vida, relativas a doações e patroctnios em
favor de projetos culturais e incentivos à atividade audiovisual.

Retificação
Na página 477, I" coluna, na epígrafe, onde se lê:
Decreto n? 2.216, de 8 de janeiro de 1977.
leia-se:
Decreto n? 2.116, de 8 de janeiro de 1977.

DECRETO Nº 2.127, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (**)
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de 23 de outubro de

1996.

Retificação
Publica-se o anexo por ter sido omitido.

o anexo está publicado no DO de 21.1.1997, pãgs. 1131/1132.

(*) Publicado no DO de 9.1.1997 (pág. 363 desta obra).
(**) Publicada naDO de 20.1.1997 (pág. 394 desta obra).
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DECRETO Nº 2.128, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n f> 10 / Revisado (Protocolo
de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de
25 de setembro de 1966.

Retificação

Publica-se o anexo por ter sido omitido.

o anexo está publicado uo DO de 21.1.1997, págs. 113211133.

DECRETO Nº 2.129, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (**)
Promulga o Protocolo sobre Privilégios e
Imunidades da Inmarsat, concluído em Londres, em 1º de dezembro de 1981.

Retificação

Publica-se o anexo por ter sido omitido.

o anexo está publicado noDO de 21.1.1977, págs. 1133/1135.

(*) Publicado uo DO de 20.1.1997 (pág. 395 desta obra).
(**) Publicado no DO de 20.1.1997 (pág. 396 desta obra).
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DECRETO NQ 2.136, DE 17 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Altera a redação dos arts. 54 e 55 do
Decreton' 2.070, de 13 de nouemhro de 1996.

Retificação
Na página 1618, 2· coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Luiz Felipe Lampreia e Luiz Carlos Bresser
Pereira.

DECRETO NÃO NUMERADO
(186) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996 (**)
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 24.035.653,00, em favor do Mi·
nistério da Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

Retificação
Republicação do Anexo I, por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado naDO de 6.1.1997, pégs. 2261227.

(*) Publicado no DO de 29.1.1997 (pág. 410 desta obra).
(**) Republicado por ter saído com erro de montagem naDO de 31.12.1996. (Publicado

no DO de 24.12.1996 (v. Coleção dos Leis. Brasília, 188(12, t.2):7421, dez. de 1996).
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de janeiro de 1997
,
,"""'"",............................
1.546-15 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997
""."".........

132

134

141

142

1.547-26 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Deaetnpenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997
"""",,......

146

1.548-27 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997
""
""""
,,.,,..,,""'"

149

1.549-26 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997 ......"""",,......

153

1.550-35 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 17 de janeiro de 1997

183

1.551-18 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997

197

1.552-9 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000,000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 17 de janeiro de 1997
"""""" _ "".,,...............

204
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1.553-11 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 17 de janeiro de 1997

205

1.554-11 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Altera os arts. 2º,
3Q, 49 , 5'" e 7'"da Lei nQ 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997

209

1.555-6 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite
de R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 17 de janeiro de 1997

212

1.556-6 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a prívatização
de instituições financeira, e dá outras providências. Publicada no DO
de 17 de janeiro de 1997

213

1.557-5 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 - Concede subvenção
econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais. Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997

219

1.558-3 - Medida Provisória de 16 de janeiro de 1997 -Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
e do art. 35 da Lei ns 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõe,
respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 17
de janeiro de 1997

220

1.463·9 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 18 de
janeiro de 1997. Edição Extra

223

1.464-17 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 -Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra

225

1.465~11

- Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 -Acrescenta § 52ao
art. 4 2da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada noDO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra
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1.466-9 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada noDO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra

227

1.469-14 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá
outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra

228

1.470-15 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei ns 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabílização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n 2 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada noDO de
18 de janeiro de 1997. Edição Extra

230

1.473-27 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra

235

1.475-23 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Altera as Leis
nvs 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra

237

1477-32 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 18 de janeiro dd 1997.

238

1.478-20 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 9'" da Lei n9. 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2" da Lei n2 8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra
.
..

244

1.479-24 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra

246

1.480-26 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 -Altera dispositivos
das Leis nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho
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de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra ..

1.481-45 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Altera a Lei
ns 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra
1.482-32 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro
de 1997. Edição Extra
1.512-6 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 -Dá nova redação
ao art. 22 da Lei n 2 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997. Edição
Extra
1.520-4 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n Q 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nse 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, respectivamente,
e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997.
Edição Extra
1.530-2 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Institui o Programa
de Desligamento Voluntário de Servidores Civis do Poder Executivo
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de

1997. Edição Extra

255

266

268

269

280

1.559-9 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 13 de janeiro de 1997. Edição Extra
1.560-1 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito FederaL Publicada no DO de 18 de janeiro de
1997. Edição Extra
1.561-1 - Medida Provisória de 17 de janeiro de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar n 2 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei n Q 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n 2 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Publicada
naDO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra
1.562-1 - Medida Provisória de 17 dejaneiro de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 18 de janeiro de 1997. Edição Extra
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1.531-2 - Medida Provisória de ao de janeiro de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei 0 2 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37. inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração pública, e ao art. 15 da Lei n 2
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
31 de janeiro de 1997
1.563-1 - Medida Provisória de 30 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
Publicada no DO de 31 de janeiro de 1997

303

305

DECRETOS LEGISLATIVOS
1 -

2 -

3 -

Decreto Legislativo de 22 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do Protocolo
para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que Prestem
Serviço à Aviação Civil Internacional, assinado em Montreal, em 24 de
fevereiro de 1988. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997
Decreto Legislativo de 22 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de ambos 08 Países,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997

309

310

Decreto Legislativo de 22 de janeiro de 1997 - Aprova o texto da emenda
ao Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em 11 de agosto de
1992. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997

311

Decreto Legislativo de 22 de janeiro de 1997 - Aprova o texto da
Convenção de Segurança Nuclear, assinada pelo Brasil em 20 de
setembro de 1994. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997

312

5 -

Decreto Legislativo de 28 de janeiro de 1997 -Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, em 28 de
maio de 1996. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

313

6 -

Decreto Legislativo de 28 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996. Publicado no DO de 29
de janeiro de 1997

314

Decreto Legislativo de 28 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996.
Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

315

4 -

7 -
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8 -

9 -

Decreto Legislativo de 28 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 20 de
março de 1996. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997
Decreto Legislativo de 28 de janeiro de 1997 - Aprova o texto do Acordo
para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Canadá, em Brasília, em 22 de maio de 1996. Publicado no DO de 29
de janeiro de 1997

316

317

RESOLUÇÕES
1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Resolução de 21 de janeiro de 1997 - Concede à Companhia Docas do
Rio de Janeiro (CDRJ) elevação temporária do limite a que se refere o
art. 71,I, da Resolução n ll 96, de 1989, do Senado Federal, para que a
referida estatal possa contratar, com garantia da União, operação de
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no valor de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milhões de reais) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba,
e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de janeiro de 1997 ..
Resolução de 21 de janeiro de 1997 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo com a Corporación Andína de Fomento
(CAF), no valor equivalente a até US$ 86,000,000.00 (oitenta e seis
milhões de dólares norte-americanos), destinados ao financiamento
parcial do Projeto de Melhoramento e Pavimentação da Rodovia
BR-174. Publicada noDO de 22 de janeiro de 1997

Resolução de 21 de janeiro de 1997 - Autoriza o Estado de São Paulo a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 420,000,000.00 (quatrocentos e vinte milhões de dólares norte-americanos), destinados à execução
do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de São Paulo; e autoriza a
República Federativa do Brasil a conceder garantia referente à mesma
operação. Publicada no DO de 22 de janeiro de 1997
Resolução de 23 de janeiro de 1997 -Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamerieano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 78,000,000.00
(setenta e oito milhões de dólares norte-americanos). Publicada noDO
de 24 de janeiro de 1997
Resolução de 23 de janeiro de 1997 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor
de até US$ 500,000,000.00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco de Desenvolvimento (BID). Publicada no DO
de 24 de janeiro de 1997
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323

324

326

328
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6 -

Resolução de 28 de janeiro de 1997 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até
US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), de principal.junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (Reforsus). Publicada
no DO de 29 de janeiro de 1997

330

Resolução de 28 de janeiro de 1997 -Autoriza o Estado de Mato Grosso
a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Publicada no DO de 29 de janeiro de 1997

332

8 -

Resolução de 28 de janeiro de 1997 - Autoriza a operação de crédito
constante do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo
do Estado da Paraíba. Publicada no DO de 29 de janeiro de 1997

334

10 -

Resolução de 30 de janeiro de 1997 - Autoriza a operação de crédito
constante do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Publicada no DO de 31 de janeiro de

7 -

11 -

12 -

13 -

14 -

1997

336

Resolução de 30 de janeiro de 1997 - Autoriza o Estado de Rondônia
a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1997 .

338

Resolução de 30 de janeiro de 1997 -Altera a Resolução n° 70, de 1995,
do Senado Federal, que autoriza os Estados a contratarem operações
de crédito previstas no Programa de Apoio à Reestruturação ao Ajuste
Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1997

340

Resolução de 30 de janeiro de 1997 - Retifica a alínea e do art. 2" da
Resolução n" 5, de 1996, do Senado Federal, alterando as datas de
vencimento do principal da operação de crédito autorizada por aquela
resolução. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1997

341

Resolução de 30 de janeiro de 1997 - Autoriza o Estado de Goiás a
contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. Publicada no DO de 31 de janeiro de 1997

342

DECRETOS
2.114 - Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos em comissão, dá nova redação aos Anexos I e II do Decreto
n" 1.673, de 11 de outubro de 1995, e dá outras providências. Publicado
no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997
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345
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2.115 _ Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Aprova o Estatuto Social da
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev),
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997 .
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997
..
_
Decreto
de
8
de
janeiro
de
1997
Fixa
o
valor
absoluto
do
limite
2.116
global das deduções do Imposto sobre a Renda devido, relativas a
doações e patrocínios em favor de projetos culturais e incentivos à
atividade audiovisual. Publicado noDO de 9 de janeiro de 1997 _
.
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997
.

363
546

2.117 _ Decreto de 9 de janeiro de 1997 - Dá nova redação a dispositivos do
Regulamento para o Tráfego Marítimo e do Regulamento Geral dos
Serviços de Praticagem. Publicado no DO de 10 de janeiro de 1997
.

364

2.118 - Decreto de 10 de janeiro de 1997 - Remaneja cargo em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de janeiro de 1997
.

370

2.119 - Decreto de 13 de janeiro de 1997 -Dispõe sobre o Programa Piloto
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e sobre a sua Comissão de Coordenação, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
.
de janeiro de 1997

371

2.120 - Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Dá nova redação aos arts. 5"1, (Y!,
10 e 11 do Decreto n" 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta
as Leis n 2s 6.902, de 27 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de
.
1981. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997

375

2.121 - Decreto de 13 de janeiro de 1997 -c-Prorroga o prazo a que se refere
o art. 21' do Decreto n" 2.027, de 11 de outubro de 1996. Publicado no
DO de 14 de janeiro de 1997
.
..

377

2.122 - Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Aprova o Estatuto Social da
Casa da Moeda do Brasil (CMB). Publicado no DO de 14 de janeiro de
1997
.

377

2.123 - Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Revoga o Decreto nl' 97.593, de
28 de março de 1989, que trata da concessão para reorganização das
instituições financeiras estrangeiras em funcionamento no País. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997
.

391

2.124 - Decreto de 16 de janeiro de 1997 -Altera o art. 12 do Decreto
n 21.937, de 21 de junho de 1996, que estabelece regras para a redação
de atos normativos do Poder Executivo sujeitos à aprovação do Presidente da República. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1997
.

391

2.125 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a exclusão, do
Programa Nacional de Desestatização, da participação acionária da
Petrobrás Química S.A. (Petroquisa) na Nitroclor Produtos Químicos
S;A. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
.

395

350
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2.126 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Altera valores de indenizações
constantes dos Anexos aos Decretos n9s 2.038,de 15 de outubro de 1996,
e 2.081, de 26 de novembro de 1996. Publicado no DO de 20 de janeiro
de 1997

393

2.127 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Acordo de Ocmplementação Econômica n" 35, entre
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de 23 de outubro de 1996.
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

2.128 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do Sexto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
n 2 lOlRevisado (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de
25 de setembro de 1996. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

395
547

2.129 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Promulga o Protocolo sobre
Privilégios e Imunidades da Inmarsat, concluído em Londres, em 12 de
dezembro de 1981. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

396
547

2.130 - Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas entre o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado e a Agência Espacial Brasileira. Publicado no DO
de 21 de janeiro de 1997

397

2.131 - Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Promulga o Acordo para
Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasília, em F de setembro de 1994.
Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

399

2.132 - Decreto de 22 de janeiro de 1997 - Promulga o Protocolo Suplementar à Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, de
21.8.80, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Noruega. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997 ........

400

2.133 - Decreto de 22 de janeiro de 1997 - Autoriza a empresa DCN
International a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob
a denominação social de DCN Intemational, e dá outras providências.
Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997

401

2.134 - Decreto de 24 de janeiro de 1997 -Regulamenta o art. 23 da Lei
n" 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a categoria dos
documentos públicos sigilosos e o acesso a eles, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de janeiro de 1997

402

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

561
2.135 _ Decreto de 24 de janeiro de 1997 - Altera a Nomenclatura Comum
do Mercosul e as alíquotas do Imposto de Importação das mercadorias
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
janeiro de 1997
.

409

2.136 - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Altera a redação dos arts. 54 e
55 do Decreto n\!2.070, de 13 de novembro de 1996. Publicado no DO
de 28 de janeiro de 1997
.
Retificado no DO de 30 de janeiro de 1997
.

410
548

2.137 - Decreto de 29 dejaneiro de 1997 -e-Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 30 de janeiro de
1997
.

411

2.138 - Decreto de 29 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a compensação de
créditos tributários com créditos do sujeito passivo, decorrentes de
restituição ou ressarcimento de tributos ou contribuições, a ser efetuada pela Secretaria da Receita Federal. Publicado noDO de 30 de janeiro
de 1997
.

412

2.139 - Decreto de 30 de janeiro de 1997 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 31 de janeiro de
1997
.

414

DECRETOS NÃo NUMERADOS
Decreto de 3 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a criação da Reserva
Extrativista Marinha do Arraial do Cabo, no Município de Arraial do
Cabo, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no
DO de 6 de janeiro de 1997

415

(2) -

Decreto de 6 de janeiro de 1997 - Autoriza o Incra a doar ao
Município de Missal (PR), Lote n9. 09, da Gleba 11, do Imóvel denominado Guairacá. Publicado no DO de 7 de janeiro de 1997

416

(3) -

Decreto de 6 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública o Abrigo
Nosso Lar, com sede na Cidade de Goiânia (00) e outras entidades.
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1997

418

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Distribui os Efetivos de Oficiais da
Marinha para 1997. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997

419

(5) - Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Carioca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado naDO de 8 de janeiro de 1997

423

(1) -

(4) -

(6) -

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade Monte Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997

424

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

562
(7) -

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Tupi
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 8 de
janeiro de 1997

425

(8) -

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Gaúcha S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997

426

(9) -

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Charrua Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997

427

(10) -

Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Fundação
São José do Paraíso, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Paraisõpolis, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997

428

(11) -

Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Sete Lagoas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997

429

(12) -

Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Padre Pelágio, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 9
de janeiro de 1997

430

(13) -

Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cerro Largo, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
(14) - Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade Ponte Nova Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ponte Nova, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
(15) - Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Abre em favor do Ministério
do Planejamento e Orçamento crédito extraordinário no valor de
R$ 14.000.000,00, para os fíns que especifica. Publicado no DO de 9 de
janeiro de 1997
(16) - Decreto de 9 de janeiro de 1997 - Fixa as proporções, referentes ao
ano-base de 1996, a serem observadas para promoção obrigatória de
Oficiais das Anuas, Quadros e Serviços do Exército. Publicado no DO
de 10 de janeiro de 1997
(17) -

Decreto de 13 dejaneiro de 1997 -Dispõe sobre os efetivos do pessoal
militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 1997. Publicado no
DO de 14 dejaneiro de 1997
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433

434
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563
(18) -

(19) -

(20) -

(21) -

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira na constituição de banco
múltiplo pelo Credit Suisse First Bank. Publicado no DO de 14 de
janeiro de 1997

439

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira na constituição de sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pelo Deutsche Bank S.A.
Banco Alemão. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997

440

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Autoriza a empresa Mercovia S.A.
a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Mercovia S.A., e dá outras providências. Publicado noDO
de 14 de janeiro de 1997

441

Decreto de 13 de janeiro de 1997 -Autoriza a empresa Ttamgo S.A.
estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação
Ttamgo S.A., e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de janeiro
de 1997

442

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Fixa o número de vagas para
promoção obrigatória no ano-base de 1996, para os diversos postos dos
quadros de oficiais da Aeronáutica. Publicado no DO de 14 de janeiro
de 1997

444

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Distribui os efetivos de Oficiais
da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 1997. Publicado no DO
de 14 de janeiro de 1997

445

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatiaação (PND), da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (Codebar). Publicado no DO de 14 de janeiro
de 1997

447

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Transfere para a Fundação Enoóh
de Oliveira de Comunicação Social, a concessão outorgada à Rádio
Educadora Rio Doce Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média-na Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997

447

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rede
Tocantins de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Porto Nacional, Estado de Tocantins. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997 ..

448

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Caçapava Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997

449

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1; p. 549-573, jan. 1997

564
(28) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora da Penha do Espírito Santo, a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Cariacica Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito
Santo. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997
(29) - Decreto de 13 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Emissoras
Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 14 de janeiro de 1997
(30) - Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Fundação
João XXIII - Rádio Por Um Mundo Melhor, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Publicado no no de 14 de janeiro de
1997

450

451

452

(31) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Transfere para a Fundação José
de Paiva Netto a concessão outorgada à RGS Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado nonO de 14 de janeiro
de 1997

453

(32) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Liberdade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997

454

(33) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Comercial de Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo. Publicado no no de 14 de janeiro de 1997

455

(34) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Confere ao Escritor Joaquim
Maria Machado de Assis o título de Patrono da Imprensa Nacional.
Publicado no no de 14 de janeiro de 1997

456

(35) -

Decreto de 14 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Divinópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Dívinõpolís, Estado de Minas
Gerais. Publicado no no de 15 de janeiro de 1997

457

Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Fixa, no Ministério da Marinha,
os mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base
de 1996, nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha. Publicado no no de 16 de janeiro de 1997

458

Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Fixa os percentuais de Capitãesde-Mar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros da Marinha, que
deverão ser considerados não-numerados por estarem definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997

460

(36) -

(37) -
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565
Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Prorroga e autoriza o uso
compartilhado da concessão de que trata o Decreto n Q 86.817, de 5 de
janeiro de 1982. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Ação Social da Diocese de Cajazeiras, com sede na Cidade de Cajazeiras (PB), e outras entidades. Publicado no DO de 16 de janeiro de
1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Renova a concessão de A Gazeta
do Espírito Santo - Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na Cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Esperança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
médía, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Morrinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Morrinhos, Estado de Goiás. Publicado no DO de
16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de ltapira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Sebastião,
situado no Município de Silvânía, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sonho
Real, situado no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná,
e dá outras providências. Publicado naDO de 16 de janeiro de 1997 .
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Francisco, situado no Município de Eldorado do Carajãs, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de
1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Marimbu,
situado no Município de Ituberã, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 16 de janeiro de 1997
- Decreto de 15 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa,
situado no Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, e dá
outras providências. Publicado naDO de 16 de janeiro de 1997
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(39)
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(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)
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474
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566
(49) -

Decreto de 15 de janeíro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Rosa, constituído pelos Lotes nss 6, 7, 8, 10 e 30, do Loteamento Santa
Rosa-Gleba-3; Lote 46 do Loteamento Curralino e Lote Individual
Córrego da Areia ou Córrego da Cavalgada, situado no Município de
Matrinchã, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO
de 16 de janeiro de 1997

475

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Gleba Mogno lI,
constituído por uma área de terras desmembrada da área remanescente denominada Agropecuária Mogno, situado no Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 17 de janeiro de 1997

476

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Morada
Nova, situado no Município de Anapurus, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado naDO de 17 de janeiro de 1997

477

(52) -

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Santa Maria e Santa Maria Il, situado nos Municípios de Cacimbinhas
e Dois Riachos, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado
naDO de 17 de janeiro de 1997

478

(53) -

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Divisor 3,
Lote 3, Gleba Perdidos, situado no Município de Açailândia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro

(50) -

(51) -

~~.._..

m

(54) -

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído do Lote n!' 1, Fazenda
Macacos, situado no Município de Maurilândia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1997 ...

481

(55) -

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria/Caixa de Fósforo, constituído pelo Lote n 01, da Gleba 2 e Lote 38,
da Gleba 1, do Loteamento Fazenda Serra, situado no Município de
Praia Norte, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 17 de janeiro de 1997

482

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Rio
Piranha, constituído pelos Lotes nvs 37, 39 e 49, do Loteamento Araguacema -1 ~ Etapa, situado no Município de Araguacema, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro
de 1997
_
_

483

(56) -
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(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

(63) -

(64) -

Decreto de 16 dejaneiro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riauto,
situado no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro
de 1997

484

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rincãolltiquira/Buritizal, situado no Município de São José do Rio Claro, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de
janeiro de 1997

485

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Gleba Mogno V,
constituído por uma área de terras desmembrada da área remanescente denominada Agropecuária Mogno, situado no Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO
de 17 de janeiro de 1997
,........................................

486

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Ribeirão
I e lI, situado no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro de
1997

487

Decreto de 16 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Fazenda Pinhal
Ralo/Rio Bonito, situado nos Municípios de Nova Laranjeiras e Rio
Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de janeiro de 1997

489

Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Os6rio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 20 de janeiro de 1997 .

490

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
Iíns de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda São
Silvestre, constituído pelo Lote n" 168 - parte, do Loteamento Praia
Chata, Gleba 1, 2° Etapa, situado no Município de Augustin6polis,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 21
de janeiro de 1997

491

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Fazenda Santa
Bárbara lI, constituído pelos Lotes n2s 108 (parte) e 64 (parte), da Gleba
C, do Loteamento Fazenda Serra, situado no Município de Axixá do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 21 de janeiro de 1997

492
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568
(65) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Revoga o Decreto de 28 de
setembro de 1995, que declara de interesse social, para fina de reforma
agrária, o imõvel rural denominado Sitio Jardim, situado no Município
de Fortim, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO
de 21 de janeiro de 1997

493

(66) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Fundação João XXIII- Rádio Por um Mundo Melhor, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais. Publicado noDO de 21 de janeiro
de 1997

494

(67) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Ametista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Planalto, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

495

(68) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Emissora Metropolitana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

496

(69) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Oliveira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Oliveira, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 21 de janeiro de 1997

497

(70) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Radiodifusão Assisense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

498

(71) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Rádio Sinuelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

499

(72) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Alto
Taquari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Encantado, Estado do Rio Grande do SuL Publicado noDO de 21 de janeiro de 1997

500

(73) -

Decreto de 20 de janeiro de 1997 -Renova a concessão da Fundação
Redentorista de Comunicações Sociais, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paranagué, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

501

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Colonial Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997

502

(74) -

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

569
(75) _

Decreto de 20 de janeiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio e
TV Portovísão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do sul.
Publicado no DO de 21 de janeiro de 1997
.

503

(76) _ Decreto de 22 de janeiro de 1997 - Transfere para a Freqüencial Empreendimentos de Comunicação Ltda., a concessão outorgada à
Rádio Jornal de Maringá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 23 de janeiro de 1997
..

504

(77) -

Decreto de 22 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A
(Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de
1997
.

(78) _ Decreto de 22 de janeiro de 1997 _ Declara de utilidade pública, para
fine de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo
S.A. (Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro
de 1997
.
Decreto
de
23
de
janeiro
de
1997
Delega
competência
ao
Ministro
(79)
de Estado dos Transportes para o encerramento das atividades do Porto
de Aracaju. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1997
.

505

507

509

Decreto de 23 de janeiro de 1997 - Transfere para a Rádio e Televisão
Marajoara Ltda. a concessão outorgada ao Sistema Clube do Pará de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Belém, Estado do Pará. Publicado no DO de 24
.
de janeiro de 1997

510

(81) -

Decreto de 23 de janeiro de 1997 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora do Rosário a concessão outorgada à Rádio Educadora de
Bragança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Bragança, Estado do Pará. Publicado no DO de
24 de janeiro de 1997
.

511

(82) -

Decreto de 23 de janeiro de 1997 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora do Rosário a concessão outorgada à Rádio Educadora de
Bragança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Bragança, Estado do Pará. Publicado no DO de 24
de janeiro de 1997
.

512

(83) -

Decreto de 24 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fina de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 27 de
janeiro de 1997
.

513

(84) -

Decreto de 24 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Sociedade Beneficente Brasileira Lar de Amparo à Velhice Violeta
Vejan, com sede na Cidade de Mairiporã (SP). Publicado no DO de 27
de janeiro de 1997
.

514

(80) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

570
(85) -

Decreto de 24 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação de Assistência Social Betel, com sede na Cidade de Piracicaba (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 27 de janeiro de
1997

515

(86) -

Decreto de 24 de janeiro de 1997 - Outorga concessão à empresa
Ferrovia Tereza Cristina S.A., para exploração e desenvolvimento do
serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Tereza
Cristina, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de janeiro
de 1997

516

(87) -

Decreto de 27 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado noDO de 28 de janeiro de 1997

517

Decreto de 27 dejaneiro de 1997 -Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemíg), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 28 de janeiro de 1997

518

(89) -

Decreto de 27 de janeiro de 1997 -c-Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 28 de janeiro de 1997

520

(90) -

Decreto de 27 de janeiro de 1997 -Declara de utilidade pública, para
fina de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 28 de janeiro de 1997

521

Decreto de 27 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A (Escelsa), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 28 de janeiro de 1997

522

Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

524

Decreto de 28 de janeiro de 1997 -Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de Tapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

525

Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de 'I'apecuru-Mirím, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

526

(88) -

(91) -

(92) -

(93) -

(94) -

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

571
(95) -

Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fína de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997
(96) - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997
(97) - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Modelo, Modelo 11, São José Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo Horizonte,
situado no Município de Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997
(98) - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Granja Alvorada / Tubarão e Tubarão, conhecido por Fazenda Antonica, situado no Município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997 .....
(99) - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Capim Puba / Ressaca, situado no Município de Itapuranga, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997
(100) - Decreto de 29 de janeiro de 1997 - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 22 do Decreto de 20 de julho de 1996, que autoriza a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona, situado no
Município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 30 de janeiro de 1997
(101) - Decreto de 29 de janeiro de 1997 - Restabelece o título de utilidade
pública federal da Fundação dos Sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro
(RJ) e outras entidades. Publicado no DO de 30 de janeiro de 1997
(102) - Decreto de 29 de janeiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
APAM - Associação de Promoção ao Menor de Americana, com sede
na Cidade de Americana (SP), e outras entidades. Publicado no DO de
30 de janeiro de 1997

527

528

529

531

532

533

534

535

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.336

Lei de 11 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de :R$ 85.746.633,00, para os fina que especifica.
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1996 e retificada no DO de
~..................
15 de janeiro de 1997

539

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

572
9.426 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Altera dispositivos do Decreto-Lei
n 2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal- Parte Especial.
Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 15
de janeiro de 1997

540

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.531 - Medida Provisória de 2 de dezembro de 1996 - Dá nova redação 80s
arts. 24, 26 e 57 da Lei n'18.666, de 21 dejunho de 1993, que regulamenta
o art. 37, inciso XXI. da Constituição, institui normae para licitação e
contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n 2 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e perrnissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de 3 de dezembro de 1996 e retificada no
de 8 de janeiro de 1997

542

1.562 - Medida Provis6ria de 19 de dezembro de 1996 - Define diretrizes
e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996 e retificada no
DO de 3 de janeiro de 1997

542

no

FEEDlÇÕES
1.531.1 - Medida Provis6ria de 31 de dezembro de 1996 -Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas
para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei
ns 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no
DO de 2 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 8 de janeiro de 1997
1.535.1 - Medida Provisória de 15 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil; e dá outras
providências. Publicada no DO de 16 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 21 de janeiro de 1997

43
543

79
543

DECRETOS
2.110 - Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Dispõe acerca de procedimentos administrativos no âmbito da representação judicial da União, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1996 e
retificado no DO de 9 de janeiro de 1997

544

2.113 - Decreto de 30 de dezembro de 1996 - altera os Anexos do Decreto
ns 1.923, de 7 de junho de 1996, que dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e execução da despesa sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1996, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1996 e retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

544

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 549-573,jan. 1997

-

573

2.114 _ Decreto de 7 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos em comissão, dá nova redação aos Anexos I e 11 do Decreto
nO. 1.673, de 11 de outubro de 1995, e dá outras providências. Publicado
no DO de 8 de janeiro de 1997
.
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997
..

345
545

2.115 _ Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Aprova o Estatuto Social da
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de janeiro de
1997
.
.
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

350
545

2.116 - Decreto de 8 de janeiro de 1997 - Fixa o valor absoluto do limite
global das deduções do Imposto sobre a Renda, devido, relativas a
doações e patrocínios em favor de projetos culturais e incentivos à
atividade audiovisual. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
.
.
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

363
546

2.127 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de 23 de outubro de 1996.
.
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
..
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

2.128 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do Sexto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n"
10lRevisado (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 25
.
de setembro de 1996. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997 .;
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997
.

345
547

2.129 - Decreto de 17 de janeiro de 1997 - Promulga o Protocolo sobre
Privilégios e Imunidades da Inmarsat, concluído em Londres, em 1" de
.
dezembro de 1981. Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
.
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

396
547

2.136 - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Altera a redação dos arts. 54 e
55 do Decreto n2 2.070, de 13 de novembro de 1996. Publicado no DO
de 29 de janeiro de 1997
.
.
Retificado no DO de 30 de janeiro de 1997

410
548

DECRETO NÃo NUMERADO
(186) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 24.035.653,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996 e retificado no DO de 6 de
janeiro de 1997

548

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 549-573, jan. 1997

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
A GAZETA DO EspíRITO SANTO -RÁDIO E TV LTDA., VIT6RIA(ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

466

.

418

ABRIGO NOSSO LAR, GOIÂNIA (GO)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

AÇÃO SOCIAL ANCHIETA, NOVA FRIBURGO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS (PB)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 1üIREVISADO
Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto nº 2.128, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
.
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

.

395
547

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICAN' 35
Ata de Retificação; Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile
Decreto n il2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

576
ACORDO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO
DA PARAíBA
Operação fmanceira; Empréstimo interno
Resolução nr 8, de 29 de janeiro de 1997

334

ACORDO PARA COOPERAÇÃO NOS USOS PAcíFICOS DA ENERGIA
NUCLEAR
Texto, aprovação; Brasil e Canadá
Decreto Legislativo n" 9, de 29 de janeiro de 1997

317

ACORDO PARA RESTITUIÇÃO DE VEícULOS AUTOMOTORES ROUBADOS OU FURTADOS
Promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n~ 2.131, de 20 de janeiro de 1997

399

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL
Texto, aprovação; Brasil e Argentina
Decreto Legislativo n" 6, de 29 de janeiro de 1997

314

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE QUARENTENA E
SAÚDE ANIMAL
Texto. aprovação; Brasil e China
Decreto Legislativo n'! 7, de 29 de janeiro de 1997

315

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ENTRE AS ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS DE AMBOS OS pAíSES
Texto, aprovação; Brasil e Chile
Decreto Legislativo n Q 2, de 23 de janeiro de 1997

310

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS
Texto, aprovação; Brasil e Coréia
Decreto Legislativo n" 3, de 23 de janeiro de 1997

311

ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Texto, aprovação; Brasil e Alemanha
Decreto Legislativo n'! 8, de 29 de janeiro de 1997

316

ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO
Texto, aprovação; Brasil e França
Decreto Legislativo n Q 5, de 29 de janeiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

313

577
ADICIONAL AOFRETE PARAARENOVAÇÃO DOFUNDODAMARINIIA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisórian' 1.551-18, de 16 de janeiro de 1997

197

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo

Medida Provisória e" 1.543-18, de 16 de janeiro de 1997

132

Cargos, extinção

Medida Provisórian' 1.524-3, de 9 de janeiro de 1997

65

Contrato; Licitação; Normas; Lei nl!8.666/93, alteração

Medida Provisórianº 1.531, de 2 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 3 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 8 de
janeiro de 1997 _

_......................................................................

542

Medida Provisória nº 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 2 de janeiro de 1997
_.............................
Retificada no DO de 8 de janeiro de 1997
Medida Provisórianº 1.531·2, de 30 de janeiro de 1997

43
543
303

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei nl!8.931/94, alteração

Medida Provisórianº 1.541·20, de 16 de janeiro de 1997

120

Militar reformado; Cargo ou emprego, nomeação; Decreto nl!2.027/96,
prorrogação de prazo
Decreto nº 2.121, de 13 de janeiro de 1997

377

Servidor público aposentado; Cargo ou emprego, nomeação; Decreto
n~ 2.027/96, prorrogação de prazo
Decreton Q 2.121, de 13 de janeiro de 1997

377

ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃo
Lei Orgânica, criação; Lei Complementar n 2 73/93, alteração

Medida Provisória nl' 1.561-1, de 17 de janeiro de 1997

296

AERONÁUTICA
Efetivos de Oficiais, distribuição
(23) Decreto de 13 de janeiro de 1997

445

Oficiais, promoção; Quantitativo
(22) Decreto de 13 de janeiro de 1997

444

AGí!:NCIA ESPACIALBRASILEIRA
Cargo em Comissão e Função Gratificada, remanejamento
Decreto n' 2.130, de 20 de janeiro de 1997

397

Col Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

578
ÁLCOOL ver BEBIDA ALCOÓLICA
ALEMANHA
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa Tecnológica; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!? 8, de 29 de janeiro de 1997

316

APAM - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO AO MENOR DE AMERICANA,
AMERICANA (SP)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

.

535

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
APARU - ASSOCIAÇÃO DOS PARAPLÉGICOS DE UBERLÃNDIA,
UBERLÃNDIA (MG)
Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

.

515

.

50

.

375

.

50

Acordo de Complementação Econômica n" 35, Ata de retificação; Brasil,
Paraguai, Uruguai e Chile
Decreto n~ 2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n':' 6, de 29 de janeiro de 1997 '"

314

ÁREA AGRíCOLA
Área florestal; Conversão, proibição
Medida Provisória n~ 1.511-6, de 9 de janeiro de 1997
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Criação; Decreto n9. 99.274/81, alteração
Decreto nº 2.120, de 13 de janeiro de 1997

"

ÁREA FLORESTAL
Área agrícola; Conversão, proibição
Medida Provisória n~ 1.511-6, de 9 de janeiro de 1997

ARGENTINA

ARRAIAL DO CABO
Reserva Extrativista Marinha, criação; Estado do Rio de Janeiro
(1) Decreto de 3 de janeiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

415

579
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA, RANCHARIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, JACAREZINHO (PR)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

ASSIST1tNCIA SOCIAL
Organização; Lei n Q 8.742193, alteração
Medida Provisória n" 1.473-27, de 17 de janeiro de 1997

235

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E BENEFICENTE SÃO MARCOS, SEGREDO (llS)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

ASSOCIAÇÃO DE ASSIST1tNCIA SOCIAL BETEL, PIRACICABA (SP)
Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

515

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA, VOLTA REDONDA (RJ)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE IGARAPÉ, IGARAPÉ (MG)
Utilidade pública, declaração
(.'39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS HEMOFíLICOS, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

ATIVIDADE AUDIOVISUAL
Imposto de Renda, deduções
Decreto n!! 2.116, de 8 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

363
546

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÃRIA
Setor Público Estadual, participação, redução
Medida Provisória n" 1.556-6, de 16 de janeiro de 1997

..

213
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580
ATIVIDADE pOLíTICA

Participação; Pessoa desaparecida; Reconhecimento; Indenização;
Decretos n 2 2.038/96 e 2.081196, valores, alteração
Decreto n" 2.126, de 17 de janeiro de 1997

393

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CON.ROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP)
Medida Provisória n" 1.548-27, de 16 de janeiro de 1997

149

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nl!lOlRevisadoj Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreton Q 2.128, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

395
547

Acordo de Complementação Econômica nl!35, Ata de retificação; Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile
Decreto n" 2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

Acordo sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os
Países; Texto, aprovação; Brasil e Chile
Decreto Legislativo nº 2, de 23 de janeiro de 1997

310

Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação; Brasil e Coréia
Decreto Legislativo n" 3, de 23 de janeiro de 1997

311

Convenção de Segurança Nuclear; Texto, aprovação
Decreto Legislativo na 4, de 23 de janeiro de 1997

312

Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos
que prestem Serviço à Aviação Civil Internacional; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 1, de 23 de janeiro de 1997

309

Protocolo sobre Privilégios e Imunidades da Inmaraat, promulgação
Decreto n" 2.129, de 17 de janeiro de 1997

Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

396
547

ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO

Redação, regras; Presidente da República, aprovação; Decreto n"1.937/96,
alteração
Decreto n'! 2.124, de 16 de janeiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. I, p. 575-635,jan. 1997

391

581
AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n~ 1.553-11, de 16 de janeiro de 1997

2D5

AUXÍLIO-FUNERAL
Ex-Combatentes
Medida Provisória n Q 1.544·18, de 16 de janeiro de 1997

134

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), gestão, transferêneia; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei
n Q 2.406188, alteração
Medida Provisória n" 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

269

Servidor, plano de carreira
Medida Provisória n" 1.535-1, de 16 de janeiro de 1997
Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 21 de janeiro de 1997

79
543

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provis6ria nº 1.553-11, de 16 de janeiro de 1997

205

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Contrato, excepcionalidade; Companhia Docas do Rio de Janeiro
Medida Provisória n" 1.566, de 29 de janeiro de 1997......................

42

BEBIDA ALCOÔLICA
Imposto sobre Produtos Industrializados, suspensão
Medida Provisória nº 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

BOCADA MATA, ITAPECURU-MIRIM (MA)
Interesse social, declaração

(92) Decreto de 28 de janeiro de
(93) Decreto de 28 de janeiro de
(94) Decreto de 28 de janeiro de
(95) Decreto de 28 de janeiro de
(96) Decreto de 28 de janeiro de

1997
1997
1997
1997
1997

524
525
526
527
528
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582

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

Normas
Medida Provisória nº 1.542-18, de 16 de janeiro de 1997

121

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CANADÁ

Acordo para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear; Texto,
aprovação
Decreto Legislativo n~ 9, de 29 de janeiro de 1997

317

CAPIM PUBAlRESSACA, ITAPURANGA (GO)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 28 de janeiro de 1997

532

CAPITAL SOCIAL

Participação estrangeira; Credit Suisse First Bank
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997

439

Participação estrangeira; Deutsche Bank S.A. Banco Alemão
(19) Decreto de 13 de janeiro de 1997 .

440

CARGO EM COMISSÃO
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Cultura; Decreto n Q 1.673/95, alteração
Decreto n" 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no no de 10 de janeiro de 1997

345
545

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n Q 1.543-18, de 16 de janeiro de 1997

132

Quantitativo; Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n" 1.534-1, de 16 de janeiro de 1997

77

Remanejamento, prorrogação de prazo
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n'' 1.828/96,
alteração
Decreto nº 2.137, de 29 de janeiro de 1997....................................

411
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583
Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Previdência e
Assistência Social
Decreto n!! 2.139, de 30 de janeiro de 1997

414

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Cultura
Decreto n'! 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

345
545

Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nO? 2.118, de 10 de janeiro de 1997

370

Agência Espacial Brasileira
Decreto nº 2.130, de 20 de janeiro de 1997
Remuneração; Lei n 2 8.911194, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-26, de 17 de janeiro de 1997

397
247

CARGO
Extinção; Administração Pública
Medida Provisória n Q 1. 524-3, de 9 de janeiro de 1997

.

65

CASA DA CONVIVJ::NCIA NOSSA SENHORA MÃE DO BELO AMOR, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

.

418

..

377

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
Estatuto Social, aprovação
Decreto n" 2.122, de 13 de janeiro de 1997

CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA - CRENVI, CURITIBA (PRl
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

.

535

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S. A. (ELETROSUL)
Energia, aproveitamento, concessão; Decreto n" 86.817/82, prorrogação
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1997

461

CENTRO ASSISTENCIAL SANTO ANTÔNIO DE VILA PRADO (CASAl,
SÃO CARLOS (SP)
Utilidade pública, dec1araçáo
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997.....................................................

535
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584
CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA HORTOLÂNDIA, JUNDIAÍ (SP)

Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

515

CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS SOCIAlS DO VALE DO!VAí (CENTOS),
JANDAIA DO SUL (PR)

Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

418

CENTRO ESpíRITA ANTÔNIO DE PÁDUA, MOGI DAS CRUZES (SP)

Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-1, de 16 de janeiro de 1997

77

CENTRO SOCIAL FORMAR, BRASíLIA (DF)

Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

CHILE

Acordo de Complementação Econômica nl! 35, Ata de retificação; Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai
Decretonº 2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

Acordo sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os
Países; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nl' 2, de 23 de janeiro de 1997

310

CHINA

Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal;
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n~ 7, de 29 de janeiro de 1997

315

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

Imõvel, cessão
Duque de Caxias (RJ)
(100) Decreto de 29 de janeiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635,jan. 1997

533

585
CÓDIGO FLüRES'!'AL

Criação; Lei n 2 4.771165, alteração
Medida Provisória n" 1.511-6, de 9 de janeiro de 1997

.

50

Parte Especial; Crime; Decreto n 9 2.848140, alteração
Lei n" .9.426, de 24 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 26 de dezembro de 1997 e retificada no DO de 15 de
janeiro de 1997
_....................................................................................

504

CÓDIGO PENAL

COLÔMBIA

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" lOlRevisado; Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreton P 2.128, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

395
547

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA (CODEBAR)

Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
(24) Decreto de 13 de janeiro de 1997

447

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRAS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória n'-' 1.469-14, de 17 de janeiro de 1997

228

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)

Contrato, excepcionalidade; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Medida Provisória n~ 1.566, de 29 de janeiro de 1997

42

Operação financeira; Empréstimo interno; Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba; União Federal, garantia; Resolução
n!! 96/89, alteração
Resolução ní' 1, de 22 de janeiro de 1997

319

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)

Imóvel
Servidão administrativa
João Pinheiro e Paracatu (MG)
(88) Decreto de 27 de janeiro de 1997

.

518
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586
Buritizeiro e João Pinheiro (MG)
(87) Decreto de 27 de janeiro de 1997
Pirapora e Buritizeíro (MG)
(90) Decreto de 27 de janeiro de 1997

.

517

.

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
Imóvel
Servidão administrativa
Ribeirão Preto (SP)
(89) Decreto de 27 de janeiro de 1997

521

.

520

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
Criação; Estados, Distrito Federal e Municípios; Leis n" 8.001/90 e
7 .990/89, alteração
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997

18

COMUNIDADE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL, SÃO JOSÉ DOS CMIPOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

COMUNIDADE EDUCACIONAL DO TRABALHO, LINS (SP)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECOKÔMICA (CADE)
Autarquia, transformação; Lei n" 8.884/94, alteração
Medida Provisória n" 1.465-11, de 17 de janeiro de 1997

226

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n" 1.507-15, de 9 de janeiro de 1997
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!! 1.554-11, de 16 de janeiro de 1997
.

45

209

CONTRATO TEMPORÃRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATO
Administração pública; Lei n 2 8.666/93, alteração
Medida Provisória n!! 1..531, de 2 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 3 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 8 de
janeiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635,jan. 1997

542

587
Administração Pública; Lei n? 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 2 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 8 de janeiro de 1997

43
543

Administração Pública; Lei ns 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997..........................

303

CONVENÇÃO DE SEGURANÇA NUCLEAR
Texto, aprovação
Decreto Legislativo u" 4, de 23 de janeiro de 1997

0,_

..

312

CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE
RENDA E O CAPITAL
Protocolo suplementar, promulgação; Brasil e Noruega
Decreto n"- 2.132, de 22 de janeiro de 1997

400

CORÉIA
Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 3, de 23 de janeiro de 1997

.

311

.

439

.

227

CREDIT SUlSSE FIRST BANK
Capital social; Participação estrangeira
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997
CRÉDITO EXTRJ.oRDINÁRIO
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória nº 1.466-9, de 17 de janeiro de 1997
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério do Planejamento e Orçamento
(15) Decreto de 8 de janeiro de 1997
Medida Provisória n° 1.564, de 8 de janeiro de 1997
Medida Provisória nº 1.552-9, de 16 de janeiro de 1997

433
39
204

Ministério dos Transportes
Medida Provisória u" 1.555-6, de 16 de janeiro de 1997

212

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei nl!9.138/95, alteração
Medida Provisória u" 1.512-6, de 17 de janeiro de 1997

268
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588
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária

Lei n'! 9.336, de 11 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997 e retificada no DO de 15 de
janeiro de 1997
Ministério da Previdência e Assistência Social

539

(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996 e retificado no DO de 6 de
janeiro de 1997

548

CRIME
C6digo Penal; Parte Especial; Decreto n 9 2.848140, alteração
Lei n Q 9.426, de 24 de dezembro de 1997
Publicada noDO de 26 de dezembro de 1997 e retificadanoDO de 15 de
janeiro de 1997

540

D
DATAPREV ver EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
PREVIDf:NCIA SOCIAL
DCN INTERNATIONAL

Instalação, autorização
Decreto n<J 2.133, de 22 de janeiro de 1997

401

DÉCIMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nl! 8.112190 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n" 1.480-26, de 17 de janeiro de 1997

247

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Boca da Mata, Itapecuru-Mirím (MA)
(92) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(93) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(94) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(95) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(96) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Capim Puba/Ressaca, Itapuranga (GO)
(99) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Antonica, São José do Bonfim
(98) Decreto de 28 de janeiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

524
525
526
527
528
532
531

589
Fazenda Divisor, Açailândia (MA)
(53) Decreto de 16 de janeiro de 1997

479

(48)

Fazenda Lagôa, São Raimundo Nonato (PI)
Decreto de 15 de janeiro de 1997

474

Fazenda Macacos, Maurilándia (TO)
(54) Decreto de 16 de janeiro de 1997

481

Fazenda Marimbu, Ituberá (BA)
(47) Decreto de 15 de janeiro de 1997

473

Fazenda Morada Nova, Anapurus (MA)
(51) Decreto de 16 de janeiro de 1997

477

Fazenda Pinhal Ralo/Rio Bonito, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do
Iguaçu (PR)
(61) Decreto de 16 de janeiro de 1997

489

Fazenda Riauto, São José do Rio Claro (MT)
(57) Decreto de 16 de janeiro de 1997

484

(60)

Fazenda Ribeirão I e 11,São José do Rio Claro (MT)
Decreto de 16 de janeiro de 1997

487

Fazenda RincãolItiquiraIBuritizal, São José do Rio Claro (MT)
(58) Decreto de 16 de janeiro de 1997

485

FazendaRio Piranha, Araguacema (TO)
(56) Decreto de 16 de janeiro de 1997

483

Fazenda Santa Bárbara 11, Axixá do Tocantins (TO)
(64) Decreto de 20 de janeiro de 1997

492

Fazenda Santa Maria/Caixa de Fósforo, Praia Norte (TO)
(55) Decreto de 16 de janeiro de 1997

482

Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (00)
(49) Decreto de 15 de janeiro de 1997

475

Fazenda São Francisco, Eldorado do Carajás (PA)
(46) Decreto de 15 de janeiro de 1997

472

Fazenda São Silvestre, Augustin6polis (TO)
(63) Decreto de 20 de janeiro de 1997

491

Fazenda Sonho Real, Querência do Norte (PR)
(45) Decreto de 15 de janeiro de 1997

471

Fazendas Modelo, Modelo Il, São José, Canaan, Monte Azul,
Piramar e Novo Horizonte
(97) Decreto de 28 de janeiro de 1997

529

Fazendas Santa Maria e Santa Maria Il, Cacimbinhas e Dois
Riachos (AL)
(52)

Decreto de 16 de janeiro de 1997

478
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590
Gleba Mogno Il, Paranaíta (MT)
(50) Decreto de 16 de janeiro de 1997...........................
Gleba Mogno V, Paranaíta (MT)
(59) Decreto de 16 de janeiro de 1997
São Sebastião, Silvânia (GO)
(44) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Sitio Jardim, Fortim (CE); Decreto Não Numerado 85, de 28.9.95,
revogação
(65) Decreto de 20 de janeiro de 1997

476
486

470

493

Imóvel; Utilidade pública

Guapiara (SP)
(78) Decreto de 22 de janeiro de 1997
Jundiaí (SP)
(77) Decreto de 22 de janeiro de 1997
São Paulo (SP)
(83) Decreto de 24 de janeiro de 1997

507
505
513

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Diretrizes; Incentivos fiscais
Medida Provisória nº 1.562, de 19 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 3 de
janeiro de 1997

542

DEUTSCHE BANK S.A. BANCO ALEMÃO

Capital social; Participação estrangeira
(19) Decreto de 13 de janeiro de 1997

440

DIESEL ver ÓLEO DIESEL
DISTRITO FEDERAL

Compensação financeira, criação; Leis n 9 8.001/90 e 7.990/89, alteração
Lei n" 9.433, de 8 de janeiro de 1997

Dívida Pública Mobiliária, refinanciamento, consolidação, critérios;
União Federal; Estados
Medida Provisória n" 1.560-1, de 17 de janeiro de 1997

18

291

DíVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA

Refinanciamento, consolidação, critérios; União Federal; Estados;
Distrito Federal
Medida Provisória n<.! 1.560-1, de 17 de janeiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

291

591
DOCUMENTOS PÚBLICOS SIGILOSOS
Acesso; Política Nacional; Lei nº 8.159/91, regulamentação
Decreto n'! 2.134, de 24 de janeiro de 1997

402

E
ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Imóvel
Desapropriação
São Paulo (SP)
(83) Decreto de 24 de janeiro de 1997

..

513

.

451

Imposto sobre Produtos Industrializados; Período de apuração; Prazo de
recolhimento
Medida Provisória n° 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

EMISSORAS REUNIDAS LTDA., ALEGRETE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 13 de janeiro de 1997

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDl!:NCIA SOCIAL (DATAPREV)
Estatuto Social, aprovação
Decreto n" 2.115, de 8 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

.

350
545

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
DCN International
Decreto nt.! 2.133, de 22 de janeiro de 1997 ..
Mercovia S.A.
(20) Decreto de 13 de janeiro de 1997 .
Ttamgo S.A.
(21) Decreto de 13 de janeiro de 1997

391
441
442

ENCARGO FINANCEIRO
Administração Pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n 2 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n" 1.541-20, de 16 de janeiro de 1997

120
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592
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃo

Orçamento fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.466-9, de 17 de janeiro de 1997

227

EQUIPAMENTOS

Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n° 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

EspíRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA)
Imóvel
Servidão administrativa

São Mateus e Conceição da Barra (ES)
(91) Decreto de 27 de janeiro de 1997

522

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS

Criação; Decreto 0 2 99.274/81, alteração
Decreto nº 2.120, de 13 de janeiro de 1997

375

ESTADO DA PARAíBA

Operação financeira: Empréstimo interno; Governo Federal
Resolução n Q 8, de 29 de janeiro de 1997

334

ESTADO DE GOIÁS

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reeatruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 14, de 31 de janeiro de 1997

342

ESTADO DE MATO GROSSO

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo
Resolução n'1 7, de 29 de janeiro de 1997

332

ESTADO DE RONDÕNIA

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 11, de 31 de janeiro de 1997

338

ESTADO DE SÃO PAULO

Operação financeira; Empréstimo externo; União Federal, garantia
Resolução nº 3, de 22 de janeiro de 1997
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324

593
ESTADODE TOCANTINS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Cooperação
Nipo--Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer III Piloto); Resolução nD 5/96, alteração

Resoluçã<J n' 13, de 31 de janeiro de 1996..................................................

341

ESTADODO RIO DE JANE1RO
Arraialdo Cabo; Reserva Extrativista Marinha, criação
(1) Decreto de 3 de dezembro de 1997........................................................

415

Operação financeira; Empréstimo interno; Governo Federal
Resoluçã<J n' 10, de 31 de janeiro de 1997

336

ESTADO
Compensação financeira, criação; Leis n'J 8.001190 e 7.990/89, alteração
Lei n'il 9.433, de 8 de janeiro de 1997
Dívida Pública Mobiliária, refinanciamento, consolidação, critérios;
União Federal; Distrito Federal
Medida Provisória n' I.56IJ.1, de 17 de janeiro de 1997

7

291

ElG:RC1TO
Efetivos do pessoal, disposição
(17) Decreto de 13 de janeiro de 1997

435

Oficiaisdas Armas;Quadros; Serviços; Promoção
(16) Decreto de 9 de janeiro de 1997
__

434

F
FAZENDA ANTONlCA, SÃOJOSÉ DO BONFlM
Interesse social. declaração

(98) Decreto de 28 de janeiro de 1997

531

FAZENDA DMSOR, AÇAlLÂNDlA (MA)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 16 de janeiro de 1997

479

FAZENDA LAGÔA, SÃORAIMUNDO NONATO (P1)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 15 de janeiro de 1997

474
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594
FAZENDA MACACOS, MAURlLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 16 de janeiro de 1997

481

FAZENDA MARIMBU, ITUBERÁ (BA)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 15 de janeiro de 1997

473

FAZENDA MORADA NOVA, ANAPURUS (MA)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 16 de janeiro de 1997

477

FAZENDA PINHAL RALOIRIO BONITO, NOVA LARANJEIRAS E RIO
BONITO DO IGUAÇU (PR)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 16 de janeiro de 1997

489

FAZENDA RIAUTO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 16 de janeiro de 1997

484

FAZENDA RIBElRÁO I E 11,SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 16 de janeiro de 1997

487

FAZENDARINCÃOIITIQUIRAlBURITIZAL, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MT)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 16 de janeiro de 1997

485

FAZENDA RIO PIRANHA, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 16 de janeiro de 1997

483

FAZENDA SANTA BÁRBARA 11, AXIXÁ DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 20 de janeiro de 1997

.

492

FAZENDA SANTA MARINCAIXA DE FÓSFORO, PRAIA NORTE (TO)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 16 de janeiro de 1997

482

FAZENDA SANTA ROSA, MATRINCHÃ (GO)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 15 de janeiro de 1997

475
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595
FAZENDA SÃO FRANCISCO, ELDORADO DO CARAJÁS (PA)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 15 de janeiro de 1997

,...........................................

472

FAZENDA SÃO SILVESTRE, AUGUSTINÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 20 de janeiro de 1997

491

FAZENDA SONHO REAL, QUERltNCIA DO NORTE (PR)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 15 de janeiro de 1997

471

FAZENDAS MODELO, MODELO n, SÃO JOSÉ, CANAAN, MONTE AZUL,
PlRAMAR E NOVO HORIZONTE
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 28 de janeiro de 1997

529

FAZENDAS SANTA MARIA E SANTA MARIA lI, CACIMBINHAS E DOIS
RIACHOS (AL)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 16 de janeiro de 1997

478

FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.
Transporte ferroviário, concessão
(86) Decreto de 24 de janeiro de 1997

516

FLORESTA ver ÁREA FLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FLORESTAS ver PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL
FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória nn 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997

134

Servidor, remuneração; Militar; Lei nl! 8.237/91, alteração
Medida Provisória nº 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997

134

FRANÇA
Acordo-Quadro sobre Cooperação; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 5, de 29 de janeiro de 1997

328
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596
FREQüENCIAL - EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.,
MARINGÁ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência, Rádio Jornal de Maringá LIda.
(76) Decreto de 22 de janeiro de 1997

504

FUNÇÃO GRATIFICADA

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Cultura; Decreto n21.673/95, alteração
Decreto n° 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

345
545

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provis6ria n" 1.543-18. de 16 de janeiro de 1997

132

Quantitativo; Instituições Federais de Ensino Superior; Centros
Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n° 1.•534-1, de 16 de janeiro de 1997

77

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Agência Espacial Brasileira
Decreto n'2 2.130, de 20 de janeiro de 1997

397

FUNDAÇÃO DE APOIO AO MENOR DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE
SANTANA (BA)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SANTOS, SANTOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

FUNDAÇÃO DOS SÓCIOS DO ROTARY CLUB DO RIO DE JANEIRO, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento
(101) Decreto de 29 de janeiro de 1997

534

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
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464

597
FUNDAÇÃO ENOCH DE OLIVEIRA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,
GOVERNADOR VALADARES (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Educadora Rio
Doce Ltda.
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1997

447

FUNDAÇÃO HOSPITALAR PIO XII, SEBERI (RS)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

.

418

FUNDAÇÃO JOÃO XXIII - RÁDIO POR UM MUNDO MELHOR, GOVERNADOR VALADARES (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30) Decreto de 13 de janeiro de 1997
(66) Decreto de 20 de janeiro de 1997

452
494

FUNDAÇÃO JOSÉ DE PAIVANETTO, ESTEIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; RGS Radiodifusão Ltda.
(31) Decreto de 13 de janeiro de 1997

453

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA DO EspíRITO SANTO,
CARIACICA (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Difusora de
Cariacica Ltda.
(28) Decreto de 13 de janeiro de 1997

450

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, BRAGANÇA (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(81) Decreto de 23 de janeiro de 1997
(82) Decreto de 23 de janeiro de 1997

511
512

FUNDAÇÃO PADRE PELÁGIO, GOIÁNIA (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(12) Decreto de 8 de janeiro de 1997

.

430

FUNDAÇÃO REDENTORISTA DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS, PARANAGUÁ(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(73) Decreto de 20 de janeiro de 1997

501

.

FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ DO P ARA!so, PARAISÓPOLIS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(10) Decreto de 7 de janeiro de 1997

.

428
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598
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei ns 8.019/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.475·23, de 17 de janeiro de 1997

237

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, conversão;
Medida Provisória n'l 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

269

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei ns 2.406/88, alteração
Medida Provisória n Q 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

269

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n" 1.545-14, de 16 de janeiro de 1997

141

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.545-14, de 16 de janeiro de 1997

141

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito, dívida ativa, inscrição; Lei 0 11 8.844/94, alteração
Medida Provis6ria n~ 1.478-20, de 17 de janeiro de 1997

244

Normas; Lei ns 8.036190, alteração
Medida Provisória nº 1.478·20, de 17 de janeiro de 1997

244

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA (FINAM)
Incentivo fiscal, desenvolvimento regional
Medida Provisória nº 1.562-1, de 17 de janeiro de 1997

298

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)
Incentivo fiscal, desenvolvimento regional
Medida Provisória nº 1.562-1, de 17 de janeiro de 1997

298

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provis6ria n'l 1.551-18, de 16 de janeiro de 1997

197

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbraa)
Medida Provisória n'l 1.469-14, de 17 de janeiro de 1997

228

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO EspíRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivo fiscal, desenvolvimento regional
Medida Provisória n" 1.•562-1, de 17 de janeiro de 1997
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599
FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n" 1.545-14, de 16 de janeiro de 1997........................

141

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE pOLíTICA FUNDIÁRIA
Cargo em comissão, remanejamento

Decretonº 2.118, de 10 de janeiro de 1997

"................................

370

GADA - GRUPO DE AMPARO AO DOENTE DE AIDS, SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (SP)

Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

515

GETEXCEL - GRUPO DE ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO E
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO AO EXCEPCIONAL DE LONDRINA, LONDIUNA (PR)

Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

515

GLEBA MOGNO 11, PARANAíTA (MT)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 16 de janeiro de 1997

476

GLEBA MOGNO V, PARANAíTA (MT)

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 16 de janeiro de 1997

486

GOVERNO FEDERAL

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado da Paraíba
Resolução nº 8, de 29 de janeiro de 1997

334

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 1997

336

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória n'! 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997

134
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600
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATMDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma

Agrária
Medida Provis6ria nQ 1.547-26, de 16 de janeiro de 1997

146

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATMDADE DE PROTEÇÃOAO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)

Medida Provisória nº 1.547-26, de 16 de janeiro de 1997

146

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTMDADE (GDP)
Criação, alteração; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento

Medida Provisória n' 1.548-27, de 16 de janeiro de 1997

149

GRUPO ASSISTENCIAL ACANDEIA,TMS LAGOAS (MS)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

GRUPO DE APOIO A CRIANÇACOM CÂNCER,RIBEIRÃOPRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLEDO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação

Medida Provisória n' 1.547-26, de 16 de janeiro de 1997

146

H
HOSPITAIS
Programa de Controle de Infecções Hospitalares, obrigatoriedade

Lei n' 9.431, de 6 de janeiro de 1997

7

I
IMÓVEL
Cessão, utilização gratuita; Club de Regatas Vasco da Gama; Duque de
Caxias (RJ); Decreto Não Numerado (58) de 20.6.96, alteração

(100) Decreto de 29 de janeiro de 1997

533

Doação; Instituto Nacional de Coloníaação e Reforma Agrária (Incra)
MiBsal(PR)
(2) Decreto de 6 de janeiro de 1997

416
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601
Interesse social; Reforma agrária
Boca da Mata, Itapecuru-Mirim (MA)
(92) Decreto de 28 de janeiro de 1997
_................................
(93) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(94) Decreto de 28 de janeiro de 1997
_
_..............
(95) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(96) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Capim PubalRessaea, Itapuranga (GO)
(99) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Antonica, São José do Bonfim
(98) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Divisor, Açailândia (MA)
(53) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Lagôa, São Raimundo Nonato (PI)
(48) Decreto de 15 de janeiro de 1997
,..........................
Fazenda Macacos, Maurilândia (TO)
(54) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Marimbu, Ituberá (BA)
(47) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fazenda Morada Nova, Anapurus (MA)
(51) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Pinhal Ralo/Rio Bonito, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do
Iguaçu (PR)
(61) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Riauto, São José do Rio Claro (MT)
(57) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Ribeirão I e lI, São José do Rio Claro (MT)
(60) Decreto de 16 de janeiro de 1997

524
525
526
527
528

532
531
479
474
481

473
477

489
484
487

Fazenda RincãolltiquiraIBuritizal, São José do Rio Claro (MT)
(58) Decreto de 16 de janeiro de 1997

485

Fazenda Rio Piranha, Araguacema (TO)
(56) Decreto de 16 de janeiro de 1997

483

Fazenda Santa Bárbara 11, Axixá do Tocantins (TO)
(64) Decreto de 20 de janeiro de 1997

492

Fazenda Santa Maria/Caixa de Fósforo, Praia Norte (TO)
(55) Decreto de 16 de janeiro de 1997

482

Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (GO)
(49) Decreto de 15 de janeiro de 1997

475

Fazenda São Francisco, Eldorado do Carajás (PA)
(46) Decreto de 15 de janeiro de 1997

472
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602
Fazenda São Silvestre, Augustin6polis (TO)
(63) Decreto de 20 de janeiro de 1997

491

Fazenda Sonho Real, Querência do Norte (PR)
(45) Decreto de 15 de janeiro de 1997

471

Fazendas Modelo, Modelo 11,São José, Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo Horizonte
(97) Decreto de 28 de janeiro de 1997

529

Fazendas Santa Maria e Santa Maria 11, Cacimbinhas e Dois
Riachos (AL)
(52) Decreto de 16 de janeiro de 1997......................................

478

Gleba Mogno 11,Paranafta (MT)
(50) Decreto de 16 de janeiro de 1997

476

Gleba Mogno V. Paranaíta (MT)
(59) Decreto de 16 de janeiro de 1997

486

São Sebastião, Silvânia (GO)
(44) Decreto de 15 de janeiro de 1997

470

Sítio Jardim, Fortim (CE); Decreto Não Numerado 85, de 28.9.95,
revogação
(65) Decreto de 20 de janeiro de 1997

493

Utilidade pública; Desapropriação
Guapiara (SP)
(78) Decreto de 22 de janeiro de 1997

507

Jundiaí (SP)
(77) Decreto de 22 de janeiro de 1997

505

São Paulo (SP)
(83) Decreto de 24 de janeiro de 1997

513

Utilidade pública; Servidão administrativa
Buritizeiro e João Pinheiro (MG)
(87) Decreto de 27 de janeiro de 1997

517

João Pinheiro e Paracatu (MG)
(88) Decreto de 27 de janeiro de 1997

518

Pírapora e Buritizeiro (MG)
(90) Decreto de 27 de janeiro de 1997

521

Ribeirão Preto (SP)
(89) Decreto de 27 de janeiro de 1997................................................

520

São Mateus e Conceição da Barra (ES)
(91) Decreto de 27 de janeiro de 1997

522
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603
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

PJfquotas, alteração
Decreto n" 2.135, de 24 de janeiro de 1997

Redução
Medida Provisória n° 1.536-21, de 16 de janeiro de 1997

409
98

IMPOSTO DE RENDA
Beneficiários residentes no exterior
Medida Provisória n~ 1.tj63-1, de 30 de janeiro de 1997..........................

305

Deduções; Doações, patrocínios; Projetos culturais: Atividade audiovisual
Decreto nº 2.116, de 8 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

350
545

Legislação, alteração; Lucro; Contribuição social
Medida Provisória n Q 1.559-9, de 17 de janeiro de 1997

288

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n" 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

Período de apuração; Prazo de recolhimento; Empresa de Pequeno Porte
Medida Provisória n!! 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

Período de apuração; Prazo de recolhimento; Microempresa
Medida Prorieória n " 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

Suspensão; Bebida alcoólica
Medida Provisória n Q 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

IMPRENSA NACIONAL

Patrono; Joaquim Maria Machado de Assis
(34) Decreto de 13 de janeiro de 1997

456

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional
Medida Provisória n<'! 1.532-1, de 16 de janeiro de 1997
Desenvolvimento regional, legislação; Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor); Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam); Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres)
Medida Provisória n!! 1.562-1, de 17 de janeiro de 1997

66

298
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604
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n(J 1.534·1, de 16 de janeiro de 1997

77

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANGEIRA
Reorganização, concessão; Decreto n'197.593/89, revogação
Decreto n'! 2.123, de 15 de janeiro de 1997

391

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização
Medida Provisória n" 1.556-6, de 16 de janeiro de 1997

213

INSTITUIÇÃO PIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BELÉM (PA)
Utilidade pública, restabelecimento
(lO1) Decreto de 29 de janeiro de 1997

534

INSTITUTO BRASILEIRO DE INOVAÇÕES EM SAúDE SOCIAL (IBISS),
RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(lNCRA)

Imóvel, doação
Missal (PR)
(2) Decreto de 6 de janeiro de 1997
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Créditos, extinção
Medida Provisória no:' 1.533~1. de 16 de janeiro de 1997
INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA (lPEPO), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

416

76

535

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social; Participação 'estrangeira; Credit Suisse First Bank
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997

Capital social; Participação estrangeira; Deutsche Bank S.A. Banco
Alemão
(19) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 1, p. 575-635,jan. 1997

439

440

605
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93, alte-

ração
Medida Provisória nº 1.554-11, de 16 de janeiro de 1997

209

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Boca da Mata, ltapecuru-Mirim (MA)
(92) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(93) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(94) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(95) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(96) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Capim Puba/Ressaca, ltapuranga (GO)
(99) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Antonica, São José do Bonfim
(98) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Divisor, Açailândia (MA)
(53) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Lagôa, São Raimundo Nonato (PI)
(48) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fazenda Macacos, Maurilândia (TO)
(54) Decreto de: 16 de janeiro de 1997

524
525
526
527
528
532

531
479
474
481

Fazenda Marimbu, Ituberã (BA)
(47) Decreto de 15 de janeiro de 1997

473

Fazenda Morada Nova, Anapurus (MA)
(51) Decreto de 16 de janeiro de 1997

477

Fazenda Pinhal RalolRio Bonito, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do
Iguaçu (PR)
(61) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Riauto, São José do Rio Claro (MT)
(57) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Ribeirão I e 11, São José do Rio Claro (MT)
(60) Decreto de 16 de janeiro de 1997

487

Fazenda RincãolltiquiraIBuritizal, São José do Rio Claro (MT)
(58) Decreto de 16 de janeiro de 1997

485

489
484

Fazenda Rio Piranha, Araguacema (TO)
(56) Decreto de 16 de janeiro de 1997

483

Fazenda Santa Bárbara lI, Axixá do Tocantins (TO)
(64) Decreto de 20 de janeiro de 1997

492
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606
Fazenda Santa Maria/Caixa de F6sforo, Praia Norte (TO)
(55) Decreto de 16 de janeiro de 1997

482

Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (GO)
(49) Decreto de 15 de janeiro de 1997................................................

475

Fazenda São Francisco, Eldorado do Carajás (PA)
(46) Decreto de 15 de janeiro de 1997

472

Fazenda São Silvestre, Augustinópolis (TO)
(63) Decreto de 20 de janeiro de 1997

,.............

491

Fazenda Sonho Real, Querência do Norte (PR)
(45) Decreto de 15 de janeiro de 1997

471

Fazendas Modelo, Modelo 11,São José, Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo Horizonte
(97) Decreto de 28 de janeiro de 1997

529

Fazendas Santa Maria e Santa Maria II, Cacimbinhas e Dois
Riachos (AL)
(52) Decreto de 16 de janeiro de 1997................................................

478

Gleba Mogno II, Paranaíta (MT)
(50) Decreto de 16 de janeiro de 1997

476

Gleba Mogno V, Paranaíta (MT)
(59) Decreto de 16 de janeiro de 1997

486

São Sebastião, Silvânia (GO)
(44) Decreto de 15 de janeiro de 1997................................................

470

Sítio Jardim, Fortim (CE); Decreto Não Numerado 85, de 28.9.95,
revogação
(65) Decreto de 20 de janeiro de 1997 .

493

J
JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS
Imprensa Nacional, patrono
(34) Decreto de 13 de janeiro de 1997

..

456

L
LAR DE JESUS, NOVA IGUAÇU (RJ)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
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535

607
LAR ESCOLA E CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOÃO BATISTA, AURIFLAMA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

;...

464

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis ns 8.112/90
e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n° 1.480-26, de 17 de janeiro de 1997

247

LEI DOS QUINTOS

LICiTAÇÃO
Administração pública; Lei nl!8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531, de 2 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 3 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 8 de
janeiro de 1997
Medida Provisória n" 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 2 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 8 de janeiro de 1997
Medida Provisória n Q 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997

542
43
543
303

M
MACHADO DE ASSIS ver JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MARINHA
Capitães-de-Mar-e-Guerra, promoção, quantitativo
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1997

460

Efetivos de Oficiais, distribuição
(4) Decreto de 7 de janeiro de 1997

419

Oficiais, promoção, quantitativo
(36) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

458

MENSALiDADE ESCOLAR
Valor total anual- normas
Medida Provisória n'! 1.477-32, de 17 de janeiro de 1997

238

MERCADO DE CAPITAiS
Normas; Lei n Q 4.728/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.464-17, de 17 de janeiro de 1997

225
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608
MERCOSUL

Nomenclatura Comum, alteração
Decreto n" 2.135, de 24 de janeiro de 1997

409

MERCOVIA S.A
Instalação, autorização
(20) Decreto de 13 de janeiro de 1997

441

MICROEMPRESA

Imposto sobre Produtos Industrializados; Período de apuração; Prazo de
recolhimento
Medida Provis6ria nl' 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997

47

MILITAR

Estatuto, normas; Lei n 2 6.880/80, alteração
Medida Provisória nf! 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997

134

Exército; Efetivos do pessoal, disposição
(17) Decreto de 13 de janeiro de 1997

436

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória nº 1.544·18, de 16 de janeiro de 1997

134

Servidor, remuneração; Forças Armadas; Lei nl! 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'! 1.544·18, de 16 de janeiro de 1997

134

MILITAR REFORMADO
Cargo ou emprego, nomeação; Administração pública; Decreto
n" 2.027/96, prorrogação de prazo
Decreto n'! 2.121. de 13 de janeiro de 1997

377

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Remanejamento
Agência Espacial Brasileira
Decreto nº 2.130, de 20 de janeiro de 1997
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n 2 2.118, de 10 de janeiro de 1997
,............................

370

Ministério da Cultura
Decreto n" 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

345
545
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397

609
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação

Medida Provisória n' 1.547·26, de 16 de janeiro de 1997

146

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'l 9.336, de 11 de dezembro de 1997

Publicada no DO de 12 de dezembrode 1997 e retificada no DO de 15 de
janeiro de 1997

539

MINISTÉRIO DA CULTURA
Cargoem comissão;Funçãogratificada;Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo, aprovação; Decreto n 21.673/95, alteração
Decreto n'l2.114, de 7 de janeiro de 1997

Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

345
545

Cargo em comissão, remanejamento

Decreto nº 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997
MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Decreto-LeinI? 2.406/88, alteração
Medida Provisória n'l 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

345
545

269

MINISTÉRIO DA MABINHA
Oficiais. promoção, quantitativo
(36)

Decreto de 15 de janeiro de 1997

MINIsTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Cargo em comissão; Remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto nl! 2.137, de 29 de janeiro de 1997

458

411

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996 e retificado no DO de 6 de

janeiro de 1997

548

Remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto nº 2.139, de ao de janeiro de 1997

414

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Estrotura Regimental, aprovação; Decreto n Q 2.070/96, alteração
Decreto nº 2.136, de 28 de janeiro de 1997

Publicado no DO de 29 de janeiro de 1997

410

Retificado no DO de

548

ao de janeiro de 1997
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610
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto n" 2.114, de 7 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 8 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 10 de janeiro de 1997

..

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.564, de 8 de janeiro de 1997
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.552-9, de 16 de janeiro de 1997
(15) Decreto de 8 de janeiro de 1997 ..

345
545

39
204
433

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n(!1.555-6, de 16 de janeiro de 1997

.

212

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n° 1.549-26, de 16 de janeiro de 1997

.

153

MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Delegação de competência; Porto de Aracaju, encerramento das
atividades
(79) Decreto de 23 de janeiro de 1997

509

MOVIMENTO CAPIVARI SOLIDÁRIO, CAPIVARI (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

.

418

MUNICípIO
Compensação financeira, criação; Leis ns 8.001190 e 7.990/89, alteração
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997

18

N
NORUEGA
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre Renda e o Capital; Protocolo
suplementar, promulgação
Decreto nº 2.132, de 22 de janeiro de 1997.................................................

400

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.553-11, de 16 de janeiro de 1997

205
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611
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.538-36, de 16 de janeiro de 1997

109

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL
NÚCLEO SOCIAL PAPA JOÃO XXIII, MARINGÁ (PRl
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

418

o
ÓLEO DIESEL
Auxilio pecuniário, concessão
Medida Provisória nº 1.557-5, de 16 de janeiro de 1997

219

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Programa Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Estados Brasileiros (Pnafe)
Resolução n" 5, de 24 de janeiro de 1997

328

Empréstimo externo; Projeto de Melhoramento e Pavimentação da Rodovia BR-174
Resolução n 2 2, de 22 de janeiro de 1997

323

Empréstimo externo; Projeto de Modernização Tecnológica e de Fortalecimento das Capacidades Gerencial, Normativa e Operacional da Secretaria da Receita Federal
Resolução nr! 4, de 24 de janeiro de 1997

326

Empréstimo externo; Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde (Reforaue)
Resolução nº 6, de 29 de janeiro de 1997

326

Empréstimo externo; Projeto Sul de Trens Metropolitanos de São Paulo;
Estado de São Paulo; União Federal, garantia
Resolução nr! 3, de 22 de janeiro de 1997

324

Empréstimo interno; Acordo entre o Governo Federal e o Governo do
Estado da Paraíba
Resolução no:! 8, de 29 de janeiro de 1997

334

Empréstimo interno; Acordo entre o Governo Federal e o Governo do
Estado do Rio de Janeiro
Resolução n" lO, de 31 de janeiro de 1997

336
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612
Empréstimo interno; Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ); Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba; União Federal,
garantia; Resolução n" 96/89, alteração
Resolução u" 1, de 22 de janeiro de 1997
Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo; Estado de Mato Grosso
Resolução n() 7, de 29 de janeiro de 1997
Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados; Estado de Goiás
Resolução n'214, de 31 de janeiro de 1997
Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados; Estado de Rondônia
Resolução n" 11, de 31 de janeiro, de 1997
_..........................
Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação ao Ajuste
Fiscal dos Estados; Resolução n'"70/95, alteração
Resolução nº 12, de 31 de janeiro de 1997 __
Empréstimo interno; Programa de Cooperação Nipc-Brasileiro para
Desenvolvimento dos Cerrados (Prcdecer IH -Piloto); Estado de Tocantins; Resolução n? 5/96, alteração
Resolução n" 13, de 31 de janeiro de 1996

ORÇAMENTO
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n" 1.564, de 8 de janeiro de 1997
(15) Decreto de 8 de janeiro de 1997
Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nO 9.082195 e
9.293/96, alteração
Medida Provisória n" 1.558-3, de 16 de janeiro de 1997
Receita e despesa, compatibilização
Decreto n" 2.113, de 30 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1996 e retificado no DO de 10 de
janeiro de 1997
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n" 1.552-9, de 16 de janeiro de 1997
Crédito suplementar
Ministério da Previdência e Assistência Social
(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996 e retificado no DO de
6 de janeiro de 1997
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319

332

342

338

340

341

433

220

544

204

548

613
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória nº 1.466-9, de 17 de janeiro de 1997

227

Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.555-6, de 16 de janeiro de 1997......

212

Crédito suplementar

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Lei n" 9.336, de 11 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997 e retificada no DO de
15 de janeiro de 1997

539

ORFANATO SÃO VICENTE DE PAULO, PARANAGUÁ (PR)
Utilidade pública, declaração
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

.

515

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica n" 35, Ata de retificação; Brasil,
Argentina, Uruguai e Chile
Decreto nº 2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
..
.
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados,
promulgação; Brasil
Decreto nº 2.131, de 20 de janeiro de 1997
.

399

PESSOA DESAPARECIDA
Atividade política, participação; Indenização; Decretos n" 2.038/96 e
2.081196, valores, alteração
Decreto nº 2.126, de 17 de janeiro de 1997 ...

393

PESSOA JURíDICA
Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
Medida Provisória n" 1..537-34, de 16 de janeiro de 1997

106

PETROBRÁS QUíMICA S.A (PETROQUlSA)
Exclusão; Programa Nacional de Desenvolvimento (PND)
Decreto n'! 2.125, de 17 de janeiro de 1997
.

395
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614
PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n2 8.212191, alteração
Medida Provisória n~ 1.475-23, de 17 de janeiro de 1997

237

PLANO DE CUSTEIO

Criação; Lei n9 8.212191, alteração
Medida Provisória nª 1.523-3. de 9 de janeiro de 1997

58

PODER EXECUTIVO ver ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO
POLíTICA NACIONAL DE RECURSOS HíDRICOS

Criação
Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997

18

pOLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Criação; Decreto n 2 99.274/81, alteração
Decreto n'-! 2.120, de 13 de janeiro de 1997 (VER)

375

PORTO DE ARACAJU
Encerramento das atividades; Ministro de Estado dos Transportes, delegação de competência
(79) Decreto de 23 de janeiro de 1997

509

PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória nº 1.549-26, de 16 de janeiro de 1997

.

153

Atos normativos, aprovação; Redação, regras; Decreto n 9 1.937/96, alteração
Decreto n~ 2.124, de 16 de janeiro de 1997

391

PRESIDENTE DA REPúBLICA

PREVIDl!:NCIA SOCIAL

Benefícios, planos; Lei n'2 8.213/91, alteração
Medida Provisória n'! 1.523-3, de 9 de janeiro de 1997

58

Benefícios, reajuste
Medida Provisória n~ 1.463-9, de 17 de janeiro de 1997

223

PROGRAMA DE APOIO A REESTRUTURAÇAo AO AJUSTE FISCAL DOS
ESTADOS

Operação financeira; Empréstimo interno; Resolução n'2 70/95, alteração
Resolução n Q 12, de 31 de janeiro de 1997
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 1, p. 575-635, jan. 1997

340

615
PROGRAMA DE APOIO ÀREESTRUTURAÇÀO E AO AJUSTE FISCAL DE
LONGO PRAZO DOS ESTADOS
Operação financeira: Empréstimo interno; Estado de Goiás
Resolução n" 14, de 31 de janeiro de 1997

342

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Mato Grosso
Resolução n" 7, de 29 de janeiro de 1997

332

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Rondônia
Resolução nº 11, de 31 de janeiro de 1997

338

PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES
Obrigatoriedade; Hospitais
Lei n" 9.431, de 6 de janeiro de 1997

7

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO NIPO-BRASILEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS (PRODECER 111 - PILOTO);

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Tocantins; Resolução n'! 5/96, alteração
Resolução nº 13, de 31 de janeiro de 1996...........................

341

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÃRIO (PDV)
Criação; Servidor público civil
Medida Provisória n" 1..530-2, de 17 de janeiro de 1997

280

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição
Medida Provisória nº 1.537-34, de 16 de janeiro de 1997........................

106

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÕNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.546-15, de 16 de janeiro de 1997........................

142

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL PARA
OS ESTADOS BRASILEIROS (PNAFE)
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução nº 5, de 24 de janeiro de 1997

328

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (Codebar), inclusão
(24) Decreto de 13 de janeiro de 1997

447

Criação; Lei n" 8.031190, alteração
Medida Provisória nº 1.481-4.5, de 17 de janeiro de 1997.........................

255
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616
Petrobrás Química S.A. (Petroquisa), exclusão
Decreto nº 2.125, de 17 de janeiro de 1997

395

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n e 1.538·36, de 16 de janeiro de 1997

109

PROGRAMA PILOTO PARA APROTEÇÁO DAS FLORESTAS TROPICAIS
DO BRASIL
Normas; Comissão de Coordenação, normas

Decretonº 2.119, de 13 de janeiro de 1997

371

PROJETO CULTURAL
Imposto de Renda, deduções

Decreton"t 2.116, de 8 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 9 de janeiro de 1997
Retificado DO DO de 10 de janeiro de 1997

363
546

PROJETO DE AMPLIAÇÁO E MODERNIZAÇÁO DO PORTO DE
SEPETIBA
Operação financeira; Empréstimo interno; Companhia Docas do Rio de
Janeiro (CDRJ); União Federal, garantia; Resolução n!! 96189, alteração
Resolução n Q 1, de 22 de janeiro de 1997

319

PROJETO DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÁO DA RODOVIA
BR-174
Operação financeira; Empréstimo externo;
Resolução n'! 2, de 22 de janeiro de 1997

323

PROJETO DE MODERNlZAÇÁO TECNOLÓGICA E DE FORTALECIMEN·
TO DAS CAPACIDADES GERENCIAL, NORMATNA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n'l 4, de 24 de janeiro de 1997

PROJETO DE REFORÇO À REORGANIZAÇÁO DO SISTEMA
SAúDE (REFORSUS)

326

úNIco DE

Operação financeira; Empréstimo externo
ResoluçiW nf! 6, de 29 de janeiro de 1997

330

PROJETO SUL DE TRENS METROPOLITANOS DE SÁO PAULO
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Estado de São Paulo; União
Federal, .garantia
Resolução n'!.3, de 22 de janeiro de 1997
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617
PROTOCOLO PARA A REPRESSÃO DE ATOS ILíCITOS DE VIOLJl:NCIA
EM AEROPORTOS QUE PRESTEM SERVIÇO À AVIAÇÃO CIVIL
INTERNACIONAL
Texto, aprovação

Decreto Legislativo n" 1, de 23 de janeiro de 1997....................................

309

PROTOCOLO SOBRE PRIVILJl:GIOS E IMUNIDADES DA INMARSAT
Promulgação
Decreto nº 2.129, de 17 de janeiro de 1997

Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

396
547

R
RÃDIO ALTO TAQUARI LTDA., ENCANTADO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(72) Decreto de 20 de janeiro de 1997

500

RÃDIO CAÇAPAVA LTDA., CAÇAPAVA DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(27) Decreto de 13 de janeiro de 1997

449

RÃDIO CHARRUA LTDA., URUGUA.IANA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(9) Decreto de 7 de janeiro de 1997

427

RÃDIO CLUBE DE ITAPIRA LTDA., ITAPIRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(43) Decreto de 15 de janeiro de 1997

469

RÃDIO COLONIAL LTDA., TAAS DE MAIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(74) Decreto de 20 de janeiro de 1997

502

RÃDIO COMERCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA., PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(33) Decreto de 13 de janeiro de 1997

455

RÃDlO CULTURA DE DIVINÓPOLIS LTDA., DIVINÓPOLIS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(35) Decreto de 14 de janeiro de 1997

457
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RÁDIO CULTURA DE SETE LAGOAS LTDA., SETE LAGOAS (MaJ
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1997
.
RÁDIO DIFUSORA CARIOCA LTDA., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(5) Decreto de 7 de janeiro de 1997

429

.

423

RÁDIO DIFUSORA DE CARIACICA LTDA., CARIACICA (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo
(28) Decreto de 13 de janeiro de 1997

450

RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA., BELÉM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Sistema Clube do Pará
de Comunicação Ltda.
(80) Decreto de 23 de janeiro de 1997

510

RÁDIO E TV PORTOVISÃO LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(75) Decreto de 20 de janeiro de 1997

503

.

RÁDIO EDUCADORA DE BRAGANÇA LTDA., BRAGANÇA (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
(81) Decreto de 23 de janeiro de 1997
(82) Decreto de 23 de janeiro de 1997

511
512

RÁDIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, GOVERNADOR VALADARES
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Enoch de
Oliveira de Comunicação Social
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1997...................

447

RÁDIO ESPERANÇA LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(41) Decreto de 15 de janeiro de 1997
.

467

RÁDIO GAÚCHA S.A., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(8) Decreto de 7 de janeiro de 1997
RÁDIO JORNAL DE MARINGÃ LTDA, MARINGÃ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Freqüencial Empreendimentos de Comunicação Ltda.
(76) Decreto de 22 de janeiro de 1997
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..

425

504
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RÁDIO MORRINHOS LTDA., MORRINHOS (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(42) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

468

RÁDIO OSÓRIO LTDA., OSÓRIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(62) Decreto de 17 de janeiro de 1997

490

RÁDIO SOCIEDADE CERRO AZUL LTDA., CERRO LARGO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(13) Decreto de 8 de janeiro de 1997

431

RÁDIO SOCIEDADE MONTE ALEGRE LTDA., TELÊMACO BORBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 7 de janeiro de 1997

424

RÁDIO SOCIEDADE PONTE NOVA LTDA., PONTE NOVA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(14) Decreto de 8 de janeiro de 1997

.

432

RÁDIO TUPI LTDA., CURITIBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(7) Decreto de 7 de janeiro de 1997

.

425

RADIODIFUSÃO ASSISENSE LTDA., SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(70) Decreto de 20 de janeiro de 1997

498

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
A Gazeta do Espírito Santo - Rádio e TV Ltda., Vitória (ES)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1997

466

Emissoras Reunidas Ltda., Alegrete (RS)
(29) Decreto de 13 de janeiro de 1997

451

Fundação João XXIII - Rádio Por Um Mundo Melhor, Governador
Valadares (MG)
(30) Decreto de 13 de janeiro de 1997

452

Fundação João XXIII - Rádio Por Um Mundo Melhor, Governador
Valadares (MG)
(66) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Fundação Padre Pelágio, Goiânia (GO)
(12) Decreto de 8 de janeiro de 1997

494
430
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Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, Paranaguã (PR)
(73) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Fundação São José do Paraíso, Parais6polis (MG)
(lO) Decreto de 7 de janeiro de 1997
Rádio Alto Taquari Ltda., Encantado (RS)
(72) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Rádio Caçapava Ltda., Caçapava do Sul (RS)
(27) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Rádio Charrua Ltda., Uruguaiana (RS)
(9) Decreto de 7 de janeiro de 1997

501
428
500
449
427

Rádio Clube de Itapira Ltda., Itapira (SP)
(43) Decreto de 15 de janeiro de 1997

469

Rádio Colonial Ltda., Três de Maio (RS)
(74) Decreto de 20 de janeiro de 1997

502

Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., Presidente

Prudente (SP)
(33) Decreto de 13 de janeiro de 1997

455

Rádio Cultura de Divinópolis Ltda., Divinópolis (MG)
(35) Decreto de 14 de janeiro de 1997

457

Rádio Cultura de Sete Lagoas Ltda., Sete Lagoas (MG)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1997

429

Rádio Difusora Carioca Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(5) Decreto de 7 de janeiro de 1997

423

Rádio Esperança Ltda., Porto Alegre (RS)
(41) Decreto de 15 de janeiro de 1997

467

Rádio e TV Portovísão Ltda., Porto Alegre (RS)
(75) Decreto de 20 de janeiro de 1997

503

Rádio Gaúcha S. A, Porto Alegre (RS)
(8) Decreto de 7 de janeiro de 1997

426

Rádio Morrinhos Ltda., Maninhos eGO)
(42) Decreto de 15 de janeiro de 1997

468

Rádio Osório Ltda., Osório (RS)
(62) Decreto de 17 de janeiro de 1997

490

Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., Cerro Largo (RS)
(l3) Decreto de 8 de janeiro de 1997..................................................

431

Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., Telêmaco Borba (PR)
(6) Decreto de 7 de janeiro de 1997

424

Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda., Ponte Nova (MG)
(14) Decreto de 8 de janeiro de 1997

432
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Rádio Tupi Ltda., Curitiba (PR)
(7) Decreto de 7 de janeiro de 1997
Radiodifusão Assisense Ltda., São Francisco de Assis (RS)
(70) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Rede Tocantins de Comunicação Ltda., Porto Nacional (TO)
(26) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Sociedade Rádio Ametista Ltda., Planalto (RS)
(67) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda., Rio de Janeiro (Rol)
(68) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Sociedade Rádio Liberdade Ltda., Guaratinguetá (SP)
(32) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Sociedade Rádio Oliveira Ltda., Oliveira (MG)
(69) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., Erechim (RS)
(71) Decreto de 20 de janeiro de 1997
Serviço, concessão, transferência
Freqüencíal - Empreendimentos de Comunicação Ltda.; Rádio
Jornal de Maringá Ltda., Maringá (PR)
(76) Decreto de 22 de janeiro de 1997
__
Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação Social; Rádio Educadora Rio Doce Ltda., Governador Valadares (MG)
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Fundação José de Paiva Netto; RGS Radiodifusão Ltda., Esteio (RS)
(31) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo; Rádio Dífusora de Cariacica Ltda., Cariacica (ES)
(28) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Fundação Nossa Senhora do Rosário; Rádio Educadora de Bragança

425
498
448

495
496
454
497
499

504

447
453

450

Ltda., Bragança (PA)
(81) Decreto de 23 de janeiro de 1997
Fundação Nossa Senhora do Rosário; Rádio Educadora de Bragança

511

Ltda., Bragança (PA)
(82) Decreto de 23 de janeiro de 1997

512

Rádio e Televisão Marajoara Ltda.; Sistema Clube do Pará de
Comunicação Ltda., Belém (PA)
(80) Decreto de 23 de janeiro de 1997

510

REAL

Plano
Medidas complementares

Medida Provisória n Q 1.540-20, de 16 de janeiro de 1997................

114
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REDE DE DEFESA DA ESPÉCIE HUMANA (REDEH), RIO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

..

418

REDE TOCANTINS DE COMUNICAÇÃO LTDA., PORTO NACIONAL (TO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(26) Decreto de 13 de janeiro de 1997

448

REFORMA AGRÃRIA
Imóvel, desapropriação
Boca da Mata, Itapecuru-Mirim (MA)
(92) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(93) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(94) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(95) Decreto de 28 de janeiro de 1997
(96) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Capim PubalRessaca, Itapuranga (GO)
(99) Decreto de 28 de janeiro de 1997
Fazenda Antonica, São José do Bonfim
(98) Decreto de 28 de janeiro de 1997................................................
Fazenda Divisor, Açailândia (MA)
(53) Decreto de 16 de janeiro de 1997................................................
Fazenda Lagoa, São Raimundo Nonato (PI)
(48) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fazenda Macacos, Maurilândia (TO)
(54) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Marimbu, Ituberá (BA)
(47) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fazenda Morada Nova, Anapurus (MA)
(51) Decreto de 16 de janeiro de 1997................................................
Fazenda Pinhal Ralo/Rio Bonito, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do
Iguaçu (PR)
(61) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Riauto, São José do Rio Claro (MT)
(57) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Ribeirão I e Il, São José do Rio Claro (MT)
(60) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda RincãolItiquiraJBuritizal, São José do Rio Claro (MT)
(58) Decreto de 16 de janeiro de 1997
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525
526
527
528
532
531
479
474
481
473
477

489
484
487
485
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Fazenda Rio Piranha, Araguacema (TO)
(56) Decreto de 16 de janeiro de 1997
Fazenda Santa Bárbara lI, Axixá do T~~~~~~"~~;;""""""""""""
(64) Decreto de 20 de janeiro de 1997
.
Fazenda Santa Maria/Caixa de Fósforo, Praia Norte (TO)
(55) Decreto de 16 de janeiro de 1997
..
Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (GO)
(49) Decreto de 15 de janeiro de 1997
.
Fazenda São Francisco, Eldorado do Carajás (PA)
(46) Decreto de 15 de janeiro de 1997
.
Fazenda São Silvestre, Augustin6polis (TO)
(63) Decreto de 20 de janeiro de 1997
.
Fazenda Sonho Real, Querência do Norte (PR)
.
(45) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fazendas Modelo, Modelo H, São José, Canaan, Monte Azul, Piramar e Novo Horizonte
(97) Decreto de 28 de janeiro de 1997
.
Fazendas Santa Maria e Santa Maria Il, Cacimbinhas e Dois
Riachos (AL)
(52) Decreto de 16 de janeiro de 1997
.
Gleba Mogno n, Paranaíta (MT)
(50) Decreto de 16 de janeiro de 1997
.
Gleba Mogno V, Paranaíta (MT)
(59) Decreto de 16 de janeiro de 1997
.
São Sebastião, Silvânia (GO)
(44) Decreto de 15 de janeiro de 1997
.
Sítio Jardim, Fortim (CE); Decreto Não Numerado 85, de 28.9.95,
revogação
(65) Decreto de 20 de janeiro de 1997
.
RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DO ARRAIAL DO CABO
Criação; Estado do Rio de Janeiro
(1) Decreto de 3 de janeiro de 1997
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema Financeiro Nacional
Medida Provisória n !J 1.470-15, de 17 de janeiro de 1997 "

483
492
482
475
472

491
471

529

478
476
486
470

493

415

.

230

REV APAR - RECANTO DA VELHICE DE PARAÍso DO NORTE, PARAÍSO DO NORTE (PR)
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
.

535
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RGS RADIODIFUSÃOLTDA., ESTEIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação José de Paiva

Netto
(31) Decreto de 13 de janeiro de 1997

453

s
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provis6ria n P 1.565, de 9 de janeiro de 1997

40

SALÁRIOMíNIMO
Reajuste
Medida Provis6ria nl' 1.463-9, de 17 de janeiro de 1997

223

SAMS - SOCIEDADE DE ASSISTJ;:NCIA MÉDICAE SOCIAL,SÃOPAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

418

SÃO SEBASTIÃO,SILVÂNIA (GO)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 15 de janeiro de 1997

470

SECONCI-DF SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, BRASíLIA
(DF)
Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

SECRETARIA DARECEITA FEDERAL
Créditos tributários, compensação
Decreto nf! 2.138, de 29 de janeiro de 1997

412

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuição, alíquotas, alteração
Medida Provisória nº 1.463-9, de 17 de janeiro de 1997

223

Contribuição, alíquotas; Servidor público civil
Medida Provisória n'J. 1.482-32, de 17 de janeiro de 1997

266

Organização; Lei n lO' 8.212191, alteração
Medida Provisória n~ 1.475-23, de 17 de janeiro de 1997
Medida Provisória n~ 1.523-3, de 9 de janeiro de 1997 ..._........................

237
58
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SERVIÇO PúBLICO

Concessão e permissão
Medida Provisória n'! 1.531, de 2 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 3 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 8 de
janeiro de 1997

542

Concessão e permissão
Medida Provisória n'! 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 2 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 8 de janeiro de 1997

43
543

Concessão, permissão; Lei n" 8.987/95, alteração
Medida Provis6ria no:' 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997

303

Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n 2 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n~ 1.554-11, de 16 de janeiro de 1997........................

209

Transporte ferroviário, concessão; Ferrovia Tereza Cristina S.A.
(86) Decreto de 24 de janeiro de 1997

516

SERVIÇOS DE PRATICAGEM

Normas, alteração
Decreto nº 2.117, de 9 de janeiro de 1997

364

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel; Utilidade pública
Buritizeiro e João Pinheiro (MG)
(87) Decreto de 27 de janeiro de 1997

517

João Pinheiro e Paracatu (MG)
(88) Decreto de 27 de janeiro de 1997

518

Pírapora e Burítízeiro (MG)
(90) Decreto de 27 de janeiro de 1997

521

Ribeirão Preto (SP)
(89) Decreto de 27 de janeiro de 1997

520

São Mateus e Conceição da Barra (ES)
(91) Decreto de 27 de janeiro de 1997

522

,,';;RVIDOR

Plano de carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória n" 1.535-1, de 16 de janeiro de 1997
Publicada no DO de 17 de janeiro de 1997
Retificada no DO de 21 de janeiro de 1997

79
543
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SERVIDOR INATIVO

Seguridade Social, contribuição
Medida Provisória n'.!.1.463-9. de 17 de janeiro de 1997

223

SERVIDOR PÚBLICO

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n" 1.479-24, de 17 de janeiro de 1997

Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n" 8.460/92, alteração
Medida Provisória n° 1.522-3, de 9 de janeiro de 1997

246
52

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO

Cargo ou emprego, nomeação; Administração Pública; Decreto
ns 2.027/96, prorrogação de prazo
Decreto n'2 2.121, de 13 de janeiro de 1997

377

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

Programa de Desligamento Voluntário (PDV), criação
Medida Provisória n'Y. 1.530-2, de 17 de janeiro de 1997

280

Regime Jurídico, normas; Lei n" 8.112190, alteração
Medida Provisória nº 1.522-.3, de 9 de janeiro de 1997

52

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n'u 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória n'! 1.480-26, de 17 de janeiro de 1997

247

Seguridade Social; Contribuição, alíquotas
Medida Provisória n" 1.482-32, de 17 de janeiro de 1997

255

SETOR PÚBLICO ESTADUAL

Participação, redução; Atividade fmanceira bancária
Medida Provisória n'! 1.556-6, de 16 de janeiro de 1997

213

SISTEMA CLUBE DO PARÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA., BELÉM (PAl

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio e 'I'eleviaãc Marajoara Ltda.
(80) Decreto de 23 de janeiro de 1997

510

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Organização
Medida Provisória n" 1.550-35, de 16 de janeiro de 1997

183

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

Organização
Medida Provisória n'! 1.550-35, de 16 de janeiro de 1997
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183

627
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Financiamento, transferência; Lei n 2 8.004190, alteração
Medida Provisória n'! 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

269

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei ns 8.100/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997

269

Saldo devedor; Encargos, reajuste; Lei n2 8.692/93, alteração

Medida Provisória n' 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997 __ ._.

269

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação; Programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nº 1.507-15, de 9 de janeiro de 1997

45

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n º 1.470-1lj, de 17 de janeiro de 1997

230

SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HíDRICOS
Criação; Inciso XIX, art. 21, Constituição Federal, regulamentação
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997

18

SiTIO JARDIM, FORTIM (CE)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado 85, de 28.9.95,
revogaçao

(65) Decreto de 20 de janeiro de 1997

493

SOCIEDADE BENEFICENTE BRASILEIRA LAR DE AMPARO À VELIDCE VIOLETA VEJAN, MAlR1PORÃ (SPl
Utilidade pública, declaração
(84) Decreto de 24 de janeiro de 1997

514

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS
Utilidade pública, declaração
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

SOCIEDADE DE SERVIÇO SOCIAL, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, restabelecimento

(101) Decreto de 29 de janeiro de 1997

534

SOCIEDADE DOM BOSCO PARA A INFÃNCIA E JUVENTUDE, ANÁPOL1S(GO)
Utilidade pública, declaração

(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535
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SOCIEDADE LAR EspíRITA MARIA CARLOTA, ARAGUARI (MG)

Utilidade pública, declaração
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

SOCIEDADE RÁDIO AMETISTA LTDA., PLANALTO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(67) Decreto de 20 de janeiro de 1997

495

SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA METROPOLITANA LTDA., RIO DE JANEIRO(RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(68) Decreto de 20 de janeiro de 1997

.

496

SOCIEDADE RÁDIO LIBERDADE LTDA., GUARATINGUETÁ (SP)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(32) Decreto de 13 de janeiro de 1997

454

SOCIEDADE RÁDIO OLIVEIRA LTDA., OLIVEIRA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(69) Decreto de 20 de janeiro de 1997

497

SOCIEDADE RÁDIO SINUELO LTDA., ERECHIM (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(71) Decreto de 20 de janeiro de 1997

.

499

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
A Gazeta do Espírito Santo - Rádio e TV Ltda., Vitória (ES)
(40) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Emissoras Reunidas Ltda., Alegrete (RS)
(29) Decreto de 13 de janeiro de 1997

,

,',

,"

466
".',.....

451

Fundação João XXIII - Rádio Por Um Mundo Melhor, Governador
Valadares (MG)
(30) Decreto de 13 de janeiro de 1997
(66) Decreto de 20 de janeiro de 1997
"
,..

452
494

Fundação Padre Pelãgio, Goiânia (GO)
(12) Decreto de 8 de janeiro de 1997

430

,.........
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Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, Paranaguá (PR)
(73) Decreto de 20 de janeiro de 1997
.

501

Fundação São José do Paraíso, Parais6polis (MG)
(10) Decreto de 7 de janeiro de 1997

428

.

Rádio Alto Taquari Ltda., Encantado (RS)
(72) Decreto de 20 de janeiro de 1997 '"

500

Rádio Caçapava Ltda., 'Caçapava do Sul (RS)
(27) Decreto de 13 de janeiro de 1997

..

449

Rádio qlarrua Ltda., Uruguaiana (RS)
(9) Decreto de 7 de janeiro de 1997

..

427

Rádio Clube de Itapira Ltda., Itapira (SP)
(43) Decreto de 15 de janeiro de 1997 ........

469

Rádio Colonial Ltda., Três de Maio (RS)
(74) Decreto de 20 de janeiro de 1997

..

502

Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., Presidente

Prudente (SP)
(33) Decreto de 13 de janeiro de 1997

..

455

Rádio Cultura de Divinópolis Ltda., Divinópolis (MG)
(35) Decreto de 14 de janeiro de 1997

.

457

Rádio Cultura de Sete Lagoas Ltda., Sete Lagoas (MG)
(11) Decreto de 8 de janeiro de 1997

..

429

Rádio Difusora Carioca Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
(5) Decreto de 7 de janeiro de 1997

..

423

Rádio Esperança Ltda., Porto Alegre (RS)
(41) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

467

Rádio e TV Portovisão Ltda., Porto Alegre (RS)
(75) Decreto de 20 de janeiro de 1997

.

503

Rádio Gaúcha S.A., Porto Alegre (RS)
(8) Decreto de 7 de janeiro de 1997

.

426

Rádio Morrinhos Ltda., Morrinhcs (GO)
(42) Decreto de 15 de janeiro de 1997

..

468

Rádio Osório Ltda., Osório (RS)
(62) Decreto de 17 de janeiro de 1997

490

.

Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., Cerro Largo (RS)
(13) Decreto de 8 de janeiro de 1997

..

431

Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., Telêmaco Borba (PR)
(6) Decreto de 7 de janeiro de 1997

..

424
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Rádio Sociedade Ponte Nova Ltda., Ponte Nova (MG)
(14) Decreto de 8 de janeiro de 1997

432

Rádio Tupi Ltda. Curitiba (PR)
(7) Decreto de 7 de janeiro de 1997

425

Radiodifusão Assisense Ltda., São Francisco de Assis (RS)
(70) Decreto de 20 de janeiro de 1997

498

Rede Tocantins de Comunicação Ltda., Porto Nacional (TO)
(26) Decreto de 13 de janeiro de 1997

448

Sociedade Rádio Ametista Ltda., Planalto (RS)
(67) Decreto de 20 de janeiro de 1997

495

Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltd.a., Rio de Janeiro
(RJ)

(68) Decreto de 20 de janeiro de 1997

496

Sociedade Rádio Liberdade Ltda., Guaratinguetá (SP)
(32) Decreto de 13 de janeiros de 1997

454

Sociedade Rádio Oliveira Ltda., Oliveira (MG)
(69) Decreto de 20 de janeiro de 1997

497

Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., Erechim (RS)
(71) Decreto de 20 de janeiro de 1997

499

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação Social; Rádio Educadora Rio Doce Ltda., Governador Valadares (MG)
(25) Decreto de 13 de janeiro de 1997

447

Fundação José de Paiva Netto; RGS Radiodifusão Ltda., Esteio (RS)
(31) Decreto de 13 de janeiro de 1997

453

Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo; Rádio
Difusora de Cariacíca Ltda., Cariacica (ES)
(28) Decreto de 13 de janeiro de 1997

450

Fundação Nossa Senhora do Rosário; Rádio Educadora de Bragança
Ltda., Bragança (PA)
(81) Decreto de 23 de janeiro de 1997
(82) Decreto de 23 de janeiro de 1997

511
512

Freqüencial - Empreendimentos de Comunicação Ltda.; Rádio
Jornal de Maringá Ltda., Maringá (PR)
(76) Decreto de 22 de janeiro de 1997

504

Rádio e Televisão Marajoara Ltda.; Sistema Clube do Pará de
Comunicação Ltda., Belém (PA)
(80) Decreto de 23 de janeiro de 1997

510
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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A (TELESPl
Imóvel
Desapropriação
Guapiara (SP)
(78) Decreto de 22 de janeiro de 1997
Jundiaí (SP)
(77) Decreto de 22 de janeiro de 1997

507
505

TRABALHADOR
Participação nos lucros

Medida Provisória n' 1.539·27, de 16 de janeiro de 1997

112

TRÁFEGO MARíTIMO
Normas, alteração
Decreto nº 2.117, de 9 de janeiro de 1997

364

TRANSPORTE AQUAVIÃRIO

Normas
Lei e" 9.432, de 8 de janeiro de 1997

8

TRIBUNAL MARíTIMO
Normas; Lei n2 2.180/54, alteração
Medida Provisória nº 1.522-3, de 9 de janeiro de 1997

52

TTAMGOS.A.
Instalação, autorização

(21) Decreto de 13 de janeiro de 1997

442

u
UNlÃo
Representação judicial; Procedimentos administrativos
Decreto nª 2.110, de 26 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 27 de dezembro de 1996 e retificado no no de 9 de

janeiro de 1997
UNIÃO FEDERAL
Causas jurídicas; normas; Leis n2s 8.197/91 e 9.081195, revogação
Medida Provisória n<! 1.561-1, de 17 de janeiro de 1997
Dívida Pública Mobiliária, refinanciamento, consolidação, critérios; Eatados; Distrito Federal
Medida Provisória n'? 1.560-1, de 17 de janeiro de 1997

544

296

291
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Garantia; Empréstimo interno; Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ); Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba;
Resolução n" 96/89, alteração
Resolução n'! 1, de 22 de janeiro de 1997

319

Garantia; Operação financeira; Empréstimo externo; Estado de São
Paulo
Resolução n" 3, de 22 de janeiro de 1997

324

Orçamento, elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis
n's 9.082195 e 9.293/96, alteração
Medida Provisória n" 1.558-3, de 16 de janeiro de 1997

220

URUGUAI

Acordo de Complementação Econômica n" 35. Ata de retificação; Brasil,
Argentina, Paraguai, e Chile
Decreto n'!. 2.127, de 17 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 20 de janeiro de 1997
Retificado no DO de 21 de janeiro de 1997

394
546

UTILIDADE PúBLICA

Declaração
Abrigo Nosso Lar, Goiânia (GO)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Ação Social Anchieta, Nova Friburgo (RJ)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Ação Social da Diocese de Cajazeíras, Cajazeíras (PB)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Apam - Associação de Promoção ao Menor de Americana, Americana (SP)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

418
535
464

535

Aparo - Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Uberlândia
(MG)

(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997
Asilo São Vicente de Paulo de Rancharia, Rancharia (SP)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Asilo São Vicente de Paulo, Jacarezinhc (PR)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Associação Cultural Recreativa e Beneficente São Marcos,

515
464
535

Segredo (RS)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

464

Associação de Assistência Social Betel, Piracicaba (SP)
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997

515
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Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Volta

Redonda (RJ)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

464

Associação Educativa e Cultural de Igarapé, Igarapé (MG)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

464

Associação Paranaense dos Hemofílicos, Curitiba (PR)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

.

535

Casa da Convivência Nossa Senhora Mãe do Belo Amor, Rio de
Janeiro (RJ)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
.

418

Casa de Recuperação Nova Vida - Crenvi, Curitiba (PR)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

535

Centro Assistencial Santo Antônio de Vila Prado -

.

Casa, São

Carlos (SPl
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997

.

535

Centro Comunitário da Vila Hortolândia, .Iundiaí (SP)
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997 "
..
Centro de Triagem e Obras Sociais do Vale do Ivaí (Centos), .Iandaia

515

do Sul (PRl
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Centro Espírita Antônio de Pádua, Mogi das Cruzes (SP)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

418

..

464

Centro Social Formar, Brasília (DF)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997

.

464

Comunidade Cristã de Ação Social, São José dos Campos (SP)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
.

535

..

Comunidade Educacional do Trabalho, Lins (SP)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
.
Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, Feira de
Santana (BA)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
.
Fundação de Rotarianos de Santos, Santos (SP)
(02) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Fundação Educacional João XXIII, Porto Alegre (RS)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Fundação Hospitalar Pio XII, Seberi (RS)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997

535
535
535

.

464

.
.

418

Gada - Grupo de Amparo ao Doente de Aids, São José do Rio
Preto (SP)
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997
.

515
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Getexcel- Grupo de Estudo para o Desenvolvimento e Tratamento
Odontológico ao Excepcional de Londrina, Londrina (PR)
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997
Grupo Assistencial à Candeia, Três Lagoas (MS)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Grupo de Apoio à Criança com Câncer, Ribeirão Preto (SP)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (Ibíss), Rio de
Janeiro (RJ)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo),
São Paulo (SP)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Lar de Jesus, Nova Iguaçu (RJ)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Lar Escola e Creche Berçário São João Batista, Auriflama (SP)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Movimento Capivari Solidário, Capivari (SP)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Núcleo Social Papa João XXIII, Maringá (PR)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Orfanato São Vicente de Paulo, Paranaguá (PR)
(85) Decreto de 24 de janeiro de 1997
Rede de Defesa da Espécie Humana (Redeh), Rio de Janeiro (RJ)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Revapar - Recanto da Velhice de Paraíso do Norte, Paraíso do
Norte (PR)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
8ams - Sociedade de Assistência Médica e Social, São Paulo (SP)
(3) Decreto de 6 de janeiro de 1997
Seconci-DF Serviço Social do Distrito Federal, Brasília (DF)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
,.
Sociedade Beneficente Brasileira Lar de Amparo à Velhice Violeta
Vejan, Mairiporã (SP)
(84) Decreto de 24 de janeiro de 1997
Sociedade Beneficente Hospital São Lucas
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Sociedade Dom Bosco para a Infância e Juventude, Anápolis (GO)
(102) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Sociedade Lar Espírita Maria Carlota, Araguari (MG)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, u. 1, p. 575-635, jan. 1997
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464
464

464

535
535
464
418
418
515
418

535
418
464

514
535
535
464

635
Imóvel, desapropriação
Guapiara (SP)
(78) Decreto de 22 de janeiro de 1997
Jundiaí (SP)
(77) Decreto de 22 de janeiro de 1997
São Paulo (SP)
(83) Decreto de 24 de janeiro de 1997
Imóvel; Servidão administrativa
Buritizeiro e.João Pinheiro (MG)
(87) Decreto de 27 de janeiro de 1997
João Pinheiro e Paracatu (MG)
(88) Decreto de 27 de janeiro de 1997
Pirapora e Buritizeiro (MG)
(90) Decreto de 27 de janeiro de 1997
Ribeirão Preto (SP)
(89) Decreto de 27 de janeiro de 1997
São Mateus e Conceição da Barra (ES)
(91) Decreto de 27 de janeiro de 1997

507
505
513

517
518
521
520
522

Restabelecimento

Fundação dos Sócios do Rotary Club do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro(RJ)
(l01) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Inetituição Pia Nossa Senhora das Graças, Belém (P A)
(101) Decreto de 29 de janeiro de 1997
Sociedade de Serviço Social, São Paulo (SP)
(101) Decreto de 29 de janeiro de 1997

534
534
534
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N" 89 DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1997
Institui o Fundo para Aparelhamento
e Operacionalização das atiuidades-fini
da Polícia Federal (Funapol), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei complementar:

Art. I" Fica instituído, no âmbito do Departamento de Polícia
Federal, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das atividades-fim da Polícia Federal (Funapol),
Parágrafo único. A administração dos recursos do fundo ficará
a cargo de um Conselho Gestor, composto pelo Diretor do Departamento de Polícia Federal, que o presidirá, e pelos dirigentes dos
órgãos centrais responsáveis pelas atividades-fim do Departamento
de Polícia Federal.

Art. 2' Ficam instituídas as taxas cujo fato gerador e respectivas alíquotas, fixadas em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), estão
relacionados neste artigo:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 637-640, fev. 1997
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Especificação do Fato Gerador

Alíquota
Específica
(Ufir)

I -

11 lU IV V
VI
VII -

(Vetado

(Vetado)

(Vetado)
(Vetado)
Expedição de Carreira de estrangeiro fronteiriço

Fiscalização de embarcações em viagem de curso internacional

60
500

Expedição de certificado de cadastramento e vistoria de empresa
de transporte marítil{lo internacional

1.000

VIII -

Expedição de certificado de cadastramento e vistoria de empresa
de transporte aéreo internacional

1.000

IX -

Expedição de certificado de cadastramento e vistoria de empresa
de transporte terrestre internacional

1.000

X -

Expedição de certificado de cadastramento de entidades
nacionais e estrangeiras que atuam em adoções internacionais
de crianças e adolescentes

200

Parágrafo único. Os contribuintes das taxas são as pessoas
físicas e jurídicas que demandarem os serviços a que se refere cada
uma das taxas.
Art. 3º Constituem receita do Funapol:

I - taxas e multas cobradas pelos serviços de migração, prestados pelo Departamento de Polícia Federal, assim discriminadas:
a) taxas pela expedição de documento de viagem, instituídas
pelo art. 49 do Decreto n'' 3.345, de 30 de novembro de 1938, e
atualizadas na forma da legislação vigente;
b) taxas constantes do anexo II da tabela aprovada pelo art. 131
da Lei n" 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n' 6.964,
de 9 de dezembro de 1981, atualizada pelo Decreto-Lei n? 2.236, de
23 de janeiro de 1985, e por atos normativos complementares;
c) multas previstas no art. 125 da Lei n'' 6.815, de 19 de agosto
de 1980, alterada pela Lei n" 6.964, de 9 de dezembro de 1981, e
atualizada na forma da legislação vigente;

11 - taxas criadas pelo art. 17, caput, e anexo, da Lei n" 9.017,
de 30 de março de 1995;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 637-640, fev. 1997
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III - rendimentos de aplicação do próprio fundo;
IV - doações de organismos ou entidades nacionais e
estrangeiras;
V - recursos advindos da alienação dos bens móveis e imóveis do acervo patrimonial do Funapol;
VI - receita proveniente da inscrição em concurso público
para o ingresso na Carreira Policial Federal;
VII - recursos decorrentes de contratos e convênios celebrados pela Polícia Federal;
VIII
taxas criadas pelo art. 2º, incisos I a X, desta lei complementar;
IX
multas decorrentes do disposto no art. 4º desta lei complementar.

Art. 4' As infrações constadas, por inobservância de quaisquer
das situações discriminadas no art. 2º, incisos I a X, desta lei complementar, no art. 17 e anexo da Lei n" 9.017, de 30 de março de 1995,
acarretarão aos responsáveis pelas irregularidades multa de cem por
cento do valor da correspondente taxa.
Art. 5º No plano anual de destinação de recursos do Funapol,
elaborado pelo Conselho Gestor, no segundo semestre do exercício
anterior, poderá ser alocado, no máximo, trinta por cento da receita
total para o custeio das despesas com deslocamento e manutenção de
policiais em operações oficiais relacionadas às atividades-fim da
Polícia Federal.
Art. 6º As taxas relacionadas nas alíneas a e b do inciso I do art.
3Q terão seus valores convertidos em Ufir, no início da vigência desta
lei complementar.
Art. 7º As receitas destinadas ao Funapol serão recolhidas ao
Banco do Brasil S.A., em conta especial, sob o título Fundo para
Aparelhamento e Operacionalização das atividades-fim da Polícia
Federal tFunapol), à conta e ordem do Departamento de Polícia
Federal.
§ l' Os recursos disponíveis do Funapol serão aplicados na
aquisição de títulos federais.
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§ 2' Os saldos verificados ao final de cada exercício financeiro
no Funapol serão transferidos automaticamente para o exercício
seguinte, a crédito do referido Fundo.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de trinta dias.

Art. 9' Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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LEIS

LEI N° 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a remoçâo de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo
humano, em vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos
entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.
Art. 2º A realização de transplantes ou enxertos de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão
de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser autorizada
após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para
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diagnóstico de infecção e infestação exigidos para a tiragem de sangue
para doação, segundo dispõem a Lei n" 7.649, de 25 dejaneiro de 1988,
e regulamentos do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Da Disposição Post Mortem de Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo
Humano para Fins de Transplante
Art. 3' A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do
corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser
precedida de diaguóstico de morte encefálica, constatada e registrada
por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.
§ l' Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e
cópias dos documentos de que tratam os arts. 2', parágrafo único; 4'
e seus parágrafos; 59; 7º; 99 , §§ 29 , 4º, 69 e 8 9 ; e 10, quando couber, e
detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos,
serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no art. 29 por
um período mínimo de cinco anos.
§ 2 9 As instituições referidas no art. 2 P enviarão anualmente um
relatório contendo os ~omes dos pacientes receptores ao órgão gestor
estadual do Sistema Unico de Saúde.

§ 3' Será admitida a presença de médico de confiança da família
do falecido no ato da comprovação e atestado da morte encefálica.
Art. 4' Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos
desta lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes
do corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica post
mortem.
§ F A expressão não-doador de órgãos e tecidos deverá ser
gravada, de forma indelével e inviolável, na Carteira de Identidade
Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que optar por
essa condição.
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§ 2' Agravação de que trata este artigo será obrigatória em todo
o território nacional a todos os órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta lei.
§ 3' O portador de Carteira de identidade Civil ou de Carteira
Nacional de Habilitaçâo emitidas até a data a que se refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não doar tecidos,
órgãos ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão oficial
de identificação civil ou departamento de trânsito e procedendo à
gravação da expressão não-doador de órgãos e tecidos.
§ 4' A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade
Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação poderá ser reformulada
a qualquer momento, registrando-se, no documento, a nova declaração de vontade.
§ 5' No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos
com opções diferentes, quanto à condição de doador ou não, do morto,
prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente.

Art. 5' A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do
corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que
permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis
legais.
Art. 6' É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou
partes do corpo de pessoas não identificadas.
Art. 7" (Vetado).
Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de
óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas
quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a
remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela
investigação e citada em relatório de necrópsia.

Art. 8' Após a retirada de partes do corpo, o cadáver será
condignamente recomposto e entregue aos parentes do morto ou seus
responsáveis legais para sepultamento.
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CAPÍTULO III
Da Disposição de Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo Humano Vivo
Para Fins de Transplante ou Tratamento

Art. 9' É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fins
de transplante ou terapêuticos.
§ l' (Vetado).
§ 2' (Vetado).

§ 3' Só é permitida a doação referida neste artigo quando se
tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo
cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo
sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação
ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
§ 4' O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e
diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do
corpo objeto da retirada.
§ 5' A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização.
§ 6' O individuo juridicamente incapaz, com compatibilidade
imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais
ou seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer
risco para a sua saúde.
§ 7' É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou parte de
seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser
utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à
sua saúde ou ao feto.
§ 8' O auto-transplante depende apenas do consentimento do
próprio indivíduo, registrado em seu prontuário médico ou, se ele for
juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Complementares

Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento.
Parágrafo único. Nos casos em que o receptor sejajuridicamente
incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a
manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata
será dado por um de seus pais ou responsáveis legais.

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de
comunicação social, de anúncio que configure:
a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas atividades;
b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte
do corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não,
ressalvado o disposto no parágrafo único;

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em benefício de particulares.
Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local
do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos
meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei e de
estímulo à doação de órgãos.

Art. 12. (Vetado).
Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde,
notificar, às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos
da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica
feito em pacientes por eles atendidos.
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CAPÍTULO V
Das Sanções Penais e Administrativas

Seção I
Dos Crimes
Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa
ou cadáver, em desacordo com as disposições desta lei:
Pena dias-multa.

reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360

§ I" Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de
recompensa ou por outro motivo torpe:

Pena dias-multa.

reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150

§ 2º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o
ofendido:

I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de
trinta dias;
H
perigo de vida;
IH - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena dias-multa.

reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200

§ 39 Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para ao
ofendido:

I
H

IH
IV
V

incapacidade permanente para o trabalho;
enfermidade incurável;
perda ou inutilização de membro, sentido ou função;
deformidade permanente;
aborto:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300
dias-multa.
§ 4' Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte:
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Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360
dias-multa.
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360
dias-multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação.
Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido
obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei:
Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa de 150 a 300
dias-multa.
Art. 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do
corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo
com os dispositivos desta lei:
Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250
dias-multa.
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o
disposto no art. 10 desta lei e seu parágrafo único:
Pena-detenção, de seis meses a dois anos.

Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto
condigno, para sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua
entrega aos familiares ou interessados:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com
disposto no art. 11:

O

Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa.
Seção 11
Das Sanções Administrativas

Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17,
o estabelecimento de saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas
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poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas
autoridades competentes.
§ 1Q Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá
multá-Ia com 200 a 360 dias-multa e, em caso de reincidência, poderá ter
suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a
qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados.
§ 2' Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer
contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas
em que o Estado é acionista; pelo prazo de cinco anos.
Art. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo
relatórios dos tansplantes realizados, conforme o disposto no art. 3º,
§ I", ou que não enviarem os relatórios mencionados no art. 39 , § 2 9 ,
ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, estão sujeitas
a multas, de 100 a 200 dias-multa.
§ I' Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que
deixar de fazer as notificações previstas no art. 13.
§ 2º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão
estadual do Sistema Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição.
Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n" 4.117, de 27 de
agosto de 1962, a empresa de comunicação social que veicular anúncio
em desacordo com o disposto no art. 11.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 24. (Vetado).
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n'' 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto n" 879,
de 22 de julho de 1993.
Brasília, 4 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Carlos César de Albuquerque
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LEI Nº 9.435 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário até o limite de
R$ 11.000.000,00, para atender aos Estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito
Santos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário até
o limite de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' (Vetado).
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 8 de janeiro de 1997.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 6.2.1997, pág. 2247.
LEI Nº 9.436, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a jornada de trabalho de
Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do
Trabalho e Médico Veterinário, da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º A jornada de trabalho de quatro horas diárias dos Servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes das Categorias Funcionais de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário, de qualquer órgão da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais,
corresponde aos vencimentos básicos fixados na tabela constante do
anexo a esta lei.
§ 1º Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das categorias funcionais de que trata este artigo poderão, mediante opção
funcional, exercer suas atividades em jornada de oito horas diárias,
observada a disponibilidade orçamentária e financeira.
§ 2' A opção pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas
semanais de trabalho, observados, para este fim, os valores de vencimentos básicos fixados na tabela constante do anexo a esta lei,
assegurada aposentadoria integral aos seus exercentes.
§ 3' O adicional por tempo de serviço, previsto no art. 67 da Lei
n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em qualquer situação dejornada
de trabalho, será calculado sobre os vencimentos básicos estabelecidos no anexo desta lei.
§ 4º As disposições constantes dos §§ 1', 2' e 3º deste artigo
produzem efeitos a partir de 15 de agosto de 1991, data da edição da
Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, não importando na percepção
de vencimentos anteriores, sendo convalidadas as situações constituidas até a data de publicação desta lei.

Art. 2º (Vetado).
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Anexo à Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores da carreira
de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico
Veterinário da Administração Pública Federal direta, das autarquias
e das fundações públicas federais.
Classe

A

B

C

D

Padrão

Vencimento

III

524,30

II

490,57

III

458,43

VI

402,92

v

379,00

IV

368,06

III

357,44

II

347,13

I

337,12

VI

327,40

v

317,98

IV

308,82

III

299,93

II

291.30

I

282,93

V

274,81

IV

266,91

III

259,26

II

251,83

I

244,61

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 641-664, fev. 1997

652
LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Institui o Sistema Nacional de Armas
(Sinnrm), estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo) define
crimes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Armas

Art. l' Fica instituído o Sistema Nacional de Armas (Sinarm)
no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional.
Art. 2' Ao Sinarm compete:
I - identificar as características e a propriedade de armas de
fogo, mediante cadastro;
II - cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e
vendidas no País;
III - cadastrar as transferências de propriedade, o extravio, o
furto, o roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados
cadastrais;
IV - identificar as modificações que alterem as características
ou o funcionamento de arma de fogo;
V - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
VI - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as
vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.
Parágrafo único. As disposições deste artigo nâo alcançam as
armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais
que constem dos seus registros próprios.
(01') Retificada no

DO de 25.2.1997 (pág. 1128 desta obra),
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Art. 3· É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, excetuadas as consideradas obsoletas.
Parágrafo único. Os proprietários de armas de fogo de uso
restrito ou proibido deverão fazer seu cadastro como atiradores,
colecionadores ou caçadores no Ministério do Exército.
Art. 4' O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter
a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou
dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja
ele o titular ou o respousávellegal do estabelecimento ou empresa.
Parágrafo único. A expedição do certificado de registro de arma
de fogo será precedida de autorização do 8inarm.

Art. 5' O proprietário, possuidor ou detentor de arma de fogo
tem o prazo de seis meses, prorrogável por igual período, a critério do
Poder Executivo, a partir da data da promulgação desta lei, para
promover o registro da arma ainda não registrada ou que teve a
propriedade transferida, ficando dispensado de comprovar a sua
origem, mediante requerimento, na conformidade do regulamento.
Parágrafo único. Presume-se de boa fé a pessoa que promover o
registro de arrna de fogo que tenha em sua posse.

CAPÍTULO III
Do Porte
Art. 6º O porte de arma de fogo fica condicionado à autorização
da autoridade competente, ressalvados os casos expressamente previstos na legislação em vigor.

Art. 7' A autorização para portar arma de fogo terá eficácia
temporal limitada, nos termos de atos regulamentares e dependerá
de o requerente cornprovar idoneidade, comportamento social produtivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo.
§ 1s O porte estadual de arma de fogo registrada restringir-se-á
aos limites da unidade da federação na qual esteja domiciliado o
requerente, exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para
recíproca validade nos respectivos territórios.
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§ 2' (Vetado).
§ 3º (Vetado).

Art. 8' A autorização federal para o porte de arma de fogo, com
validade em todo o território nacional, somente será expedida em
condições especiais, a serem estabelecidas em regulamento.
Art. 9' Fica instituída a cobrança de taxa pela prestação de
serviços relativos à expedição de Porte Federal de Arma de Fogo, nos
valores constantes do anexo a esta lei.
Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio
e a manutenção das atividades do Departamento de Polícia Federal.
CAPÍTULO IV
Dos Crimes e das Penas

Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - detenção de um a dois anos e multa.
§ 1!:! Nas mesmas penas incorre quem:

I - omitir as cautelas necessárias para impedir que menor de
dezoito anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo que
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, exceto para a
prática do desporto quando o menor estiver acompanbado do responsável ou instrutor;
II - utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de
atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes;

III - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar
habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela,
desde que o fato não constitua crime mais grave.
§ 2' A pena é de reclusão de dois anos a quatro anos e multa,
na hipótese deste artigo, sem prejuízo da pena por eventual crime de
contrabando ou descaminho, se a arma de fogo ou acessórios forem
de uso proibido ou restrito.
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§ 3º Nas mesmas penas do parágrafo anterior incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal
de identificação de arma de fogo ou artefato;
II - modificar as características da arma de fogo, de forma a
torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito;
II! - possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo
e/ou incendiário sem autorização;
IV - possuir condenação anterior por crime contra a pessoa,
contra o patrimônio e por tráfico ilicito de entorpecentes e drogas afins.

§ 4' A pena é aumentada da metade se o crime é praticado por
servidor público.
CAPÍTULO V
Disposiçôes Finais

Art. 11. A definição de armas, acessórios e artefatos de uso
proibido ou restrito será disciplinada em ato do Chefe do Poder
Executivo federal, mediante proposta do Ministério do Exército
Art. 12. Armas, acessórios e artefatos de uso restrito e de uso
permitido são os definidos na legislação pertinente.
Art. 13. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta
lei, compete ao Ministério do Exército autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados,
inclusive o registro e o porte de tráfego de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
Art. 14. As armas de fogo encontradas sem registro elou sem
autorização serão apreendidas e, após elaboração do laudo pericial,
recolhidas ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua
destinação.
Art. 15. É vedada a fabricação, a venda, a comercialização e a
importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo,
que com estas se possam confundir.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de
usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Ministério do Exército.
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Art. 16. Caberá ao Ministério do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso proibido ou restrito.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às aquisições
dos ministérios militares.
Art. 17. A classificação legal, técnica e geral das armas de fogo
e demais produtos controlados, bem como a definição de armas de uso
proibido ou restrito são de competência do Ministério do Exército.
Art. 18. É vedado ao menor de vinte e um anos adquirir arma
de fogo.

Art. 19. O regulamento desta lei será expedido pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias.
Parágrafo único. O regulamento poderá estabelecer o recadastramento geral ou parcial de todas as armas.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
exceto o art. 10, que entra em vigor após o transcurso do prazo de que
trata o art. 5'.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Zenildo de Lucena
Anexo

Tabela de Taxas
R$

Situação
I -

li UI -

Expedição de porte federal de arma

650,00

Expedição de segunda via de porte federal de arma

650,00

Renovação de porte de ar-ma

650,00

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,11.2, p. 641-664, fev. 1997

657
LEI N' 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

TÍTULO

r

Das Disposições Comuns

Art. l' Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos eentidades da Administração Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Federal direta
e indireta, bem como 08 fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto.

TÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Da Estimativa da Receita
Da Receita Total

Art. 2' A Receita Orçamentária é estimada em R$ 431.593.ü95.279,OO
(quatrocentos e trinta e um bilhões, quinhentos e noventa e três
milhões, noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais), sendo,
(") Esta lei e seus anexos estão publicados em suplemento à presente edição.
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nos termos dos arts. 3· e 34 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996,
R$ 208.441.886.156,00 (duzentos e oito bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinqüenta
e seis reais) correspondentes à emissão de títulos de responsabilidade
do Tesouro Nacional, destinados ao refinanciamento da dívida pública mobiliária federal.

Art. 3' As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, discriminadas na Parte Il, em anexo a esta lei, são
estimadas com o seguinte desdobramento:
Especificação
1 -

1.1 -

Receitas do Tesouro
Receitas Correntes

Valor (R$ 1,00)
215.595.209.123
176.382.324.297

Receita Tributária

62.626.082.900

Receita de Contribuições

98.507.753.760

Receita Patrimonial

2.553.631.063

Receita Agropecuária

17.179.994

Receita Industrial

43.558.808

Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
1.2 -

Receitas de Capital

9.234.425.129
21.147.768
3.378.544.875
39.212.884.826

Operações de Crédito Internas

21.358.864.789

Operações de Crédito Externas

8.956.319.646

Alienação de Bens

460.809.220

Amortização de Empréstimos

5.220.303.632

Outras Receitas de Capital

3.216.587.539

2 - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração
Indireta, Inclusive Fundos e Fundações Públicas (excluídas as
transferências do Tesouro Nacional)

7.556.000.000

2.1 -

Receitas Correntes

6.346.835.933

2.2 -

Receitas de Capital

Subtotal

1.209.164.067
223.151.209.123
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Especificação

Valor (R$ 1,00)

3 _ Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

208.441.886.156

Operações de Crédito Internas

201.692.648.872

_ Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional Refmanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

201.692.648.872
6.749.237.284

Operações de Crédito Externas

_ Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-

6.749.237.284

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal

431.593.095.279

Total

CAPÍTULO II
Da Fixação da Despesa

Seção!
Da Despesa Total

Art. 4· A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita
Orçamentária, é fixada em R$ 431.593.095.279,00 (quatrocentos e trinta
e um bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, noventa e cinco mil,
duzentos e setenta e nove reais), desdobrada, nos termos dos arts. 3· e
34 da Lei n? 9.293, de 15 de julho de 1996, nos seguintes agregados:
I - R$ 120.083.539.514,00 (cento e vinte bilhões, oitenta e
três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e catorze
reais) no Orçamento Fiscal;
II - R$ 103.067.669.609,00 (cento e três bilhões, sessenta e
sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e nove reais)
no Orçamento da Seguridade Social;
III - R$ 208.441.886.156,00 (duzentos e oito bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e
cinqüenta e seis reais) referentes ao refinanciamento da dívida
pública mobiliária federal.

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5· A despesa fixada à conta dos recursos previstos no
presente Título, observada a programação constante da Parte I, em
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anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento e respectivos percentuais de distribuição discriminados no quadro I, que integra esta lei.
§ 1º A execução orçamentária das dotações consignadas nos
subprojetos e subatividades constantes do Quadro U, que integra esta
lei, relativos a obras e serviços sobre os quais existem irregularidades
indicadas em processos já apreciados pelo Tribunal de Contas da
União, fica condicionada à adoção de medidas saneadoras das irregularidades, que serão comunicadas ao Congresso N aciona!.
§ 2º O Poder Executivo adotará medidas acauteladoras quanto
à execução das obras e serviços sobre os quais existam suspeitas de
irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da União, em
processos ainda pendentes de apreciação por aquele Tribunal, relacionados no Quadro !lI, que integra esta lei, cabendo-lhe o acompanhamento da implementação dessas medidas, com ciência ao Congresso Naciona!.
§ 3' O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para
movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos
termos da legislação que rege a matéria.
CAPÍTULO UI
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6' É o Poder Executivo, desde que tenha publicado e mantido em vigor cronograma anual de cotas trimestrais de desembolso
financeiro, por órgão e grupo de fontes de recursos do Tesouro Nacionai, observado o disposto nos arts. 48, 49 e 50 da Lei n" 4.320, de 17
de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares:
I - com a finalidade de atender insuficiência nas dotações
orçamentárias, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
quinze por cento de seu valor, mediante a utilização de recursos
provenientes:
a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas
por lei, desde que esta não ultrapasse o equivalente a quinze por
cento do valor total de cada subprojeto ou subatividade objeto da
anulação, nos termos do art. 45, § 1º, inciso UI, da Lei n" 4.320, de
17 de março de 1964;
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b) de excesso de arrecadação das receitas vinculadas, nos termos
do art. 43, § 1º, inciso Il, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
c) da Reserva de Contingência;

II - até cinqüenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas «outras despesas correntes», «investimentos», «inversões financeiras» e «outras despesas de capital»,
constantes do subprojeto ou snbatividade objeto da suplementação,
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação parcial de
dotações consignadas aos mencionados grupos de despesa, no ãmbito
do mesmo subprojeto ou subatividade;

III -

mediante a utilização de recursos decorrentes de:

a) variação monetária e cambial das operações de crédito
previstas nesta lei, desde que para alocação nos mesmos projetos
ou atividades em que os recursos dessa fonte foram originalmente
programados;
b) superávit financeiro dos fundos e das entidades da administração indireta, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § F, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, respeitadas as categorias de programação em seu
menor nível, conforme definido no art. 6", § 1', da Lei nº 9.293, de 15
de julho de 1996, e respectivos limites orçamentários originalmente
aprovados no exercício a que se referem;

c) operações de crédito, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da
Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, inclusive as decorrentes dos
contratos aprovados pelo Senado Federal, de acordo com a legislação
vigente;
d) doações.

Art. 7" É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos
do art. 43, § 1", inciso II da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
destinados:
a) a transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega
dos recursos de forma automática;
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b) a transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989;

c) a transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
dos recursos originários das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), inclusive da parcela destinada nos termos do § 1º do art. 239
da Constituição.
CAPÍTULO IV
Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operações de crédito, por antecipação da receita,
até o limite de dez por cento das receitas correntes estimadas nesta
lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento do exercício;
II - emitir até 21.700.000 Títulos da Dívida Agrária, vedada a
emissão com prazos decorridos ou inferiores a cinco anos, para atender ao programa de Reforma Agrária no exercício, nos termos do que
dispõe o art. 184 da Constituição.

TÍTULO III
Do Orçamento de Investimento
CAPÍTULO I
Da Fixação da Despesa

Art. 9º A despesa do Orçamento de Investimento, observada a
programação constante da Parte lII, em anexo a esta lei, não computadas as empresas cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é fixada em R$ 15.770.245.984,00
(quinze bilhões, setecentos e setenta milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais) com os seguintes desdobramentos:
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Especificação

Valor (R$ 1,001
56.000.000

Ministério da Aeronáutica

2.575.000

Ministério da Ciência e Tecnologia

1.184.747.292

Ministérioda Fazenda

13.815.086

Ministério do Exército

5.797.317.279

Ministériode Minas e Energia
Ministério da Previdência e Assistência Social

22.000.000
17.332.969

Ministério da Saúde

438.010.538

Ministério dos Transportes

8.225.700.000

Ministério das Comunicações
Ministério do Planejamento e Orçamento

12.748.000
15.770.245.984

Total

CAPÍTULon
Das Fontes de Financiamento
Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada
no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos próprios, de
recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido e de operações
de crédito, internas e externas, vedado o endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte desdobramento:
Especificação

Valor (R$ 1,00)

Recursos Próprios

10.345.192.580

GeraçãoPrópria

10.345.192.580

Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

1.816.060.606
263.809.086

Tesouro

Controladora

23.272.500

Outras Fontes

1.528.979.020

Operações de Crédito de Longo Prazo

1.784.796.492

Internas

291.893.889

Externas

1.492.902.603
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Especificação

Valor CR$ 1,00)

Outros Recursos de Longo Prazo

1.824.196.306

Controladora

1.648.596.306

Outras Estatais

43.500.000

Demais Fontes

132.100.000

Total

15.770.245.984

CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou
subatividade, até o limite de dez por cento do respectivo valor,
mediante geração adicional de recursos ou anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma empresa;
II - realizar as correspondentes alterações no Orçamento de
Investimento, quando a abertura de créditos suplementares aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estiver relacionada com empresas
estatais previstas nesta lei.

TÍTULüIV
Das Disposições Finais
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.567, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração) aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n'!s 9. 760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2~! do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos
bens imóveis de dominio da União, podendo, para tanto, firmar
convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
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Art. 2" Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3 Q A regularização dos imóveis de que trata esta Medida
Provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.
Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4Q OS Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ I" Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.
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§ 2º Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbanização.
§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.
§ 5" Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimõnio da União.
Seção II
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1" Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

668
§ 2' As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3' Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ l' e 2',
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.

§ 4' Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de benfeitorias de caráter
permanente, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos margínais sem utilização autônoma, exploradas pelos proprietários de
imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n" 24.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguas) e legislação superveniente.
§ 5' Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse sem
a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.

Art. 7' Os ocupantes inscritos até a data da publicação desta
medida provisória, na Secretaria do Patrimônio da União, deverão
recadastrar-se, situação em que serão observadas as condições de
cadastramento vigentes à época da realização da inscrição originária.
Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9' Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após a data da publicação desta medida
provisória;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de
segurança nacional, de-preservação ambiental, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação, das reservadas para consCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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trUção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais
autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
inritir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inseriÇões eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação do imóvel, será devida
à União indenização pela ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração
de ano da ocupação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

SeçãoIII
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ I" A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2', do Decreto-Lei n'' 9.760, de 1946;
b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 2' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão.' ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. l' e 4'.
§ 3' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.
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SeçãoN
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § I' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do DecretoLei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, os imóveis dominiais da
União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, serão aforados mediante leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço
mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido
em avaliação de precisão, realizada, especificamente para esse fim,
pela secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário,
pela Caixa Econômica Federal, com validade de seis meses a contar
da data de sua publicação.
§ I' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 2º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, na data da publicação desta medida provisória, ocupe o imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da
formalização do contrato de alienação do domínio útil, regularmente
inscrito como ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1e Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, celebrar o contrato de aforamento de
que trata o art. 14 no prazo de seis meses, a contar da data da
notificação, sob pena de decadência.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
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meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3" A notificação de que trata o § 1" será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição na
localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período de
convocação, no órgão local que inserir os atos oficiais e, de forma
resumida, no Diário Oficial da União e nos dois jornais de maior
veiculação local, e por carta registrada a ser enviada ao titular da
preferência na aquisição.
§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.

§ 59 No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. lOS e 109 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 39 , poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento
não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta
anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, O aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
na data da publicação desta medida provisória, bem assim daqueles
cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que
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tratam os arts. 13 e 17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5'
do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987.
§ I" O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2' Os posseiros com até um ano de ocupação, regularmente
inscritos como ocupantes e em dia com suas obrigações junto à
Secretaria do Patrimõnio da União na data da realização da licitação,
poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial,
pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles
realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da
licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no
prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento
da concorrência.

§ 3~ O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído do lance vencedor, correspondente
às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4' Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.
§ 5' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2º, e 17, § 3', desta
medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987,
os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno direito, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao
domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.
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Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ I" A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observado-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 2· Havendo interesse público, a União poderá, a qualquer
tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do
imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3· A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 3', § 2·, alínea c, do Decreto-Lei n" 2.398, de
1987, com as alterações desta medida provisória.

Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
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§ I" A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7" do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço fisico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.

§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverá ser precedida de licitação.
Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com a
finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
inciso I;
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III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribniçôes devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associaçôes de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retomo,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez anos,
estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei n" 9.760,
de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser realizada
porprazo superior, observando-se, neste caso, como prazo de vigência,
o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira
do empreendimento.
Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário
Oficial da União.
§ I" A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
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§ 2" Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.
CAPÍTULO

n

Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1" A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vinculo de propriedade.
§ 2" A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção!
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
Il - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;

In - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizados ou em títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato do
pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
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previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal, e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, junta.
mente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação feita pela SPU, cuja
validade será de seis meses.
§ 1Q Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas técnicas
pertinentes.
§ 2Q Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3" A venda, quando realizada na modalidade de concorrência
pública, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o
restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. As preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2Q ,
poderão, a critério da administração, ser estendidas aos locatários,
na aquisição do domínio pleno ou útil de imóveis da União que
venham a ser colocados à venda, observadas, no que couber, as
mesmas condições estabelecidas para os ocupantes.

Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no mínimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

678
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.

§ 10 Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as
seguíntes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
conforme o caso, em primeiro grau e sem concorrência;
H - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano para
as alienações de que trata o § 2' do art. 23 e de sete por cento ao ano
para as alienações de que trata o art. 25;

IH - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data.
IV - pagamento de prémio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos fisicos ao
imóvel;

V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo
devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice de
correção mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre
a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
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VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento atê o do efetivo
pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia
de atraso;

VII - a falta de pagamento de três prestações importará no
vencimento antecipado da dívida e na imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso lII, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da Administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção 11
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1e Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residência de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
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§ 2" A permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando se tratar de
permuta por edificações a construir.

Seção III
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizado a doação de bens imóveis de domínio da União
a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1" No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2" O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer idenização por benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificam a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3" Fica vedada ao beneficitário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110 e 128 do Decreto-Lei
n" 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3" Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»
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«Art. 101

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante, três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará na
caducidade do aforamento.»
«Art. 103

.

§ 1" Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultativo ao foreiro, sem prejuízo
do disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as
condições que lhe forem impostas.
........................................................................................................

})

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará os
interessados com preferência ao aforamento nos termos dos art. 105
e 215, para que o requeriram dentro do prazo de cento e oitenta dias,
sob pena de perda dos direitos que porventura lhes assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período
de convocação no órgão que inserir os atos oficiais e, de forma
resumida, no Diário Oficial da União e nos jornais de maior
veiculação local e, sempre que houver interessados conhecidos,
por carta registrada»
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata O art. 104 e não
havendo interesse do servíço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerído, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vísta da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
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§ l' A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.

§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado três vezes, durante o período de convocação, no órgão
local que inserir os atos oficiais e, de forma resumida, no Diário
Oficial da União e nos dois jornais de maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuizo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração..
Art. 32. Os art. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.397, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39

.

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente quite com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área declarada de interesse do serviço
público em portaria do Secretário do Patrimônio da União;
II lamento.

sem a observância das normas estabelecidas em regu-
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§ 39 A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4" Concluida a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n Q 9.760/46.
§ 59 A não-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de 0,05 (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.

§ 69 Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação preferência ao aforamento, nos termos
dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei Q 9.760/46, exceto quando:
a) realizado pela própria União em razão do interesse público;

b) solicitado pelo próprio ocupante comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada."

«Art. 5Q Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n Q 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
\
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público, todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse público, na forma da
alínea c, inciso I, § 2 9, do art. 3º.»
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«Art. 69

•..•.••.••.•..•.••..................•..•.•..•.••.•..•.•.•.........••••.••.•....••

II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
I'' de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• }>

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda administrá-los no tocante à venda do dominio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 1º Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administrados pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,16% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, à critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário, destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação de bens imóveis
de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem
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como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à SPU.

Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
n'' 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Programa de Administração
Patrimonial Imobiliário, a SPU priorizará ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à
execução indireta, mediante convênio com outros órgãos públicos,
federais, estaduais e municipais e contrato com a iniciativa privada,
ressalvadas as atividades típicas de Estado e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direta ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
qne tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, e o caput
do art. l' da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, será de competência
exclusiva da SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade
da União, sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, prevista no Decreto-Lei n" 147, de 3 de fevereiro
de 1967, e observado o disposto no art. 37.
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Art. 40. Será observado comovalor mínimo para efeito de aluguel,
arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação, aquele
correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicultura,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo
de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observados as demais disposições legais
pertinentes.

Art. 42. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n" 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município
de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua
da América n" 31, no Bairro da Gamboa, no Município do Rio de Janeiro
(RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisória.

Art. 43. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2" e § 4' do art. 4º, no art. 34 e no inciso Il,
do parágrafo único do art. 36.
Art. 44. Ficam revogados o Decreto-Lei n" 178, de 16 fevereiro
de 1967, o art. 195 do Decreto-Lei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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-

o art. 4' do Decreto-Lei n"1.561, de 13 dejulho de 1977, a Lei n" 6.609,
de 7 de dezembro de 1978, o art. 4' do Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de
dezembro de 1987, e a Lei n? 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997, 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
MEDIDAPROVISÓRIAN'1.568, DE 14DE FEVEREIRO
DE 1997
Transforma o Instituto Nacional de Eetudos e Pesquisas Educacionais (lnep) em
Autarquia Federal, e dá outras providências.

O VICE PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão integrante da estrutura do Ministério da
Educação e do Desporto, transformado em Autarquia Federal vinculada àquele ministério, com sede e foro na Cidade de Brasília (DF),
tendo como finalidades:
I - organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais;
II - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando ao estabelecimento de
indicadores de desempenho das atividades de ensino no Pais;
III - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no
desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional;
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IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas
educacionais;
V - subsidiar a formulação de políticas na área de educação,
mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes
da avaliação da educação básica e superior;
VI - coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação vigente;
VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos
para a realização de exames de acesso ao ensino superior;
VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação básica e superior;
IX - articular-se, em sua área de atuação, com instituições
nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira bilateral e multilateral.

Art. 2' O Inep será dirigido por um presidente e quatro diretores e disporá, em sua estrutura regimental, de um conselho consultivo
composto por nove membros, cujas competências serão fixadas em
decreto.
Art. 3' Os servidores efetivos do Ministério da Educação e do
Desporto, lotados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais e na Secretaria de Avaliação e Informação Educacional
do Ministério da Educação e do Desporto, passarão a integrar o
quadro de pessoal da autarquia ora transformada.
§ I" Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Inep, fica o Ministro de Estado da Educação e
do Desporto autorizado a requisitar no âmbito de seu ministério,
servidores para exercício naquela autarquia, independentemente da
ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 2' Ficam transferidos para a autarquia os acervos patrimoniais dos órgãos de que trata o capui, bem assim os direitos e as
obrigações decorrentes de contratos e convênios firmados pelo órgão
ora transformado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

689

Art. 4' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir e remanejar as dotações orçamentárias consignadas à Secretaria de Avaliação e Informação Educacional e ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, bem como
outras dotações, compativeis com a finalidade e os objetivos inerentes
à autarquia;
II - remanejar cargos em comissão e funções gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para
compor a estrutura regimental da autarquia.

Art. 5' Constituem recursos do Inep:
I - as dotações orçamentárias que lhes forem consignadas
pela União;
11 - receitas provenientes de empréstimos, auxílios, subvenções, contribuições e doações de fontes internas e externas;

III IV -

receitas próprias provenientes da prestação de serviços;

superávit financeiro apurado em balanço patrimonial,
na forma da legislação vigente;
V -

receitas patrimoniais;

VI - receitas eventuais e outros recursos que lhes forem destinados a qualquer título.

Art. 6' O Poder Executivo aprovará a estrutura regimental do
Inep no prazo de trinta dias a contar da publicação desta medida
provisória.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revoga-se o Decreto-Lei n" 580, de 30 de julho de 1938.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISORIA NQ 1.507-16, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1Q O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nQ6.024, de
13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n Q2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
§ 2Q O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição
e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
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Ill - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido;

IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortízado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que
trata o § 2' do art. 1'.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1', não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as
Resoluções nº 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de
novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do
Imposto de Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida provisória nº 1.507-15, de 9 de janeiro de 1997.
Col. Leis ~p_F.~d,J:lTasi1,Brasília, v. 18B,n:2,p. 6~-960'.~:v. 1997
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD0::>
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.508-14, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparellws e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ l' São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos as matérias-primas, produtos intermendiários e material de embalagem, efetivamente empregados na
industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
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Art. 2' As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
U
atacadistas e cooperativas de produtores;
III - engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4º Os produtos referidos no artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, U e lU do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e UI do artigo anterior.

Art. 5º Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
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estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
4~,

Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8Q Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos
bens isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao
executor do projeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 2.142, de 5 de fevereiro de
1997.

Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9' Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3º da
Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados
de pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento varejista, efetuada por máquina
automática ou manual, desde que fabricante e varejista não
sejam empresas interdependentes, controladora, controlada
ou coligadas..
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Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.508-13, de 9 de janeiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Raimundo Brito

o anexo está publicado no DO do dia 6 de fevereiro de 1997. págs. 2336/2237.
Edição Extra.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.511-7, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá rwuaredaçãoao art. 44 da Lei nº4.771.
de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de
áreas fiorestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s O art. 44 da Lei n" 4.771, de 5 de setembro de 1965, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 44. Na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1Q A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
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corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2" Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fito fisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.

§ 3" Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13"8, nos Estados
de Tocantins e Goiás e a oeste do meridiano de 44"W, no Estado
do Maranhão.»

Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n" 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.

Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3" A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.511-6, de 9 e janeiro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Arlindo Porto

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera dispositivos dasLeis n"s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 9º, 38, 46, 47, 87, 91, 92,118,143 e 243 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
«Art. 9Q

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

11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.

«Art. 38. Os servidores investidos em cargos ou função de
direção ou chefia e os ocupantes do cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
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§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.

§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do cargo
ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial,
nos casos de afastamento ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição, que excederem o referido período...
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.

§ I' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.

§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha »,
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.

§ 1º A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar ou de sentença, posteriormente cassada ou revista,
deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em divida ativa.

«Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exerciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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cio do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata O caput
não são acumuláveis».

«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para O trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
em remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
§ 2" Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da catgoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
I - para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um
servidor,
II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
••••••••••••••••••••.......••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•....••••••.••••••••••••»

«Art. 118

.

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos de
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade»,
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«Art. 143

.

§ 1" Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Órgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
«Art. 243
.
§ 7' Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo único ficam automaticamente extintos..
Art. 2' O art. 22 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão do
auxílio-alimentação aos servidores públicos federais civis ativos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3" O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

701
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura.
§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.

§ 5" O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.»

Art. 3" As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo
poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia
mista.
Art. 4' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 5' O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6" Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n? 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Art. 7º Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.

Art. 8' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, que percebem proCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília. v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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ventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape),

§ F A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do provento
ou pensão.
§ 2' Os servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3' Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício.

Art. 9' A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por igual
período, não superior a seis meses, mediante autorização do dirigente
de recursos humanos do órgão a que o benefício está vinculado.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
8' e 9' desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 12. Os arts. 2' e 152 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 29

.

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
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§ 9" Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
arfgo conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
lin:ite' para permanência no serviço público.»
"Art. 152
.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contados a partir
d primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevân. por convocação extraordinária do Juiz-Presidente."
ela,

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória 1522-3, de 9 de janeiro de 1997.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 12 da Lei n" 2.123, de 19 de
d mbro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de 11
dej~nbo de 1962, o inciso III do art. 8', o inciso IV do art. 33, os arts.
8~ 89 e 192 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, O art. 5' da
Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4' da Lei n? 8.889, de 21
de junbo de 1994.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROV1SÓRIA N' 1.523-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lbe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I? A Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 6º A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocinio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 7' Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias após a
realização do evento.
§ 8º Para que o clube de futebol nacional faça jus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9' No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alinea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»

«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referido, respectivamente, na alínea a do
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inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
Il - 0,1% da receita bruta provenieute da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente de trabalho.
........................................................................................................»

«Art. 29

.
Escala de Salário-Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de
Meses Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

1

1 (um) salário mínimo

12

2

R$ 191,51

12

3

R$ 287,27

24

4

R$ 383,02

24

5

R$478,78

36

6

R$ 574,54

48

7

R$ 670,29

48

8

R$ 766,05

60

9

R$ 861,80

60

10

R$ 957,56

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 38

.

§ 5' Será admitido o reparcelameuto por uma única vez.»

"Art. 45

.

§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3'
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cerrto.»
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«Art. 47

.

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de
capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de
entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle
de cotas de sociedade de responsabilidade limitada;
...........................................................................................•............»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assisténcia Social e o
Instituto do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente
de revisão da concessão e da manutenção dos beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes.

§ 1" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»

«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei .
........................................................................................................»
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«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis e sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, U e UI do art.
19 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nOs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995."

Art. 2" A Lei n" 8.213, de 24 de julbo de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 16. .
.
.........................................................................................................
§ 2" O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filbo

mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
..•... .. .. ..•.. ............. ........................ ..... ..... .... ~

»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
........................................................................................................»

«Art. 55

.

§ 2" O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do beneficio previsto no
art. 143 desta lei e dos beneficios de valor minimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
...•..........................................................................•..••...•...••........•••.»
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«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ I" A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2· Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existéncia de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3" A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4" A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento »,
«Art. 96

.

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento..
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 29 , será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício .»
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«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias."
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.})
Art. 3' O art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho fica
acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
pernútida sua readmissão desde que atendidos os requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público".
Art. 4' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos Il do art. 119 e In do § 1º do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo, vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 5' A contribuição de empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n'' 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 6' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória
em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
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Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.523-3, de 9 dejaneiro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 9 Q Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de
10 de fevereiro de 1967, a Lei n" 5.527, de 8 de novembro de 1968,
a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n" 6.903, de 30 de
abril de 1981, a Lei n" 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do
art. 38 e o art. 99 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art.
3º e o art. 148 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 8.641,
de 31 de março de 1993, e o § 4' do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15
de abril de 1994.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-4, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

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

Art. I" Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionadas no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo I, passam a
integrar Quadro em Extinção.
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Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de motorista e motorista oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.524-3, de 9 de janeiro de 1997.

Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 6.2.1997, pégs. 2340/2357.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.565-1, DE 5 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

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

Art. l' A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
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sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvadas a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ lº Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n" 8.212, de 24 da julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, os requisitos estabelecidos nos incisos I
e V do art. 55 da Lei n" 8.212, de 1991.

§ 2" Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3" Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso lI, da Lei n" 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.

Art. 3º O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
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Art. 4' A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importãncia equivalente a um por cento, a titulo de taxa de
administração creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor
do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § l°, da Lei n'' 9.424, de 1996.

Art. 5º A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.

Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565, de 9 de janeiro de 1997.
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revoga-se a Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.532-2, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força
de lei:

Art. 1º Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de cem por cento do Imposto de Importação
incidente na importação de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;

n - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente na importação de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
pneumáticos
In - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação dos produtos relacionados nas alíneas
a a c do § 1s deste artigo.
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IV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de máquinas, equipamentos, inclusive de testes,
ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados ou de
fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
V - redução de 45% do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados e pneumáticos;
VI Mercante;

isenção do adicional ao frete para renovação da Marinha

VII - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento dos bens importados;
VIII - isenção do Imposto sobre a Renda e adicionais, calculados com base no lucro da exploração do empreendimento;
IX - crédito presumido do Imposto sobre o Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as
Leis Complementares n"s 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no
valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1"deste artigo.
§ 1" O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas
instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de duas rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
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d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2" Não se aplíca aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos artigos 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 3" O disposto no inciso IH aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e
fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de
quem será reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas
em regulamento.
§ 4" A aplicação da redução a que se refere o inciso H não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a dois por
cento.
§ 59 A aplicação da redução a que se refere o inciso HI não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior à
Tarifa Externa Comum.
§ 6' Os produtos de que tratam os incisos I e H deverão ser
usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto
ao inciso I, compor o seu ativo permanente, vedada, em ambos os
casos, a revenda, exceto nas condições fixadas em regulamento, ou a
remessa, a qualquer título, a estabelecimentos da empresa não situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
§ 7" Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
HI o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas condições do § 3' deste artigo, quando a transferência de propriedade não
for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
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§ 8' Não se aplica aos pr?d:;tos importados nos termos deste
artigo o disposto no Decreto-LeI fi 666, de 2 de Julho de 1969.
§ 9º São asseguradas, na isenção a que se refere o inciso IV, a
manutenção e a utilização dos créditos relativos a matéria~-primas,
produtos intermedIanos e materiais de embalagem, efetivamente
empregados na industnahzaçao dos bens refendos.

§ 10. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
isenção de que trata o inciso VIII não poderá se: d~stribuídoaos sócios
e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente
poderá ser utilizada para absorção de prejuízo ou aumento do capital
social.
§ 11. Para os fins do parágrafo anterior, serão consideradas
também como distribuição do valor do imposto:
a) a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da reserva;
b) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o
valor do saldo da reserva de capital.

§ 12. A inobservância do disposto nos §§ 10 e 11 importa perda
da isenção e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa juridica tiver deixado de pagar, acrescido de multa e juros moratórios.
§ 13. O valor da isenção de que trata o inciso VIII, lançado em
contrapartida à conta de reserva de capital nos termos deste artigo,
não será dedutível na determinação do lucro real.
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será
efetivada na forma que dispuser o regulamento.

Art. 2' Para os efeitos do art. lº, o Poder Executivo poderá
estabelecer proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1º do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do mesmo
artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em período
a ser determinado, por empresa;
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II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa;
IV -

o valor total FüB das importações dos produtos relacio-

nados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 12 Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 2' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou represen-

tante no exterior.

§ 3º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cober-

tura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar nas regiões
indicadas no § 1Q do artigo anterior, para as linhas de produção novas
e completas, onde se verifique acréscimo da capacidade instalada, e
para as fábricas novas de empresas já instaladas no País, definidas
em regulamento, o prazo para o atendimento das proporções a que se
refere este artigo é de até cinco anos, contados a partir da data do
primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados nos incisos II e III do artigo anterior.
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Art. 32 Para os efeitos dos arts. 22 e 4º, serão computadas nas

eXp Ortações, deduzido o valor. da comissão paga ou creditada a agente

OU a representante

no extenor, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
nstituídas nos termos do Decreto-Lei n'' 1.248, de 29 de novembro
~~ 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
Il exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
Art. 4' Serão computadas adicionalmente como exportações líquidas os valores correspondentes a:
I - quarenta por cento sobre o valor FüB da exportação dos
prodntos de fabricação própria, relacionadas nas alíneas a a h do § 1s
do art. 12 ;
Il - duzentos por cento do valor das máquinas, equipamentos,
inclusive de testes ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - 150% do valor FüB da importação de ferramentais para
prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios
e sobressalentes, incorporados ao ativo permanente das empresas;
IV - cem por cento dos gastos em especialização e treinamento
de mão-de-obra vinculada à produção dos bens relacionados nas
alíneas a a h do § I" do art. 1';
V - cem por cento dos gastos realizados em construção civil,
terrenos e edificações destinadas à produção dos bens relacionados
nas alíneas a a h do § 1s do art. 1º;
VI - investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5!l Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.

Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alíneah do § 1" do art. 1º que exportarem os produtos nela relacionados
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para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instaladas nos País, dos produtos relacionados nas alíneas a
ag do § I" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 79 O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
referidas no § I" do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1º O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.
§ 2 9 Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até quatro anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.

Art. 8" O comércio realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. I'', obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1º do art. l' são
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ndicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuí-

~~ das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsito;

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ l' Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos segundo as normas emanadas do Conselho Nacionai de Trãnsito (Contran) e do Conselho nacional do meio Ambiente
(Conama).
§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.

§ 3' Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas
referidas no § l' do art. 1', com vigência de l' de janeiro de 2000 a 31
de dezembro de 2010, os seguintes beneficios:
I - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de máquinas, equipamentos, inclusive
de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos
e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como
os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de matérias-primas, partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados
- e pneumáticos;
III - redução de até 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
IV - extensão dos beneficios de que tratam os incisos IV, VI,
VII, VIII e IX do art. 1'.
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Art. 12. Farão jus aos benefícios desta medida provisória os
empreendimentos habilitados pelo Poder Executivo até 31 de março
de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como
objetivo a fabricação dos produtos relacionados na alínea h do art. 1',
a data limite para a habilitação será 31 de março de 1998.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento dos benefícios de que trata
esta medida provisória estará condicionado à apresentação da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 14. A inobservância das proporções, dos limites e do índice
a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita à multa de:
I - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 19 , que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2';
II - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere o § I? do art. 2';
III - sessenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 29 ;
IV - sessenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 19 , que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1" do art. 2';
V - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 79 ;
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VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 19 , que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2';
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 19 , realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2º.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recollúdo ao Tesouro Nacional.

Art. 15. As empresas já instaladas ou que venham ase instalar
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, habilitadas ao regime
instituído pela Medida Provisória n" 1.536-22, de 13 de fevereiro de
1997, na forma estabelecida no regulamento respectivo, poderão se
habilitar aOS benefícios criados por esta medida provisória, observando-se o seguinte:
I - será cancelada a habilitação anterior e as importações
efetuadas sob aquele regime serão consideradas como realizadas sob
as condições desta medida provisória, ficando a empresa dispensada
de atender aos prazos, proporções, limites e índices estabelecidos na
Medida Provisória n? 1.536-22, de 1997;
II - para efeito dos prazos, proporções, limites e índices a que
se refere esta medida provisória, serão consideradas as datas e os
montantes das importações realizadas sob a égide do regime anterior.

Art. 16. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais;
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza e com aqueles previstos na legislação da Zona
Franca de Manaus, das Áreas de Livre Comércio, da Amazônia
Ocidental, do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam).

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.532-1, de 16 de janeiro de 1997.
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Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.533-2, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Extingue créditos oriundos de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social aNSS), no valor e condições
que especifica, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. Iº Fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oriundo de contribuições sociais por ele
arrecadadas ou decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, cujo valor:
I - total das inscrições em Dívida Ativa, efetuadas até 30 de
novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja igualou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
II - por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente de notificação ou de auto-de-infração não inscrito em Dívida
Ativa, seja igualou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. Os valores previstos neste artigo referem-se ao
montante dos créditos atualizados em 1º de dezembro de 1996, inclusive com todos os acréscimos legais incidentes.
Art. 2' A extinção de processos judiciais em decorrência da
aplicação desta medida provisória não implicará condenação em
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honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o
exeqüente, ainda que tenham sido oferecidos embargos à execução.
Art. 3" O disposto nesta medida provisória não se aplica aos
créditos incluídos em parcelamento.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.533-1, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.534-2, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
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Art. 2' Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de
ensino.
§ 1~ As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados
no Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte
dias, a contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e
funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor Ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instítui-ão de ensino
superior.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se
refere a alínea b, art. 4', da Lei n'' 8.670, de 30 de junho de 1993,
onze CD-3, 22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze
FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação
Tecnológica.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.534-1, de 16 de janeiro de 1997.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8" Revogam-se o Anexo III à Lei n" 8.956, de 15 de
dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro
de 1994.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
Anexo
(Medida Provisória n" 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997)
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargoJFunção

Quantitativos

Cargos de Direção

40
205
617
1.481

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4
Subtotal

2.343

Funções Gratificadas

4.129
1.119
901
2.809
1.607
2.012
2.280
457
209

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Subtotal

15.523

Total

17.866
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.535-2, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. l ' O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado
pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por
cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por
cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio,
e pela Carreira Juridica do Banco Central do Brasil, composta por cargos
de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2" Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
Das Atribuições

Art. 3' São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
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IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.

Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e a
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.

Art. 5' São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada, exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central
do Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de proCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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vas ou de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do
respectivo cargo.
§ I" O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1" ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1e Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão
I da classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Juridica do
Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.

§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
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CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8" A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1', inciso I, e § 1" do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;

b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialistas
do Banco Central do Brasil. Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialistas do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
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H -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ F A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e H deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente maís de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuaís e gradações constantes do Anexo IH.
§ l' O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para cinqüenta
e cinco por cento a partir do 366º dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
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a) externas de fiscalização dos sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;

c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n" 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da Autarquia, no quantitativo, valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
§ I" O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi
designado.
§ 2" O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3" Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4" As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes
aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo
VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de I" de dezembro
de 1996.
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§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ I" A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista
corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional
por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não
presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de Seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei nº
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
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-

I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e
ssivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigibancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou
da função.
II - as seguintes proibições:

r:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
oScasos de designação específica;

firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
bem assim com instituições autorizadas a funcionar, pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.
b)

OU privada,

§ I' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' AR infrações às proibições estabelecidas no inciso Il, são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129,130 e seu § 2º, da Lei n" 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro
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de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil,
estabelecidas nesta medida provisória.
§ I" O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput, quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor, quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor na
forma que dispuser o regulamento.
§ I" Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1Q
de janeiro de 1991.
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§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de
1990, até a completa apuração e acerto de contas de que trata o

caput.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá O acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela Autarquia e pelos seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996, poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § I" do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n" 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
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Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1a de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1997, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.535-1, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Cargo
Carreira
Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
Brasil
do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Total para a carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Total para a carreira
Total para o Banco Central do Brasil
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Servidores

711
5.459
6.170
200
200
6.370

-
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento

11 Ca.rreirade Especialista do Banco Central do Brasil
.
Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
1.1.1

Vencimento Básico
Classe

Padrão

(VBs)

4üh semanais

11
1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

IV
III

2.922,60
2.757,00

11
I

2.600,70

C

IV
III
11
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III

2.055,30
2.014,80
1.975,20

A

B

IV
III

11
1

2.453,40

..

112 Cargo de TécOlCO de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico
Classe

Padrão

(VBs)

4Dh semanais

A

B

C

11
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

IV
III

966,30
929,10

11
I

884,70
842,40

IV
III

IV
III

11
I
D

III

11
I

802,20

763,80
720,30
679,50

640,80
604,50
570,00
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1..
2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico
(VBs)

Padrão

Classe

4üh semanais

IV
III

A

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

II

I
IV

B

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

III
II

I
IV
III

C

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

II

I
III

D

2.055,30
2.014,80
1.975,20

II

I

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Analista do Banco Central do Brasil
% e Base da
Classe
Padrão

Classe

Padrão

65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
6S%-A-I

A

IV
III

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

B

7S%-C-I
75%-C-I
75%-C·I
7S%-C-I

C

GABC

A

IV
III
II

I
B

IV
III
II

I

C

IV
III
II

I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

II

I
IV
III
II

I
IV
III

% e Base da

GABC
90%-A-IV
90o/o-A-1I1
90o/o-A-1I
90%·A-I
90%-B-IV
90o/o-B-III
90o/o-B-1I
90%-B-I

II

90o/o-C-IV
gO%-e-II!
9D%-C-I1

I

900/0-C-I

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

-

741

. .---Analista do Banco Central do Brasil

classe

f-

p

Padrão
III
11
I
I

1.2 Carreira J u rídi

% e Base da

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

GABC

Classe

Padrão

75%-D-I
75%-D-I

P

III
11
I

55%·D·I(1)
35%·D·l(1)

%eEase da

GABC
90%-D*1I1

SO%·D·II
90%-D·!

'" do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

A

B

C

D

Padrão

% e Base da

GABC

IV

65%-A-I

III

65%-A-I

11

65%-A-I

I

65%-A-T

IV

75%-B-I

III

75%-B-I

11

75%-B-I

I

75%-E-I

IV

75%-C-I

III

75%-C-I

11

75%-C-I

I

75%-C-I

III

75%-D-I

11

75%-D-I

I

55%-D-I(l)

I

35%-D-I(1)

(l) Conforme disposto no § 12 do art. 11 desta MP.

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665·960, fev. 1997

742
Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas

Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

Direção

Analista
e
Procurador

FDS-1

1

1.975,20

1.975,20

FDE-1

39

1.876,20

73.171,80

FDE-2

46

1.678,80

77.224,80

FDT-1

246

1.086,30

267.229,80

FDO-1

531

987,60

524.415,60

Assessoramento

FCA-1

11

1.876,20

20.638,20

FCA-2

39

1.678,80

65.473,20

FCA-S

17

1.086,30

18.467,10

FCA-4

112

987,60

110.611,20

FCA-5

229

592,50

135.682,50

Total

1.271

-

1.294.889,40

Suporte
Técnico

FST-1

12

354,90

4.258,80

F8T-2

96

213,00

20.448,00

F8T-3

56

177,30

9.928,80

Total

164

-

34.635,60

1.435

-

1.329.525,00

de
Suporte

TOTAL

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

743

-

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas

r-

Cargos

Técnico

e
procurador

Auxiliar

Nível

Servidores

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP 16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

Adicional Especial

TOTAL

Vr. Unitário

Total

R$

R$

2.21S,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63

444,00
333,00
277,50
222,00

222,00
166,50

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782.45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

2.256.686,08
2.442,00

83,25

16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

463

-

56.166,00

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

138,75
111,00

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário

Total

R$

R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

A

B
C

A

E
G
H

Auxiliar

B

I
J
L
M

N
O

Servidores

N
III
II

-

-

-

I

D

F

Padrão

C

N
III
II
1

3
106
306
176

N
III
II

78
16
9
7

I
D

III
II

6
2
2

I

P

711

Total para a Carreira/Cargo
Cargo extinto
Carreira

Analista do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

A

B
C
D

A

Técnica

G
H

1
J
L
M

B

P

N
III
II
N
III
II

I
IV
C

III
II

I

N
O

Servidores

I

E

F

Padrão

D

III
II

I

Total para a CarreiralCargo
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30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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Cargo extinto

Analista do Banco Central do Brasil

Referência

Carreira

Classe

Padrão

A

B
C
D
E
F
G

L

4

I

25

IV

20
16
4
13

11
I

C

IV

-

III

-

-

11

M
N
O

11

III

B

I

J

4

-

III

A

H

Procurador

Servidores

IV

I

D

P

III

-

11

46
15

I

150
5.934

Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Estruturas Extintas

Criada
(Equivalência)

(Código)

1000/0 FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939,952001,95397O,
966894

15% FCA-4

613673
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Estrutura
Criada
(Equivalência)
18,75% FCA-4

20% FCA-4
22,50% FCA·4

25% FCA-4

30% FCA-4

Estruturas Extintas
(Código)

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594, 081590, 085561, 100595,
110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592,122599,123595,
124591, 125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593,142590,
143596, 144592, 145599, 146595, 147591, 200590, 200638, 201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598, 207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182

018082,018155,018163,021083,031313,061506,061530, 070602, 071609,
072605,080560,083593,087564,100560, 110531, 111562, 112569, 113565,
114561, 115568,120561,121568,122564,123560,124567,125563, 126560,
127566,130567,140562,141569,142565, 143561,144568,145564, 146560,
147567,200565,201561,201600,202568,202592,202606, 203564,204560,
40% FCA-4
350664,426164,428167,472166,473162,480169,482161,483168,484164,
486167,487163,488160,489166,491160,492167,493163,501204,915920,
918890,940909,967912,979880,980870,981001,982881, 983888,985880,
986003,987883,991872,994006
50% FCA-4
110566,429155,470155,790168, 791164,792152,793159,916897
52,50%FCA-4 610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,
111503,112500,113506, 114502,115509,121509, 122505,123501,124508,
125504,126500,127507, 128503,130508,140503, 141500,142506,143502,
70% FCA-4
144509, 145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,202509,
202533,203505,203530,204501,466131,481165,973815, 975940, 977942,
978949,984914,112593,425133,460133,461130,462136, 463132, 464139,
465135
009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080, 457086, 459089,
100%FCA-4
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034, 409030,750034,
lOO%FDE-I
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,

100%FDE-2

901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,062502,063509,082562,082597,083569,084565,086568,

100%FDO-1

100% FDS-1

088560,416088,417084,418080,420131,421138,422134,424137,427136,
427160,440086,452084,454087,455083,458082,760137,761133,904945,
943940,949930,946001,947954,948004,956945,957941,958948,959944,
960942,968900,971901,992968,995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062, 423130,755060,

100% FDT-1
37,5% FST~l

50%FST-1
52,5% FST-1
70% FST-1
100%

FST~l

100% FST-2
75% FST-3
100% FST·3

936979,944980,945978
Q43,370, 044385, 300730, 301698,301736, 302694, 609676, 834882, 840890,
920819,921815,931810
037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352,691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820847,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.536-22, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
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I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e

III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
l' deste artigo.
§ 19 O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e

h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2' O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
Col. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev.1997
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. t flllédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
J1l eonhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulareC
J1lent o.
§ 3º A aplicação da redução a que se referem os incisos I e H não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4' A aplicação da redução a que se refere O inciso IH deste
artigo não po~erá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tanfa Externa Comum.

§ 5º Os produtos de que tratam os incisos I e H do caput deste
artigo deverão ser usado~ n? processo produtivo d,,: empresa e, adiionalmente, quanto ao InCISO I, compor o seu ativo pennanente,
~edada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de
novembro de 1966.

§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
I1I o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas condições do § 2º deste artigo, quando a transferência de propriedade não
for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.

§ 8' Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, H e IH o disposto no Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de
1969.

Art. 2' O Poder Executivo poderá estabelecer o proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e HI do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
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importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em penado a ser determinado, por empresa;

III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
periodo a ser determinado, por empresa.
§ 1º Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2· Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § I' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob O regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
.

§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá Ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. I'.
Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2· e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

-

751

I _ vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
tituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
~~~972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias integrais.
Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1s do art. 1º;
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

UI - ao valor FüB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alíneah do § l' do art. 1', que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.

Art. 7' Ü Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § l' do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
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de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1º O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.
§ 2º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.

Art. 8' O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § I" do art. 1o são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e

Ir - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ lº Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
Ir serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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nal de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2' As adequações necessárias à emissão dos certificados serâo
realizadas na origem.
§ 3' Sem prejuízo da apresentaçâo do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. I' estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n° 1.508-14, de 5
de fevereiro de 1997, adquiridos entre a data da publicação desta
medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ F A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
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Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2º;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. lº, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1º do art. 2º;
III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. I", que exceder os limites adicionais a que se refere O
§ l' do art. 2';
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2º; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Naciona!.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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li - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória nº 1.536-21, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Dornelles

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.537-35, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurfdicas a
que se refere o § 19 do art. 22 da Lei uI? 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outrasprovidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1 do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
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I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receitas;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à contribuição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à contribuição de
provisões ou r'eservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
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§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § I" do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam covalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n'' 1.537-34, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2' e 3' da Lei n" 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.

Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.538-37, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
IPND), instituldo pela Lei n" 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei no:' 8.177, de
1" de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de
24 de outubro de 1991, e altera os arts. 20:> e

3" da Lei n' 8.249191.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art.
pela Lei
seguinte

F O art. 30 daLeinº8.177, de l"demarço de 1991, alterado
n e 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
redação:

«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.

§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
Ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2" Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
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a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente,. aprovados pelo Presidente da República.

§ 3Q A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5Q da Lei n" 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4Q A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

Art. 2Q O art. 2 Q da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

prazo: até 30 anos;

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

IH -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
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colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de I" de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. l' desta lei; nas operações de troca por bõnus prevístas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca, por títulos da dívída externa para utilização em projetos
de incentivo ao setor audiovísual brasileiro, e doações ao FNC,
de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº8.177, de 1º de março de 1991,
em sua atual redação.

§ 2'

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco CentraI do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3' O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n" 1.538-36, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 5º Esta medida provísória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.539-28, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 79 , inciso XI, da Constituição.

Art. 2 9 Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.

§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3" Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.

§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de soluçào do litígio:
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.
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§ 1Q Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2Q O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3. Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4Q O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5· A participação de que trata o art. 1· desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.539-27, de 16 de janeiro de 1996.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.540-21, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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fere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a outro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n? 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei nº 8.880,
de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidades monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no art. seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ F É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

765
ontado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considecada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
~agamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.

§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF),para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.
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Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I" de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ I? Em I? dejulho de 1995 e em I" de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Institnto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim .
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangéncia nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do
art. 20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
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Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulam;ntação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.

§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ I? A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição
do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o interesse
da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ F Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
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§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput, aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultantes em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.540-20, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1Q e 2' do art. I? da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.541-21, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá nova redação ao § 3'! do art. 52 da Lei
nª 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' O § 3' do art. 52 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52
.
.........................................................................................................

§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
pública Federal, nos termos da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso Hl, da Lei n" 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n? 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'1.541-20, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Roberto Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

770
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.542-19, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federa! (Cadin) passa a ser regulado por esta Medida
Provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas ejurídicas
que:

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.

§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.

§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federa!
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda N aciona!, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
tificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas
no dições e no prazo previstos no § 4!:!, sujeitará o responsável às
cO~alidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
~~elo Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou. entida~~ responsável pelo regi~tr~, ou, mediante
autorizaçao, por intermédio de qualquer outro orgao ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuiutes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
1 do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'.
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Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ I" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei:

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
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total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob
cujasupervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspen-

der, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8º A não observância do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6~ e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei nº 147,
de 3 de fevereiro de 1947 na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei nº n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do
Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
NacionaI poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ lº Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
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mento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.

§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
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Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamenta.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro
inflacionário na forma do art. 31 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa
ou empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de
1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos, enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1996 poderão
ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 31 de março de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.
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§ 2" A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e instituições filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repaetuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2" O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3" Os contratos de parcelamento das dividas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8" O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competéncia da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
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da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n'' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsociai), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alínea a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n" 70, de 30
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de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar n" 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1Q Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.
Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
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Art. 22. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condiçães estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 23. Não cabe recurso de ofício das decisães prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuiçães administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 24. O inciso II do art. 3º da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuiçães e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."

Art. 25. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuiçães arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrído até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para F de
janeiro de 1977.
§ I'' A partir de F de janeiro de 1977, os créditos apurados serão
lançados em Reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 26. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de I" de janeiro de 1977,juros de mora equivalentes à taxa
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referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento) e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-18, de 16 de janeiro de 1997.

Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do DecretoLei n' 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052,
de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e
os arts. 91, 93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.543-19, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Publica Federal direta, autárquica e fundacional, exceto
os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao número
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total e classificação, as quantidades constantes do anexo a esta
medida provisória.
§ 1e O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.

§ 2" No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2" O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3" Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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- Art.

5º F~cam ;onvalidados os at~s praticados com base na
Medida Provison a n- 1.543-18, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçãO.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória n" 1.543-19, de 13 de fevereiro
de 1997)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial

Quantitativos

52

Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6

140

DAS-S

567

DAS-4

1.797

DAS-3

2.825

DAS-2

6.369

DAS-1

7.380

Subtotal

19.078

Função Gratificada

FG-1

9.166

FG-2

8.649

FG-3

11.699

Subtotal

29.514

Total

48.644
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.544-19, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Cria a Gratítícaçõo de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas) altera dispositivos das Leis nºs 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991) dispõe sobre o Auxilio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providêru:ias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente ao servidores militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga de 1" de agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de 1" de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo lII.
Art. 3" Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1", no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40, 42, e 86 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.
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Art. 4" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5' O inciso lU da alínea b do § l' do art. 3' da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a segninte redação:
«111 - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segnndo regnlamentação para cada Força Armada."

Art. 6' Os arts. 68, 75 e 86 da Lei n" 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 68

.

§ l' O Adicional de Inatividade integrará, para fins de
cálculo de pensão, a estrutura de remuneração do militar falecido
em serviço ativo, inclusive com menos de trinta anos de serviço,
com base nos percentuais estabelecidos na Tabela VI do Anexo
II desta lei.
§ 2" Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no parágrafo anterior, para os já falecidos, vigorarão a partir de 1º de
dezembro de 1996."

«Art. 75. .

.

VIU - multa por ocupação irregnlar de Próprio Nacional
Residencial.»
«Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reinc1uído, designado ou mobilizado, e, excepcionalmen-

te, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a qualquer
das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore calculado
sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo.»

Art. 7' Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segnnda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n" 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido Auxílio-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
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Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n" 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Anexo I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET)
(Conforme art. 2')
I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de
Almirante-de-Esquadra)
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0,688

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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II

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda.Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de-Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da
Reserva

0,040

III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Sub oficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeíro-Mor

0,143

Taifeiro-de-Primeira-Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda-Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
11 Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de lI!Classe e Soldado-Paraquedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1!! Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2!l Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não-especializados)

0,065

11

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 Classe

0,049
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Anexo II
I -

Oficiais
Posto

Valor(R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

II -

Praças Especiais
Graduação

Valor (R$)

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último
ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças
da Reserva

12,00
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III -

Praças
Graduação

Valor (R$)
110,70

Suboficial e Subtenente

93,00

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
le Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1~ Classe e Soldado-Paraquedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2-~ Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2" Classe (engajados e não-especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3" Classe

14,40

Anexo III
Tabela de Cálculo da GCET
I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de
A1mirante-de-EsquadraJ
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

1,466

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

1,376

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

1,288

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

1,068

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,990

Capitão-de-Corveta e Major

0,856

Capitão-Tenente e Capitão

0,682

Primeiro-Tenente

0,604

Segundo-Tenente

0,532
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II -

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

Fator
0,754
0,130

0,118
0,110

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)
Grumete

0,098
0,098
0,098

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças
da Reserva

0,080

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

III -

Praças (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

Fator
0,754
0,634
0,526
0,442
0,286

'I'aifeiro-de-Primeira Classe

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,246
0,218

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
1~ Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1~ Classe e Soldado Paraquedieta (engajado)

0,178

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2~ Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2~ Classe (engajados e não-especializados)

0,164
0,130

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3~ Classe

0,098

Observações:
1 ~ Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os Oficiais)
2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET para os Praças)
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.545-15, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9º, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6 9
da Lei n' 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a
funcionar nos termos da respectiva legislação:
I
II -

Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento

III (Funtrede).

Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9', da
Constituição.

Art. 2' A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo n" 22, de 27 de agosto de 190, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165 § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei n" 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

792
nos termos da respectiva legislação, aplicando-se-lhe o disposto no
parágrafo único do art. F.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.545-14, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.546-16, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. F Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público CPIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e
n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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-

s públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias,

~:IIl base no faturamento do mês;

II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como emregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das re~eitas co~entes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na fonna do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.

Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, com definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
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vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4· Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
HI - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso HI do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
H -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;
IH - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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Art. 9º À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto sobre
aRenda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviço, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de lº de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de 1e de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgate de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de I' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
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Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo O total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.546-15, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de I'
de outubro de 1995.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.547-27, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA. usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1e Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ativid de de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
~veis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
~áfego Aéreo (DACTA).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. I' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a O 0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e i~termediário, observados o disposto no art. 2" da Lei n" 8.477,
de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da
Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n? 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.
§ lº As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. I'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalente;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2", para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. I' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 50 As gratificações serão pagas a partir de 10 de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 10.
Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n'' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ 10 O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para O exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 20 O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.547-26, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 8!:! Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176 0 da Independência e 109 0
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Roberto Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
(Medida Provisória nº 1.547-27, de 13 de fevereiro de 1997)

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Padrões

Inicial
A

de I a VIII
deIaVII
de I a V

Especial

Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo II da
Lei 0 2 8.460/92
D-I a C-IH

C-NaB-N
B-VaA-IlI

Subtotal
Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial

de I a VIII
delaVII
de I a V

D-I. C-IlI
C-IV a B-IV
B-VaA-IlI

Quant.
de
Cargos
500
350
150
1.000
600
420

ISO
1.200

Subtotal

2.200

Total Geral

MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.548-28, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos.
I
II -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;
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III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
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superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. I', quando cedidos para órgãos e entidades
do Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle
Interno do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais
desses Sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República
ou de cargos em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5,
DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho
e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 49 , para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. I" será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de I" de março de 1995, em valor equivalente a
setenta por cento do previsto no caput deste artigo para o nível
intermediário e 36% para o nível superior, até a regulamentação
de que trata o § 1'.
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea,
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depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo úníco. As carreíras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em rúvel de pós-graduação.

Art. 4" Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ F A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior,
observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art.
2' da Lei n" 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos MiIÚStroS de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5" do
art.2º.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de I" de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.548-27, de 16 de janeiro de 1997.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.550-36, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe coufere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força
de lei:

TÍTULO

r

Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1c O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, visa à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e
avaliação dos resultados obtidos pelo adnúnistradores públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União.
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TÍTULün
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Ce';'tral o Ministério da Fazenda e compreende:
I
II

III

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;
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IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
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II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacio_
nal pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recuj-,
sos humanos do Sistema de Controle Interno.
.
Art. S' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre Os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:

I -

realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de

execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

11 - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização
e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer titulo, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

807

v - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;

XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
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Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;

II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

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

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no
Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro
Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
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fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
~tos ~entos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
iJ~ações ~e~enci~is. necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão mlnlstenal,
XII _ elaborar O Balanço Geral da União, as contas do Presida República e a consohdação dos balanços dos Estados, Dís. / .
dent e
trito Federal e MUlllClplOS;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração pública Federal direta, organizadas de forma a Serem
disciplinadas, no prazo de ~t~ s:s~enta dias,. pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ l' Integram?s Sistemas de Planej amento e de Orçamento da
Administração púbhca Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
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demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5~ Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.

Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediários e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto
n" 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em PolítiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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zas públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n? 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2Q Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2' da Medida Provisória n' 1.548-28, de 13 de fevereiro de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n'' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou aínda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimõnio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capítulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
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patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.

Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ I" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados
oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da
União.
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Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Intemo, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.
TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.

Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.

Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
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Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.

Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I II Estatais;
lI! Estatais.

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnico e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
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Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I -- estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicaS de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 -- aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
III -- aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV -- estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V -- aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI -- aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII -- aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX -- estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
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c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento
interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
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Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.550-35, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo
(Medida Provisória n'' 1.550-36, de 13 de fevereiro de 1997)
Denominação

Situação
Dec.-Lei
n? 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle

3.000

1.457

4.500

Técnico de Finanças e Controle

4.000

2.444

2.500

7.000

3.901

7.000

Total
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.551-19, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 2", 3", 5', 9', 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e O
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
........................................................................................................»

Art.
I
II
UI
disposto

3º

.
25%, na navegação de longo curso;
- 10%, na navegação de cabotagem;
- 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
no art. 2'.

........................................................................................................»

«Art. 59

.

ill-

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

········

·······.·

.

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

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

.........................................................................................................
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1996, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2' do art. F da Lei n" 8.402, de
8 de janeiro de 1992;

d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
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e) que retornem ao País nas 'Seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autor],
zados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país jmpoj-,
tador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e
cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade
ou à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
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seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 9' As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § I" do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
........................................................................................................»

«Art. 10

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

11 - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»
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«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
Col.
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c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5Q
do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno.
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1Q As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
II deste artigo serão fixadas polo Conselho Monetário Nacional
e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente,
com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao
serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora
da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam).
§ 2" As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26."

"Art. 29

..

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2Q Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
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§ 19 A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 29 Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 39 Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n'' 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1" desta medida
provisória.
§ 4" O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

§ 59 A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de titulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liqnidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6" Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em confornúdade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3" Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5" do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 29 do art. F da Lei n" 8.402,d e 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.551-18, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 59 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17, 18,
19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art. 11 da
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Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.552-10, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor de
R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.552-9, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997;176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 14.2.1997, pãg.

2712.
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MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.553-12, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do TesouroNacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A, e dá
outras providências.

O VICE PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 39 do art. 29 da Lei n'' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
caracteristicas financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo.

III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas. e juros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1s de julho de
1988 a 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período. .

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I" de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações
e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Prcagro), incidentes a partir da vigência da Lei
nº8.17l, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
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Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no ãmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).

§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso II deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L

§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V e VIII
do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n? 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
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Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' AE. disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. F da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo pennanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n?
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no inicio de cada
periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n? 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior..
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.553-11, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.555-7, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que específica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
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R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais) para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo lII.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 91.555-6, de 16 de janeiro de 1997.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 13 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.2.1997, págs. 2713 e 2714.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.556-7, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a prioatizoçõo de instituições financeiros, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:

Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
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estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transforma,
ção em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de
instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ I" A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de

incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2" O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2" A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do
respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta
medida provisória.
Art. 3" Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;

III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6", financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
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VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.

§ 3" O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dividas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata O inciso III do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

11 - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
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Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.

Art. 6º Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III -

capitalização da instituição financeira.

Art. 7º Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.

Art. 8º Nos casos de que tratam o art. 6' e o parágrafo único do
art. 'I", a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
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dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à VIsta de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mud~nças. em. seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II ~ parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4º,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Paràgrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
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tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as dispo_
sições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com base
nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou
contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de recei..,

tas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso
I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações

representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com 08 acréscimos legais e contratuais;

II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;
IIl - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.

Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
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-

brigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de cap~çãO do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
és incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
mes,
I
' ou con tratuai
cominações
sgais
ra uais.

Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junhode 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
deoutras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de

Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos uesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l" A União assegurará à instituição financeira federal que
as~umjr

os passivos junto ao público a equalização da diferença
eXIstente entre o valor a ser recebido da instituição financeira estadual e de seu controlador em decorrência da operação e o valor a ser
pago ao Banco Central do Brasil pelos recursos obtidos em linha de
financiamento específica para dar suporte aos passivos assumidos.
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§ 2' A equalização de que trata o parágrafo anterior observará
o previsto no art. 9º.
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.556-6, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.557-6, DE 13 DE FEVEREIRO
DE 1997
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.
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Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.557-5, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Washington Thodeu de Mello
Francisco Dornelles
Raimundo Brito

MEDIDAPROVISÓRIANº 1.558-4, DE 13DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18. 34, 44
e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejullw de 1995,
do art. 35 e § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293,
de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exerctcios de
1996 e 1997.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força
de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18, 34,44e 49 da Lei nº 9.082, de 25 dejulho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14
.
§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original."
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«Art. 18. As transferências de recnrsos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 34. .

..

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................................

})

«Art. 44

..

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).»

«Art. 49

.

§ 4" Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;
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II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;

IX

os subprojetos e subatividades financiados com do-

ações;

X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior..
Art. 2' O art. 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n'' 9.293, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35

.

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................»
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«Art. 53

..

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

§ 4Q

..

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

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).»

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.558-3, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1997; 176Q da Independência e 109Q
da República.
MARCO ANTONlO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.463-10, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos beneficios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1Q de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
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Art. 2º Os benefícios. mantidos pela Previdência Social serão
'ustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do
í~Jice Geral de Pre~~s - Disponibilidade Inten.'a (I~P-DI), apurado
pela Fundação GetulIo Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
d ta de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
da artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
I~P-DI entre o ~ês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.

Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefiios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
~talizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6º O art. 21 da Lei n? 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo úníco. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com 08 mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."

Art. 7º O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
Uníão, das autarquias e das fundações públicas.
.........................................................................................................
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§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos será
apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remunera.
ção estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.463-9, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLNEIRA MACIEL

José Roberto Mendonça de Barros
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.464-18, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n" 4. 728, de 14 de julho de 1965.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" O art. 75 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75.

.

.

§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2' deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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trajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil."

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.464-17, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
JIilARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de 'Barros

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.465-12, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Acrescenta § 5<.! ao art. 4º da Lei nº 8.884,
de 11 dejunho de 1994, edáoutrasprovidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. lº O art. 4" da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5":
«§ 59 Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28,31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2°, 54 §§ 4º, 6", 7" e la, e 59, I", desta lei, e
suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»

Art. 2" O disposto no § 5º do art. 4º da Lei n" 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho AdmiCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189,n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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nistrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.465-11, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.466-10, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de
R$ 8.000.000.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.466-9, de 17 de janeiro de 1997.
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Art. 4!=! Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 15.2.1997, pág.

2780, Edição Extra.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.469-15, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Nauegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações prôprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
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Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno' do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-14, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.470-16, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a responsabilidade solidária

de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n'! 6.024, de
13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'! 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam

desapropriadas, na forma do Decreto-Lei
nO. 2.321, de 1987, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n'' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n? 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2' O disposto na Lei n" 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, no que se refere
indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenham o controle, direto ou indireto das instituições submetidas
aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
à

§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2' Não estão sujeitas à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3' O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n" 6.024, de 1974.

Art. 4' O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. I" do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, decretar regime
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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de administração especial temporária, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei n'' 6.024, de 1974.

Art. 5" Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2' e 15 da Lei n' 6.024, de 1974, e no art. l' do
Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas.
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II -

transferência do controle acionário;

UI - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.

Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 6' No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
11 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

Ill - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília.
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Art. 79 A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o e~cer:ament~, p~r. qualquer f~r~a, d~s regim~s de interve:lção, liqmddaçao,extrajudicial ou administração ospecial temporária
não preju icarao:

I - O andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos
da instituição e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de
serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n" 2.321,
de 1987;
Il - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n'' 6.024, de 1974.
Art. 8º A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 9 9 Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:

I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
11 - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como

mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

In -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 1s Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

852
§ 2' Não concluído o processo, no ãmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
n' 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de regulamento, assegorada igoaldade de condições a todos os concorrentes.
§ 19 O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igoal período.

§ 2' Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 11. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para
todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissâo de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;
II - o valor da operação;
IH - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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-

IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
eJnpréstimo concedido.
Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as segnintes alterações:
"Art. 22

.

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
.........................................................................................................

§ 2º O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»
"Art. 26

.

§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.470-15, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-28, DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I? O § 6 do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n? 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
0

«Art. 20

.

§ 6' A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1º A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40
.
§ 1e A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
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de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § I" do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do

art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositvos.

Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.473-27, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997, 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-24, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera as Leis n'!s 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" Os arts. 6' e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62 O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender os
gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»
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«Art. 9º

,..'

'

,

~

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as
competências que lhe confere o art. 19 da Lei n" 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no
País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias
adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde
que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios
do Planejamento e Orçamento e da Fazenda»

Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento de Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-23, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Reinhold Stephan.es
Carlos Cesar de Albuquerque
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-33, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao texto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior ser acrescido
montante correspondente a dispêndios previstos para o aprimoramento
do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de ensino, assim como
os relativos à variação de custos a título de pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3" Quando as condições propostas nos termos do art. 1"não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nQ 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratua!.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § lº do art. I"
os valores adicionados às mensalidade de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os ai unos j á matriculados terão preferência na renovação
das matriculas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 69 São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
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Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-32, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o

art. 14 da Lei n" 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n? 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997, 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
José Roberto Mendonça de Barros
Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC n"

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone: (

CEP,

Estado:
)

Fax: (

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade mantenedora:
Endereço:

Estado:

Telefone:(

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou .Jurídíca)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
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Indicadores Globais
Ano de

Ano-base

Aplicação (*)

NU de funcionários:

W de professores:
Carga horária total anual:

Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:
Estado:
Mês da data-base dos professores:
Local:

_
_

CEP:
_

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)

_
_

Anexo II
Nome do Estabelecimento·
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal Docente
1.2 Encargos Sociais
1.3 Pessoal Técnico e Administrativo
1.4 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas

2.1 Despesas com Material
2.2 Conservação e Manutenção
2.3 Serviços de Terceiros
2.4 Serviços Públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras Despesas Tributárias
2.7 Aluguéis
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Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

2.8 Depreciação

2.9 Outras Despesas
3.0 Subtotal -

(1+2)

4.0 Pró-Labore

5.0 Valor Locativo

6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições Sociais

7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins

8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$,
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$,

_
, em ---..1-11997
Data: _ _1---1__

Local:

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.478-21, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9" da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 9' da Lei n'' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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-

"Art. 9" As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I -

garantias:

a) hipotecãria;
b) caução de créditos hipotecãrios próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecãrios vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamento concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancãria;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

§ 5" As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
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Art. 2º O art. 2' da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.

§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.478-20, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997, 176" da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479-25, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 19 A partir do mês de abril de 1995, O pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-24, de 17 de janeiro de 1997.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.480-27, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leisn"s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 20
.
§ 3' O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercicio do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes.»
"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
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§ I? A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.

§ 2' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9 9 ,»

«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»

Art. 2' Os arts. 3' e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
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cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada
à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ l' Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
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de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
poder 'ou de outro Poder da UIÚão, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
Parágrafo ÚIÚCO. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."

Art. 3º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do més subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo ÚIÚCO. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n?8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
Il - estabelecidos pela Lei nº 8,911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1e de março de 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo ÚIÚCO. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimos nos
termos da Lei n? 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995, com
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efeitos vigorantes a partir de I" de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n" 8.911, de 1994, na redação original.
§ I" Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n'' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura e remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ l' do art. 62 da Lei n'' 8.112, de 1990.
Art. 7º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata O art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata O art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n"
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
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II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos

efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.

Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art.
2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a,
no máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEPl, instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § I" do art. 7' da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e remunerados os subseqüentes:
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«Art. 7" Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos sevidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daquoles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ I" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para O ingresso nas mesmas classes ou categorias.
.........................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ I" No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimenta e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todas as efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.
Art. 16. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
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Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1997,
pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente
em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então
ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.

Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1', exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2'
e 3º do art. 3º da Lei n" 8.911, de 1994, 5", 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de F de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro e 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, e 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ F e 2º do art. 78 e o art. 193 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5' e 6' da Lei n'' 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Eresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.481-46, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera a Lei n'-' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1!:'
.
II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................ »

«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;

IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ l' Considera-se desestatização:
a) alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria das administradores da sociedade;
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b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.
§ 4' O Conselho Nacional de Desestatização, por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para
supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão,
permissão ou autorização para prestação de serviços públicos,
observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 5' Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
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v - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI públicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços

§ 1!:' A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e
tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e'VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
n - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
In - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1s Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
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§ 3" Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6º O presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7 C1 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil e da
Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados."

«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
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d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

111 - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo presidente do conselho.
§ 1" Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.

§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 3" A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

879
«Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I -

presidir as reuniões do conselho;

"li - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
UI - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso Ill,
desta lei.»
«Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou_ autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»

«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
titulo de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluidas no Programa Nacional de Desestatização.
§ I" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa N acional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
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§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 3º Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerra,
mento do processo de desestatização.
§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização..

«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluidas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.»
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
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d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos ã União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.»

"Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas oujuridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
"Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ I" Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
§ 2' Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, os saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 3º O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.»
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«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceito para aquisição de bens e direitos
no ãmbito do PND, atendidos os segnintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no ãmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
II! - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no ãmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND .»

«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo .»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo...
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, ai
se incluindo os serviços de secretaria;
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U - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

lU - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7º, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização as matérias de que trata o inciso U do art.
6º desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;

VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIU - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao presidente do conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadaColo Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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mente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetua.
dos com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei. .
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, aJuízo do Gestor

do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo..
Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.481-45, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n" 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.482-33, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneraçãoconforme definida no inciso III do art. I" da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I" de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei n Q 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

12

Art. 2" A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de
valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida no
artigo anterior;
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II - recursos adicionais, quando necessarios, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes da contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabs,
lecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.482-32, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-7, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 2" da Lei n~
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" O art. 2' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2" Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n? 8.880, de 7 de maio
.de 1994."
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'1.512-6, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
Washington Thadeu de Mello
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.520-5, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas de
responsabilidades do Fundo de compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos
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devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamentos habitacionais, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de Sua
responsabilidade já expirado;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A noção objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados de I" de janeiro de 1997,
com carência de oito anos para os juros e de doze anos para o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;

c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
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do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao Fundo.
§ 4" As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5" Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.

§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l' dajaneiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financeiras que optarem pela renovação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dividas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas
no § 5" do art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação
entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data
posterior.
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
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sitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio da
CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta
medida provisória, instruído com a relação de seus créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a comprovação da
regularização dos débitos a que se refere o inciso II deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. I" desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X - autorização do ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.

§ 1e As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
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§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbitode sua competência, apurará o~ valores
dos débitos referidos nas almeas a e b do mcISO II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.

§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
Art. 3' Fica alterado o § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3 9

.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a devolver, implantar e operar cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído
a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.

§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.»

Art. 4' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7' do art. F desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

892
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3' da Lei n'
8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não-cadastradas, na perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 5' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 6', são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medída provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2' desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória.
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituido pela Lei n" 8.031, de 2 e abril de 1990, na sua redação atual,
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moedas de privatização.

§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituidos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas, objeto de novação, poderão ser
utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo, desde
que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem
emitidos para este fim, na forma de regulamentação a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais Fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7Q O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as o dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da LeI n- 8.036, de 11 de maio e 1990;
11 - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.
Art. 8° Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre Lucro, instituida pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988, na
utilização dos créditos de que trata o art. 5Q, como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no àmbito do PND, observado o disposto nos
§§ 30 e 4Q do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5° desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9° O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5Q desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso II do art. 6Q do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1 %, incidente sobre o saldo dos financiamentos
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imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores.»
Art. 11. O saldo de recursos existentes no Fundhab será transferidos ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições da Fundhab.

Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 14. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a segninte
redação:
«Art. 1º
.
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
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para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com base
no índice de atualização das contas de poupança mantidas no
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e acrescido
da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;

II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.

§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor
residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n" 8.692,
de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e
II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao
FCVS.
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§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observânci~
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização no imóvel do domicílio do comprador.

Art. 3" A critério da instituição financiadora, as transfsrên,
cias poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, II e I!I
do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à de.
monstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal,»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

IH - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
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§ 1° A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................»

Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, á exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros dos SFH até
25 e outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2° do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2° Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguinte critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
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Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundbab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 52 da Lei n?
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.520-4, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6º da Lei n" 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros
PauloPaiva
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NR 1.530-3, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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n~ere o art. 62 dedaleiConstituição, adota a seguinte medida provicom força e ei:

CO l'
'rr-ia
80... >. ,

Art. lº Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
o'vil com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
~um'anos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
fonn a do regulamento.
Art. 2' Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e àqueles que:
I
estejam em estágio probatório;
II - tenham requerido aposentadoria;
III - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição,e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
II do art. 229 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § l' do art.
186 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ I? Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no Anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2' A administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3' O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
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§ 4" O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o dispos_
to no § 2' deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.
/§ 5C! O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6' Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nivel administrativo.

Art. 3' O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa da unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4' do artigo anterior.

Art. 4' Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguinte incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;
b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;
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c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista no

a1íIlea a deste inciso para os que aderirem ao PDV entre o décimoe o vigéssimo dia do programa;
sexto
II - para o servidor que contar na data da exoneração, com

ais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive de efetivo exercício

111 '~bito da Administração Pública Federal direta, autárquica e

na 0-10......
fundaCional:

a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;

b) indenização de uma remuneração e meio por ano de efetivo

exercício, a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas '! e b .deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
prill1eiros quinze dias do programa;

d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;

II! - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício

até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício do vigésimo-quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b, e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;

e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDVentre
odécimo-sexto e o vigésimo dia do programa.
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§ 1º Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igualou superior a seis meses..
§ 29 As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas

em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3' Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.

Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II - diárias;
III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
' ..
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.

Art. 6º O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4º desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
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Art. 7Q Além dos incentivos a que se refere o art. 4~ serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.

Art. 8" Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhádor (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT).
Art. 9º Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempO de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser utilizado para o mesmo fim ou
usufruto de qualquer beneficio ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida
provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar, no âmbito da Administração
Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer õnus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
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Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.530-2, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz CarlosBresser Pereira
Anexo
(Medida Provisória n" 1.530-3, de 14 de fevereiro de 1997)
1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
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7.. Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia:
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico em Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas

• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica

9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam ativi-

dades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária

10. Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Instituto Nacional de Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12. No Ministério da Saúde e suas vinculadas;
Nos Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;
Nos Hospitais Militares;
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico
em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontólogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica,

Laboratarista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópsia,
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Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13. No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
14. No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros combustíveis
15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16. No Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargos de:
• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquíco
• Procurador
• Advogado
• Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados
19. Cargos do Banco Central do Brasil
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-27, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comuni~ação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
o Conselho de Governo;
o Advogado-Geral da UIÚão;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
a)
b)

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República;
a)
b)

o Conselho da República;
o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desemCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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penha de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.

Art. 39 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe O controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 59 À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
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macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comuuicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6Q À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenha de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.

Art. 7Q Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1s Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
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§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do

caputeo§l".
Art. 8' Ao Advogado-Geral da Uniao, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação das políticas, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
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ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações ~.litares, ~e:,ando em considera~ão os ~studos e as sugestões dos mínistros militares, na coordenação das Informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.

Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e
as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2'.
CAPÍTULon
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
n

In
IV
V

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
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VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
XVII
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do Estado-Maíor das
Forças Armadas.

Seção!!
Das Áreas de Competência

Art. i4. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional capacitação do servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
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e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

I! -

Mirústério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional e civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técrúca,)ncentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronaútica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

lI! -

Mirústério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sarútária arúmal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
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g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
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d) pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;
magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

fJ

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e

arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,

auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
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h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

Xl -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa

nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

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

XlV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
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xv -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
1) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
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e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

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

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
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§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas ativi,
dades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regula.
mentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção Ill
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
IH - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1e No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria -Iurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
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H - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

IH - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
:Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;

IV - do Ministério das Comunicaçôes, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Inst.ltuto N acionai de Educação de Surdos, até cinco secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIH - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Torismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
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Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas secretarias;
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XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.

§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios
militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação

de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - O Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
Cal. Leis Rep. Fed.Braail, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

924

VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;

b) do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;

UI - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça;

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n" 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da lei n' 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n''s 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
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conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIU -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § I" do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n" 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infáncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
U
o Ministério do Bem-Estar Social;
UI
o Ministério da Integração Regional;
IV
no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
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c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secreta.
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
nistério;
VIII

as Secretarias de Administração Geral, em cada mio
no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa
Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamerito e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
H - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
IH - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de
Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do
Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvímento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal
e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
todos do Ministério da Justiça;
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nt - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIU - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
DÚnistérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministros de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Adlninistração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
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Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação 'e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

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

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1", inciso II, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
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Art. 27. O acerco patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1Q O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construidas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 49 Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

930
§ 5· Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § F deste artigo.
§ 6· O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2· e 3' deste artigo.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ I" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de
Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a integrar,
transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da
República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
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função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um conselho deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2' As competências dos órgãos que int-gr .m a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botàuico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
f1oristicos do Brasil.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que Se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão Ser
prontamente atendidas.

Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata, ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
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hídricos, com o objetiv? de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
U - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileir.a de Assistência para o Mi~stério da Previdência e
Assistência SocIal e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

UI - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça.
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
comos respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
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Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.

Art. 43. O art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tomados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente."

Art. 44. O art. 17 da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 45. O art. 3' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
n
Ministério do Planejamento e Orçamento;
In
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
Caixa Econômica Federal;
VI
Banco Central do Brasil.
§ 2º Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................

))

Art. 46. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de atuação,
a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de
órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de
cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas
federais, concernente a atos praticados no exercício de suas
atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive,
a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares
ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no coput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987 ...
Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, O mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho de
Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do Brasil.
Art. 49. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, em ato conjunto com o ministério envolvido, poderá, até 31
de dezembro de 1998, remanejar cargos efetivos vagos pertencentes
à estrutura dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Art. 50. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I? de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996,1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996 e 1.549-26, de
16 de janeiro de 1997.
Art. 51. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2' e 3' do
art. 22 da Lei n' 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n' 5.327, de 2
de outubro de 1967, O parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei n' 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ l' e 2º do art. 36 da Lei n" 5.869, de 11
de janeiro de 1973, e a Lei n" 7.091, de 18 de abril de 1983.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Siloano Gianni
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-12, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera os arts. 2", 3", 4°-, 5"-, 6", 7" e go:! da
Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 39 , 4º, 5º, 6º, 7º e 9 Q da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
.
III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças
Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que Se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990."
«Art. 3º

.
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§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum oitae..

«Art. 4Q
II III do art. 2!!;

.

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX

.........................................................................................................
§ I" No caso do inciso IIr do art. 2', os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.

§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

"Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento>
«Art. 6º

.

§ I" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que O contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.

§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da
autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso,
solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.»
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«M.

7~

.

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

II - nos casos dos incisos I a In e V a IX do art. 2', em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
•......•................................................................................................»

«Art. 9'2

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5' .
•.......................•..........................................•••..............•...................»

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;

n - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso lI, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei n" 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997;
IV -

pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos

arts. 232 a 235 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
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V
com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei n' 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses.

Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5' da Lei n" 8.745, de 1993.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554-11, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
0

Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176 da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-10, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com titulos de sua
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997
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emissão, inclusive com Certificados de Securitizaçâo, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4º do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor,
de títulos da divida pública do Estado, do Distrito Federal ou do Município, coma contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob
controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito
público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as importàncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na Fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados à empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.

Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na Fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
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previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8" Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8', inciso lI, alínea «b», da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.559-9, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Roberto Mendonça de Barros

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.560-2, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

943
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l Q Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de junho de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução n" 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
IH - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;

IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ 1Q As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2º Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e 11, nem pelo refinanciamento a que Se refere o inciso IV:
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;
b) as obrigações decorrentes de operaçôes com organismos financeiros internacionais;

c) as obrigações já refinanciadas pela União.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
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Art. 2' O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I - dívida financeira em relaçãoà receita líquida real (RLR);
II - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;
III
despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação. à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.

Art. 3' Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, observadas as seguintes
condições:
I - juros: no mínimo de seis por cento ao ano;
II - atualização monetária: IGP-DI, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice que viera substituí-lo.
§ I" Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagír até 31 de março de 1996.

§ 2' Para as demais obrigações, o saldo devedor será atualizado
até a data de celebração do contrato de refinanciamento com base nas
condições origínalmente pactuadas.
§ 3' A parcela a ser amortizada na forma do art. 6' poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1'.
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§ 4" Nas hipóteses dos §§ I" e 3", caberá à União arcar com os
eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5" Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

b) somente poderá contrariar novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;

c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
§ 6" A não-observância das metas e compromissos estabelecidos no programa implicará, durante o período em que durar o
descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas
nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da
dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento ao ano, e na
elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5·.

Art. 4º Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e II, da Constituição.

Art. 5" Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço:
I - da dívida decorrente do refinanciamento de que trata esta
medida provisória e das refinanciadas com base nas Leis n·s 7.976,
de 20 de dezembro de 1989, e 8.727, de 5 de novembro de 1993;
II -

da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
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III - das dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei n" 8.620, de 5 de janeiro
de 1993.
.
§ 1" Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que o serviço das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 2' O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da Unidade da Federação seja igualou inferior a sua RLR
anual.
§ 3" Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite
de comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste
artigo.
§ 4" Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 5' No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do contrato de refinanciamento.
Art. 6" Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 7' A União poderá contratar com instituição financeira
pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acom panhamento e controle dos contratos de refinanciamento de
que trata esta medida provisória, cuja remuneração será, nos
termos dos contratos de refinanciamento, custeada pelas Unidades
da Federação.
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Art. 8' O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões
de Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias
dos contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art.. 9' A União poderá emitir títulos do Tesouro Nacional, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com
vistas à obtenção dos recursos necessários à execução do disposto
nesta medida provisória.
Art. 10. O § 4' da Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971, com a
redação dada pela Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação;
,,§ 4' A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de fiuanciamento
às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionárias sob controle dos
Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatização.»
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.560-1, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Roberto Mendonça de Barros
Raimundo Brito
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.561-2, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração in-

direta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de27 dejunho
de 1991, e a Lei n' 9.081, de 19 de julho de
1995, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 19 O Advogado-Geral da União, e os representantes judiciais das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais,
autorizados pelo dirigente máximo da entidade, poderão transigir em
juízo para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 10.000,00
(dez mil reais), requerer a desistência das ações em curso ou dos
respectivos recursos judiciais, e abster-se de propor ações e de interpor recursos, nas causas, em face de um mesmo réu, de valor igualou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.
§ I" Quando o valor da causa for superior aos limites fixados
no caput, as disposições deste artigo, sob pena de nulidade, somente serão aplicáveis com a prévia e expressa autorização do Ministro
de Estado ou do titular de Secretaria da Presidência da República
a cuja área de competência estiver afeto o assunto, no caso da
União, e da autoridade máxima da autarquia, da fundação ou da
empresa pública.
§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo às causas
relativas ao patrimõnio imobiliário da União.
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Art. 2" O Advogado-Geral da União e os titulares das autaruias, fundações e empresas públicas federais poderão autorizar a
;"alização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos procesos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de débitos de
~alores não superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em
parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ 1Q O saldo devedor da dívída será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufír), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2' Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.
§ 3' As autoridades indicadas no caput deste artigo poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).

Art. 3' Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União
(arts. 4', inciso XII, e 43, da Lei Complementar nº 73, de 1993), o
Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou
a interposição de recursos judiciais, independentemente da observància do limite prevísto no caput do art. F, quando a controvérsia
jurídica instalada houver sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores, em sus máximas composições
colegiadas e nas suas respectivas áreas de competência.
Art. 4" A União poderá intervír nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas públicas federais.
Art. 5' Os pagamentos devídos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a ordem
cronológicade apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
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Art. 60 As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 7' Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.
Art. 8' A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 9º Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso lI, do Código de Processo Civil.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.561-1, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n'' 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n" 9.081, de 19 de julho de 1995.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176 0 da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
José Roberto Mendonça de Barros
Geraldo Magela da Cruz Quintão

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.562-2, DE 14 DE FEVEREIRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2.010:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e o Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. I", parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n" 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;

11 - o prazo fixado pelo art. I" da Lei n? 8.874, de 29 de abril de
194, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação de
empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n" 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n" 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. I" do Decreto-Lei n"1.564, de 29 dejulbo de 1977.

Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento,
visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na
execução de suas funções.

Art. 2" Os dispositivos da Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.
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II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»

«Art. 7º

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.•.................................................................................•••••...•...........•..»

«Art. 9 Q

.

§ 7'

.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
........................................................................................................»

«Art. 12

.

§ I" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
.........................................................................................................
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II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de até vinte por cento e outros encargos
definidos em regulamento, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4' Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos ínviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei.»
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«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finan e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer têcnico
que ajustifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importãncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições
do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de 1991.

Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento
destas regiões, atê 31 de dezembro de 2010, os seguintes beneficios:

I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5º O art. 2º da Lei n'' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 29
.
§ I" As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
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§ 2Q O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»
Art. 6Q Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 7Q As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 8 Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.562-1, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 9Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176Q da Independência e I09Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

José Roberto Mendonça de Barros
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.531-3, DE 27 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dá rwva redação aos arts. 24, 26, 57 e 120
da Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui lWrmas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da
Lei n'! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que

dispõe sobre o regime de concessão e permissão

da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n? 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2" e 4" do art. 17 e
nos incisos IH a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8" desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57

..

H - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
.........................................................................................................

§ 4" Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso H do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União."
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Art. 29 O art. 15 da Lei n 9 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15
.
.........................................................................................................

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
.........................................................................................................

§ 49 Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas."
Art. 39 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 91.531-2, de 30 de janeiro de 1997.
Art. 49 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1997; 1769 da Independência e 109 9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.563-2, DE 27 DE FEVEREIRO
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do imposto de
renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. lº Relativamente aos fatores geradores ocorridos no anocalendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
II

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

exterior;

III - remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV -

valores correspondentes a operações de cobertura de

riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de

paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;

VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igualou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
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financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nOS respectivos acordos tnbutanos;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
locações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
~o Brasil de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
p~pers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos lI, lII, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
.
Art. 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoa jurídica situada exclusivamente em área de livre comércio.
Art. 4' Os valores a que se refere o inciso II do § 3' do art. 42 da
Lein'9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam aserde R$12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.563-1, de 30 de janeiro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1997.
Brasília, 27 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.566-1, DE 27 DE FEVEREIRO
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhôes de reais) as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para
realização de operaçôes financeiras com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta e indireta.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.566, de 29 de janeiro de 1997.
Art. 3ª Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 2, p. 665-960, fev. 1997

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL, aprovou, e eu JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 10, DE 1997
Aprova o texto do Acordo-Quadro InterRegional de Cooperação entre a Comunidade
Européia e os seus Estadas-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado em
Madri, em 15 de dezembro de 1995.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo-quadro Inter-Regional de
Cooperação entre a Comunidade Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado em Madri, em
15 de dezembro de 1995.
Parágrafo ÚIÚCO. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F, de 5.2.1997.
Os anexos estão publicados no DO de 5 de fevereiro de 1997, págs. 2194112199.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1997
Aprova o ato que autoriza o Estado da
Bahia a executar, por intermédio do Instituto
de Radiodifusifu Educativa da Bahia (Irdeb),
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Salvadar, Estada da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato que se refere a Portaria n? 460, de 28
de abril de 1993, que autoriza o Estado da Bahia a executar, por
intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb),
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGR.ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termOS do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Gaúcha 8A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 13 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1"de novembro
de 1993, a concessão da Rádio Gaúcha S.A. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR.ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 13, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Indaiatuba, Estado de
São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.nº, de 15 de
agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de setembro
de 1990, a concessão outorgada à Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGR)!:SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda. para ecplorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Oidade de Durinhos, Estado de SiW
Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n'', de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 26 de janeiro
de 1988, a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 961-964, fev. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1997
Autoriza o Estado de Mato Grosso a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso
(LFTEMT), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com uencímento no
primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1e É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTEMT), para giro de
100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária com vencimento no
primeiro semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizada nos termos do art. 16, § 7º, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal;
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b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: até dois anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Quantidade

Título

Vencimento

640366

01.02.97

379.508

640458

01.02.97

384.666

640550

01.02.97

324.390

640641

01.02.97

216.937

640731

01.02.97

135.593

640366

15.02.97

2.871.336

640457

15.02.97

2.533.918

640550

15.02.97

1.924.905

640642

15.02.97

2.363.705

640731

15.02.97

1.949.171

640365

01.03.97

1.441.418

640456

01.03.97

1.394.008

640547

01.03.97

894.433

640639

01.03.97

1.814.958

640731

01.03.97

1.376.580

640364

01.05.97

374.384

640455

01.05.97

379.508

640547

01.05.97

384.666

640639

01.05.97

324.390

640730

01.05.97

216.937

640365

15.05.97

3.223.572
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Selic
Título

Vencimento

Quantidade

640455

15.05.97

2.871.336

640546

15.05.97

2.533.918

640639

15.05.97

1.924.905

640731

15.05.97

2.363.709

640363

01.06.97

2.047.568

640457

01.06.97

1.441.418

640548

01.06.97

1.394.008

640639

01.06.97

894.433

640731

01.06.97

1.814.961

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

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.02.97

01.02.98

640363

03.02.97

03.02.97

01.05.98

640452

03.02.97

03.02.97

01.08.98

640544

03.02.97

03.02.97

01.11.98

640636

03.02.97

03.02.97

01.02.99

640726

03.02.97

17.02.97

15.02.98

640363

17.02.97

17.02.97

15.05.98

640452

17.02.97

17.02.97

15.08.98

640544

17.02.97

17.02.97

15.11.98

640636

17.02.97

17.02.97

15.02.99

640728

17.02.97

03.03.97

01.03.98

640363

03.03.97

03.03.97

01.06.98

640455

03.03.97
03.03.97

03.03.97

01.09.98

640547

03.03.97

01.12.98

640638

03.03.97

03.03.97

01.03.99

640728

03.03.97

01.05.98

640364

02.05.97

02.05.97
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Selic
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

02.05.97

01.08.98

640456

02.05.97

02.05.97

01.11.98

640548

02.05.97

02.05.97

01.02.99

640640

02.05.97

02.05.97

01.05.99

640729

02.05.97

15.05.97

15.05.98

640365

15.05.97

15.05.97

15.08.98

640457

15.05.97

15.05.97

15.11.98

640549

15.05.97

15.05.97

15.02.99

640641

15.05.97

15.05.97

15.05.99

640730

15.05.97
02.06.97

02.06.97

01.06.98

640364

02.06.97

01.09.98

640456

02.06.97

02.06.97

01.12.98

640547

02.06.97

02.06.97

01.03.99

640637

02.06.97

02.06.97

01.06.99

640729

02.06.97

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos
da Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984
e Decretos nOs 1.605, de 19 de junho de 1989, e 1.182, de 4 de
novembro de 1996.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Rgimento
Intemo, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 16, DE 1997
Autoriza o Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente os limites fixados nos
arts. 3º e 4º, inciso 11,. da Resolução n'! 69, de
19.95, do Senado Federal, e a assumir as
dívidas da extinta Companhia de Habitação
Popular do Estado de Mato Grosso (CohabMT), junto à Caixa Econômica Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Estado de Mato Grosso autorizado a assumir as
dívidas da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de
Mato Grosso (Cohab-MT),junto à Caixa Econômica Federal, no valor
total de R$ 8.900.000,00 (oito milhôes e novecentos mil reais), a preços
de 30 de julho de 1996.
Parágrafo único. São elevados, em caráter excepcional e temporariamente, os limites de endividamento do Estado de Mato Grosso
fixados nos arts. 3º e 4º, inciso lI, da Resolução n" 69, de 1995, do
Senado Federal, de maneira a atender a operação referida neste
artigo.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições:
a) valor da operação: R$ 8.900.000,00 (oito milhões e novecentos
mil reais), a preços de 30 de julho de 1996;
b) taxa dejuros: 4,64% a.a. (quatro vírgula sessenta e quatro por
cento ao ano);
c) atualização do saldo devedor: Taxa Referencial (TR);
d) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta meses, sendo vinte e quatro
de carência;
dos juros: mensalmente exigíveis;
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e) garantias: cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados

(FPE);

fJ destinação dos recursos: assunção, por parte do Estado de
Mato Grosso, das dívidas contraídas pela extinta Companhia de
Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab-M'I'), junto à
Caixa Econômica Federal, relativas às operações de financiamentos
habitacionais e de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Marechal Rondon, em Rondonópolis
(MT).

Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 17, DE 1997
Autoriza o Municipio de Mogi Guaçu
(SP) a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de R$
668.800,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e
oitocentos reais), no âmbito do programa PróMoradia.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Município de Mogi Guaçu (SP) autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de
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R$ 668.800,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), no
âmbito do programa Pró-Moradia.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados à realização de obra de infra-estrutura de área ocupada.

Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 668.800,00 (seiscentos e sessenta e oito
mil e oitocentos reais), a preços de 27 de agosto de 1996;
b) encargos:
- taxa de juros: 5,1% a.a. (cinco vírgula um por cento ao ano);
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor contratado;
- taxa de administração: correspondente à diferença entre a
prestação calculada à taxa de 5,1% a.a, (cinco vírgula um por cento
ao ano) e a calculada com 6,1 % a.a. (seis vírgula um por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do
mdice de atualização do FGTS;
c) destinação dos recursos: realização de obra de infra-estrutura
de área ocupada;
d) condições de pagamento:
- do principal: em duzentas e dezesseis prestações mensais,
após carência de quatro meses;
- dos juros: mensalmente, sem período de carência;
_ e) garantia: vinculação das cotas do ICMS/Fundo de Participaçaodos Municípios (FPM).

§ l' Os recursos obtidos pela autorização concedida por esta
resolução deverão ser depositados em uma conta vinculada específica
para o pagamento de obra de infra-estrutura de área ocupada, COmpletamente separada das demais contas que porventura o Município
de Mogi Guaçu (SP) detenha.

§ 2' O Município de Mogí Guaçu (SP) deverá enviar à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal os documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados com tais recursos até o mês
SUbseqÜente ao débito lançado na conta vinculada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 965-981, fev. 1997

972
Art. 3" Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 18, DE 1997
Autoriza o Municipio de São João de
Meriti (RJ) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro
SA (Banerj), no valor total de R$ 2.997. 740,00
(dois milhões, novecentos e noventa e sete
mil, setecentos e quarenta reais), cujos reczo-.
sos serão destinados à execução de obras de
saneamento, drenagem e pavimentação de
ruas.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1s É o Município de São João de Meriti (RJ) autorizado a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A. (BaneIj) no valor total de R$ 2.997.740,00 (dois milhões,
novecentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais), cujos
recursos serão destinados à execução de obras de saneamento, drenagem e pavimentação de ruas.
Art. 2' As condições financeiras da operação são as segnintes:
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a) valor pretendido: R$ 2.997.740,00 (dois milhões, novecentos e
noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais);
b) taxa: 3,5% (três vírgula cinco por cento ao mês);

c) indexador: TBF;
d) garantia: quotas partes do ICMS;

e) destinação dos recursos: execução de obras de saneamento,
drenagem e pavímentação de ruas;
fJ condições de pagamento:
- do principal: em doze prestações mensais e sucessivas;
- dos juros: mensalmente exigíveis, sem período de carência;
g) taxa de abertura do crédito: 2,0% (dois por cento) do valor do
empréstimo.

§ l' Os recursos obtidos pela autorização concedida por esta
resolução deverão ser depositados em uma conta vínculada específica
para o pagamento de obras de saneamento, drenagem e pavímentação, completamente separada das demais contas que porventura o
Município de São João de Meriti (RJ) detenha.

§ 2' O Município de São João de Meriti (RJ) deverá envíar à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal os documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados com tais recursos até o mês
subseqüente ao débito lançado na conta vínculada.

Art. 3' O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ

sARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 19, DE 1997
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Munidpio do Rio
de Janeiro (LFTM·Rio), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária venctuel no primei.
ro semestre de 1997.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFl'M-Rio),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro
semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 16, § 7º, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2%
(dois por cento);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos (Selic) e de até um mil e setecentos e
seis dias (Cetip);
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real - Selic) e R$ 1.000,00 (um
mil reais - (Cetip);
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características dos títulos a serem substituídos:

Selic
Título

Vencimento

Quantidade

681447
681447
681447
681447

01.03.97
01.04.97
01.05.97
01.06.97

133.939.763.285
288.985.752.746
271.043.715.001
523.624.465.474

Título

Vencimento

Quantidade

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

01.02.97
01.02.97
01.03.97
01.03.97
01.04.97
01.04.97
01.05.97
01.05.97
01.06.97
01.06.97

50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000

Cetip

g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selic

ColocaçãO
03.03.97
01.04.97
02.05.97
02.06.97

Vencimento

Titulo

Data-Base

01.03.2001
01.04.2001
01.05.2001
01.06.2001

691459
681461
681460
681460

03.03.97
01.04.97
02.05.97
02.06.97

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

03.02.97
03.03.97
01.04.97
02.05.97
02.06.97

01.02.2000
01.03.2000
01.04.2000
01.05.2000
01.06.2000

N
N
N
N
N

03.02.97
03.03.97
01.04.97
02.05.97
02.06.97

Cetip
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h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n"1.373, de 26 de janeiro de 1989,
e Decreto n? 8.355, de 26 de janeiro de 1989.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setentas dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 20, DE 1997
Dá nova redação às alíneas a. d e e do
art. 2" da Resolução n' 107, de 1996, do
Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' As alíneas a, d e e do art. 2' da Resolução n' 107, de 1996,
do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) valor pretendido: o saldo da dívida mobiliária do Estado
existente em 31 de março de 1996, bem como os empréstimos da Caixa
Econômica Federal (CEF) concedidos com amparo nos votos CMN
162195, 175/95 e 122/96, e suas alteraçôes, os créditos de bancos
privados originados de operações de antecipação de receitas orçamentárias (ARO) e os decorrentes de empréstimos à Sanesul e Enersul
garantidos pelo Estado e concedidos pelo Banco Bamerindus do Brasil
S.A., atualizados na forma das cláusulas estipuladas no retromencionado protocolo de acordo;
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d) garantias: receitas próprias, as transferências constitucionais
e os créditos previstos na Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro
de 1996;
e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: o Estado transferirá ao Governo
Federal, de forma irrevogável e irretratável, o valor total arrecadado
com a concessão da exploração do gás natural e o valor líquido
apurado com a privatização da Enersul, conforme definido no protocolo de acordo;
- amortização: em parcelas mensais, pela tabela price, limitadas a 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) mensal
do Estado.

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 21, DE 1997
Autoriza a União a celebrar os contratos
bilaterais de reescalonamento de seus créditos
junto à República do Gabõo, ou suas agências
governamentais, renegociados no âmbito do
Clube deParis, conforme Atas de Entendimentos de 19 de setembro de 1989, de 15 de abril
de 1994 e de 12 de dezembro de 1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1s É a União, nos termos do art. 52, V, da Constituição
Federal, autorizada a celebrar os contratos bilaterais com a República
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do Gabão, ou suas agências governamentais, relativos aos créditos do
Brasil renegociados no ãmbito do Clube de Paris, de acordo com Os
parãmetros de consolidação e de renegociação fixados nas Atas de
Entendimentos - Agreed Minutes, acordados em 19 de setembro de
1989 (Fase IIl), 15 de abril de 1994 (Fase IV) e 12 de dezembro de
1995 (Fase V).
Art. 2º O valor do principal e de juros do crédito do Brasil objeto
desta autorização é de US$ 39,168,786.19 (trinta e nove milhões,
cento e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis dólares norte.
americanos e dezenove centavos) e as condições financeiras básicas a
serem firmadas nos respectivos instrumentos são as seguintes:

I - relativas à Fase IH: Ata de Entendimentos de 19 de setembro de 1989:
a) valor: US$ 7,158,120.75 (sete milhões, cento e cinqüenta e oito
mil, cento e vinte dólares norte-americanos e setenta e cinco centavos);

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes do contrato original, vencidos até 31 de agosto de 1989 e vincendos entre 1º de
setembro de 1989 e 31 de dezembro de 1990;

c) modo de pagamento: 100% (cem por cento) da dívida afetada
será paga em treze parcelas semestrais iguais e sucessivas, sendo a
primeira em 31 de dezembro de 1994 e a última em 31 de dezembro
de 2000;

d) juros: Libor semestral mais 1% a.a. (um por cento ao ano),
acrescida margem de 1% a.a. (um por cento ao ano);
e)

juros de mora: 1% (um por cento) acima da taxa contratual;

H de 1994:

relativas à Fase IV: Ata de Entendimentos de 15 de abril

a) valor: US$ 19.623,234.77 (dezenove milhões, seiscentos e
vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro dólares norte-americanos
e setenta e sete centavos);

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes do contrato original, vencidos até 30 de março de 1994 e vincendos entre 1e de abril
de 1994 e 31 de março de 1995;
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c) modo de pagamento: 100% (cem por cento da dívida afetada
será paga em vinte e seis parcelas semestrais crescentes, sendo a
primeira em 31 de março de 1997 e a última em 30 de setembro de
2009;
d) juros: Libor semestral mais 1% a.a. (um por cento ao ano),
acrescida margem de 1% a.a. (um por cento ao ano);
e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da taxa contratual;

III - relativas à Fase V: Ata de Entendimentos de 12 de
dezembro de 1995:
a) valor: US$ 2,948,118.94 (dois milhões, novecentos e quarenta

e oito mil, cento e dezoito dólares norte-americanos e noventa e quatro

centavos) de parcelas vencidas, e US$ 9.439, 311.73 (nove milhões,
quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e onze dólares norte-ame-

ricanos e setenta e três centavos) de parcelas vincendas;
b) dívida afetada: 100% (cem por cento) das parcelas de principal
ejuros, incluindo juros de mora, vencidas até 30 de novembro de 1995
e 100% (cem por cento) das parcelas de principal e juros, excluindo
juros de mora, vincendas entre 1º de dezembro de 1994 e 30 de
novembro de 1998, inclusive parcelas decorrentes dos contratos relativos às Atas de 1987, 1988 e 1989;
c) modo de pagamento: das parcelas vencidas serão pagas em
vinte parcelas semestrais crescentes e sucessivas, sendo a primeira
em 1º de dezembro de 1999 e a última em 1º de junho de 2009, e as
parcelas vincendas serão pagas em vinte e seis parcelas semestrais
crescentes e sucessivas, sendo a primeira em lº de dezembro de 1999
e a última em 1º de junho de 2012;
d) taxa dejuros:Libor semestral acrescida de margem de 0,625%
a.a. (zero vírgula seiscentos e vinte e cinco por cento ao ano);
e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da taxa de juros.

Art. 3º Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto
nas Resoluções nº 82, de 1990, e 50, de 1993, do Senado Federal.
Art.. 4º A União encaminhará ao Senado Federal cópia dos
contratos bilaterais a que se refere esta autorização, no prazo de
quinze dias após a assinatura dos respectivos instrumentos e devidamente traduzidos para língua portuguesa.
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Art. 5º O prazo para o exercício desta autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Resolução nº 36, de 1996, do Senado Federal.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1997.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1997
Autoriza o Município de São Paulo a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
Paulo (LFTM8P), destinadas ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de
1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, deduzida em parcela de 2% (dois por cento);
b) modalidade: normativa-transferível;
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c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) Selic;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Celic

Título

I

Vencimento

I

Quantidade

691096

I

01.03.1997

I

16.040.701.841

g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selic
Colocação

I

Vencimento

I

Título

I

Data-Base

03.03.1997

I

01.03.2000

I

691094

I

03.03.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 7.945, de 29 de outubro de 1973,
e Decreto nº 27.630, de 26 de janeiro de 1989.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.140, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido lU) § 2!! do
art. l' do Decreto n' 1.778, e 9 dejaneiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica prorrogado, até 4 de maio de 1997, o prazo estabelecido no § 2· do art. 1· do Decreto n? 1. 778, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 2. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Revoga-se o Decreto n'' 2.060, de 5 de novembro de 1996.
Brasília, 3 de fevereiro de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.141, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1997
Reduz a alíquota do Imposto sobre Ope.
rações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF),
nas operações que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 153, § 1', da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos parágrafos únicos dos arts. l' e 5' da Lei n' 8.894,
de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

Art. I" Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente sobre operações:
I - de crédito, realizadas por agente financeiro, com recursos
oriundos de fundos constitucionais, fundos federal, estadual e municipal instituídos com a finalidade específica de implementar programas de geração de emprego e renda, nos termos do parágrafo único
do art. l' do Decreto n" 1.366, de 12 de janeiro de 1995.

II - de câmbio, destinadas à solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial no exterior.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO NO 2.142, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Promulga o Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto
de Gasoduto Brasil-Bolívia, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em
Brasília, em 5 de agosto de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia firmaram, em Brasília, em 5 de
agosto de 1996, um Acordo para Isenção de Impostos Relativos à
Implementação do Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n" 128, de 13 de dezembro de
1996, publicado no Diário Oficial da União n" 243, de 16 de
dezembro de 1996;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 1" de março de
1997, nos termos do seu artigo 5",
DECRETA:
Art. 1e O Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em
Brasília, em 5 de agosto de 1996, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 6.2.1997, pág. 2249.
(*) Retificado no DO de 7.2.1997 (pág. 1129 desta obra),
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DECRETO Nº 2.143, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Promulga oAcordo Relativo à Isenção de
Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brastlia, em 15 deabril
de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa firmaram, em Brasília, em 15
de abril de 1996, o Acordo Relativo à Isenção de Vistos;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 117, de 6 de dezembro de 1996,
publicado noDiário Oficial da Uuião nº 235, de 4 de dezembro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 25 de janeiro de
1997, nos termos do seu art. 6, § 1º,
DECRETA:

Art. 1º O Acordo Relativo à Isenção de Vistos, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 15 de abril de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 6.2.1997, pág. 2250.
(*)

Retificado no DO de 7.2.1997 (pág. 1130 desta obra).
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DECRETO N" 2.144, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997

Aprova as rwrmas para a lavratura e a
assinatura de Cartas Patentes de Oficiais
das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" A Carta Patente de que trata o Estatuto dos Militares
será disciplinada, em normas complementares, pelo titular de cada
Força Singular.
Parágrafo único. Serão elementos obrigatórios da Carta Patente:
O Brasão das Armas da República; denominação do respectivo MinistérioMilitar: Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério do.
AerotUiutka; título do documento: Carta Patente de Oficial, Carta Patente de Oficial Superior ou Carta Patente de Oficial-General; dados do
oficial: posto, nome, corpo/arma!quadro/serviço; ato que motivou a lavratura; Diário Oficial da União que publicou o ato; decreto ou portaria que
regulamentou a expedição da Carta Patente; data da lavratura, anos
decorridos de Proclamação da Independência e da República; nome e
assinatura de quem a confere e de quem a lavra; e o registro do arquivo.
Art. 2" A Carta Patente de Oficial-General, da ativa, será assinada pelo titular da respectiva pasta militar.
Art. 3" As Cartas Patentes referentes aos oficiais dos demais
postos, não incluídos no artigo anterior, serão assinadas por autoridade designada pelo respectivo Ministro de Estado da pasta militar,
em conformidade com as normas complementares que expedir.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se os Decretos n" 51.864, de 26 de março de
1963, n? 52.711, de 21 de outubro de 1963, n" 66.502, de 27 de abril
de 1970, n" 71.495, de 5 de dezembro de 1972, n? 72.339, de 6 de junho
de 1973, e n" 83.828, de 8 de agosto de 1979.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO Nº 2.145, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratífícadas que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1s Ficam remanej ados, na forma do anexo a este decreto,
da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, oriundos da extinção
daquela Fundação, 127 cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) e 163 Funções Gratificadas, assim
discriminados: um DAS 101.6, cinco DAS 101.5, dezoito DAS 101.4,
29 DAS 101.3, dez DAS 101.2,61 DAS 101.1, três DAS 102.2, 79 FG-l,
42 FG-2, e 42 FG-3.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Remanejamento de Cargos
Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2

DAS
Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,11

DaFAE
para o Mare
Quant.

Valor Total

1
5
18

6,52
24,70
55,44
35,96
11,10
61,00
3,33

29
10
61
3
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-,-Código

DaFAE

DAS
Unitário

para o Mare

Quant.

Valor Total

127

198,05

79
42
42

24,49
10,08
7,98

163
290

42,55
240,60

Stlbtot a1 1 (+)

FG-1
FG·2
FG·3
f-

0,31

0,24
0,19

Subtota1 2 (+)
Total (1+2)

DECRETO N" 2.146, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuiçães que Ihe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funçães Gratificadas do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), na
forma dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2" Ficam remanejados na forma do Anexo III os seguintes
cargos em comissão e funções gratificadas do Ministério da AdministraçãoFederal e Reforma do Estado para o Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais (Inep), oriundos da extinção de órgãos da administração
Pública Federal, um DAS 101.6, quatro DAS 101.5, quatorze DAS 101.4,
29 DAS 101.3, dez DAS 101.2, quatro DAS 101.1, um DAS 102.3, um
DAS 102.2, seis DAS 102.1, dezoito FG-1 e três FG-3.
(*)

Retificado no DO de 19.2.1997 (pág. 1130 desta obra).
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Art. 3· O Regimento Interno do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep) será aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto e publicado no Diário Oficial da
União, no prazo de sessenta dias, contados da data de publicação
deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade

Art. 1· O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação
, de
e do Desporto, transformada pela Medida Provisória n·
de
fevereiro de 1997, tem por finalidade:
I - organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais;
II - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento
de indicadores de desempenho das atividades de ensino no País;
IH - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no
desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional;
IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas
educacionais;
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v - subsidiar a formulação de políticas na área de educação,
mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes
da avaliação da educação básica e superior;

VI - coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação vigente;

VII - definir e propor parároetros, critérios e mecanismos
para a realização de exames de acesso ao ensino superior;
VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação básica e superior;
IX. - articular-se, em sua área de atuação, com instituições
nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral.
CAPÍTULO 11
Da Estrutura Organizacional

Art. 2" O Inep tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
11 -

órgãos seccionais:

Procuradoria Jurídica;
b) Auditoria Interna;
c) Coordenação-Geral de Administração e Finanças;

a)

111 -

órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Avaliação da Educação Básica;
b) Diretoria de Informações e Estatísticas Educacionais;

c) Diretoria de Avaliação e Acesso ao Ensino Superior;
d) Diretoria de Disseminação de Informações Educacionais;

IV -

órgão colegiado: Conselho Consultivo.
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CAPÍTULO III
Da Direção e Nomeação

Art. 39 O Inep é dirigido por um presidente, as diretorias por
diretor, o gabinete por chefe, as Coordenações-Gerais por Coordenador-Geral, a Procuradoria Jurídica por Procurador Jurídico, a Auditoria Interna por Auditor-Chefe, as Coordenações por Coordenador,
as divisões e os serviços por chefe.
§ I' O presidente e os diretores serão nomeados pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.

§ 2 9 Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão
providos pelo do Presidente do Inep, observada a legislação vigente.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Consultivo

Seção!
Da Composição

Art. 4' O Conselho Consultivo constituído por nove membros
tem a seguinte composição:
I
H -

o Presidente do Inep;
os Diretores do Inep;
IH - quatro representantes da sociedade civil, escolhidos entre
profissionais de notório saber.
§ I' Os suplentes dos membros natos serão escolhidos e nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
§ 2 9 Os titulares e suplentes de que trata o inciso IH serão indicados pelo Presidente do Inep e nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.

Seção II
Do Funcionamento

Art. 59 A Presidência do Conselho Consultivo do Inep será
exercida pelo Presidente do Instituto.
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Art. 6' O Conselho Consultivo reunir-se-á na sede do Inep,
ordinariamente, uma vez ao semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou mediante requerimento aprovado
por mais da metade de seus membros.
§ l' As reuniões do Conselho Consultivo serão instaladas com
a presença da maioria absoluta de seus membros.
§ 2' As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
presentes, cabendo ao Presidente do Conselho Consultivo o voto de
qualidade.
§ 3' Os representantes da sociedade civil terão mandato de
quatro anos, sendo permitida uma recondução por igual período.
§ 4' Perderá automaticamente o mandato, o conselheiro que
faltar, em um ano, a duas sessões consecutivas ou três alternadas.
§ 5' O exercício da função de conselheiro não será remunerado.
CAPÍTULO V
Da Competência dos Órgãos

Seção]
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente

Art. 7' Ao Gabinete compete:
I - assistir ao presidente em sua representação política e social;
II - incumbir-se do preparo e despacho do expediente do
Presidente;
III - desempenhar as funções de Secretaria Executiva do
Conselho Consultivo;
IV - exercer outras funções que lhe forem cometidas pelo
Presidente.

Seçãol]
Dos Órgãos Seccionais

Art. 8' À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à AdvocaciaGeral da União, compete:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Inep;
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H - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos do Inep, aplicando-se, no que couber, o disposto no art.
11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993;

HI - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades do Inep, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 9" À Auditoria Interna compete acompanhar, orientar tecnicamente, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira,
contábil, patrimonial e de recursos humanos do Inep.
Art. 10. À Coordenação-Geral de Administração e Finanças, órgão seccional dos sistemas de serviços gerais, de organização e modernização administrativa, de administração dos recursos humanos, de
recursos de informação e informática, e de planejamento e orçamento,
compete planejar, coordenar e controlar a execução das atividades
nessas áreas.
SeçãollI
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 11. À Diretoria de Avaliação da Educação Básica compete:
I - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de avaliação da educação básica;
H - subsidiar, por meio de informações e dados resultantes de
avaliações, a formulação e a implementação de políticas educacionais,
na área da educação básica;
IH - promover o intercâmbio e a cooperação técnica com órgãos
da administração pública, instituições de ensino e pesquisa nacionais
e internacionais e entidades privadas, na área de avaliação da educação básica;
IV _ apoiar a capacitação de recursos humanos e o desenvolvimento de instituições especializadas na área de avaliação da educação
básica;
V - promover e estimular a disseminação dos resultados do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e de
estudos e pesquisas avaliativas para os agentes do sistema educacional e a sociedade em geral;
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VI _ manter atualizados os bancos de dados de sua área, em
articulação com a Diretoria de Informações e Estatísticas Educa-

cionaiS.
Art. 12. À Diretoria de Informações e Estatísticas Educacionais compete:
I _ planejar, progra~ar.e propor ações voltadas à produção
de dados estatístIcoS educaClOnatS;
H _ definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para
a coleta de dados e informações educacionais;
HI _ promover, em articulação com a Fundação Instituto Brail iro de Geografia e Estatística (IBGE) e com outros órgãos públicos
: p~vados, a coleta sistemática de estatísticas educacionais;
IV _ organizar e sistematizar dados e informações relacionados às áreas responsáveis pelos processos de estudo e avaliação
educacional;
V _ divulgar informações e dados estatísticos referentes aos
sistemas de ensino;
VI _ manter atualizados os sistemas de informação e os bancos
de dados relativos à área de atuação do Inep.

Art. 13. À Diretoria de Avaliação e Acesso ao Ensino Superior
compete:
I _ definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos de
realização de exames nacionais de avaliação de cursos de graduação
e de aptidão acadêmica de acesso ao ensino superior;
H _ coordenar o processo de aplicação de exames visando
subsidiar o sistema nacional de avaliação dos cursos de graduação,
de acordo com a legislação vigente;
IH - coordenar o processo de aplicação de exames de avaliação
das aptidões acadêmicas do ensino médio, com vistas ao acesso ao
ensino superior, de acordo com a legislação vigente;
IV _ divulgar resultados e produtos referentes aos exames
nacionais de avaliação de cursos de graduação e de aptidão acadêmica
de acesso ao ensino superior;
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V
manter atualizados os bancos de dados de sua área, em
articulação com a Diretoria de Informações e Estatísticas Educa_
cionais.
Art. 14. À Diretoria de Disseminação de Informações Educacio_
nais compete:
I - propor e coordenar a política de disseminação de infor.
mações educacionais, estudos e documentação do Inep, oferecendo
suporte à divulgação de resultados e produtos dos sistemas de avaliação e de indicadores educacionais;
II - planejar, orientar e coordenar as atividades de comuní.
cação social e marketing institucional do Inep;
III - propor e coordenar a realização de estudos e pesquisas
baseados em fontes secundárias, segundo as necessidades e demandas das áreas do Inep;
IV - coordenar a coleta, a sistematização ea produção de
informações referenciais em educação;
V - promover e coordenar a articulação e a cooperação de
caráter técnico-científico entre as Diretorias do Inep, com os órgãos
do Ministêrio da Educação e do Desporto, as Secretarias de Educação
dos Estados, as instituições de ensino e pesquisa, centros de referência e entidades privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais,
visando ampliar e qualificar a disseminação e a produção de conhecimentos e informações educacionais;
VI - propor e coordenar a política de atualização e aquisição
de material bibliográfico e documental, visando constituir acervo
especializado nas áreas de atuação do Inep;
VII - coordenar a integração com redes de informação em
educação, bem como manter atualizados os bancos de dados de sua
área, em articulação com a Diretoria de Informações e Estatísticas
Educacionais.

SeçãoN
Do Órgão Colegiado
Art. 15. Ao Conselho Consultivo compete:
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I - manifestar-se sobre o plano de ação e a proposta orçamentária anual e suas alterações;
II -

manifestar-se sobre a alienação e a aquisição de bens

imóveis, inclusive acerca da aceitação de doação, com ou sem encargo;

IH - examinar e emitir parecer conclusivo sobre as prestações
de contas e o relatório anual de atividades do Inep, para encaminhamento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto e posterior
julgamento pelo Tribunal de Contas da União;

IV - examinar as propostas de alteração da Estrutura Regimental do Inep e emitir parecer;
V - examinar os assuntos que lhe forem submetidos pelo
Presidente ou por qualquer um de seus membros, emitindo pareceres
conclusivos.
Parágrafo único. As normas de funcionamento do Conselho
Consultivo serão aprovadas na forma do § 2' do art. 6" e integrarão
o Regimento Interno, nos termos do art. 21 desta Estrutura Regimental.
CAPÍTULüVI
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente

Art. 16. Ao presidente incumbe:
I -r-' dirigir as atividades do Inep de acordo com a finalidade e
o plano de ação da entidade;
II - cumprir e difundir as normas emanadas do Ministério da
Educação e do Desporto, em sua área de atuação;
III - propor ao Conselho Consultivo o plano de ação anual e a
proposta orçamentária do Inep;
IV - encaminhar a prestação de contas e o relatório anual de
atividades ao Ministério da Educação e do Desporto, após parecer do
Conselho Consultivo, para julgamento pelo Tribunal de Contas da
União;
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v - constituir grupos de trabalho, comissões e comitês de
apoio consultivo, designando seus membros, observada a legislação
pertinente;
Vl -

baixar atos normativos no âmbito de sua competência;

VlI - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de
inexigibilidade de licitação, de acordo com a legislação vigente;
VlII - praticar os demais atos adnúnistrativos necessários à
consecução das finalidades do Inep;
IX -

presidir o Conselho Consultivo.

Seção II
Dos Diretores

Art. 17. Aos diretores incumbe:
I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades técnicas
relacionadas às suas respectivas unidades;
11 - participar, na qualidade de membros natos, das reuniões
do Conselho Consultivo;
111 - assistir ao presidente nos assuntos relacionados às suas
respectivas áreas de atuação;
IV - desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas
pelo Presidente do Inep.

Seção Ill
Dos Demais Dirigentes

Art. 18. Ao Procurador Jurídico, ao Auditor-Chefe, aos Coordenadores-Gerais, aos Coordenadores e aos Chefes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução
das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de
atuação.
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CAPÍTULO VII
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Art. 19. Constituem o patrimônio do Inep os bens e direitos de
sua propriedade, os que lhe forem transferidos e doados ou que venha
a adquirir.
Parágrafo único. Os bens e direitos do Inep deverão ser utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.

Art. 20. Constituem recursos do Inep:
I - as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas
pela União;
11 - receitas provenientes de empréstimos, auxílíos, subvenções, contribuições e doações de fontes internas e externas;

111 -

receitas próprias provenientes da prestação de serviços;

IV - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.
na forma da legislação vigente;
V -

receitas patrimoniais;

VI - receitas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados a qualquer título.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 21. As normas de organização e funcionamento das unidades administrativas do Inep e as atribuições de seus dirigentes serão
estabelecidas em Regimento Interno, proposto por seu presidente e
submetido à aprovação do Ministro de Estado da Educação e do'
Desporto.
Art. 22. Em caso de extinção do Inep, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Unidade

Cargos!
Funções

N'
1
2

Gabinete
Procuradoria Jurídica
Auditoria Interna
Coordenação-Geral de Adminietrocõo
e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1
3
1
1
1
1

Denominação
CargolFunção
Presidente
Gerente de
Programa
Assessor
Assistente
Chefe

Procurador.Jurídico
Auxiliar

Auditor-Chefe
Auxiliar

1
4

Coordenador-Geral

8

Chefe
Chefe

2

Coordenador

6

Diretoria de Avaliação da Educação Básica

Coordenação-Geral do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
Coordenação
Coordenação-Geral de Avaliação
Coordenação
Diretoria de Informacõee e EstaUsticas
Educacionais

1
1
1

Ditetor
Auxiliar

1
3
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1

Coordenador-Geral

Coordenador

Estatísticas
Coordenação
Serviço

101.6
101.4
102.3
102.2
FG-3
101.4
FG-1
101.3
102.1
101.3
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
101.5
102.1
FG-1
101.4
101.3
101.4
101.3

2
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.5
102.1
FG-1
FG-3
101.4
101.3

1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Diretor
Auxiliar

5
Coordenação-Geral de Análise Estatística
Coordenação
Coordenação-Geral de Informações

DASI
FG
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Cargosl
Funções

Unidade
Coordenação-Geral de Recursos de
Informação e Informática
Coordenação

Serviço
Diretoria
Superior

DAS!
FG

Denominação
Cargo/Função

N'
1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

1
1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
FG-1

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.4
101.3

1
1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
FG-1

1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

de Avaliação e Acesso ao Ensino

Coordenação-Geral do Exame Nacional de
Cursos de Graduação
Coordenação
Coordenação-Geral do Exame Nacional de
Aptidão Acadêmica
Coordenação
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas
Coordenação
Diretoria de Dieeeminacõo de Informações
Educacionais

Coordenação-Geral de Difusão de
Informações Educacionais
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Tratamento da
Informação e Documentação
Coordenação

b) Quadro-Resumo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep)
Situação: Anterior e Atuai
DAS
Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

.

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Situação Anterior
Quant.

1
3
6
5

-

Valor Total

-

4,94
9,24
7,44
5,55

-

Situação Atual
Quant.

Valor Total

1
4
14
29
10
4

6,52
19,76
43,12
35,96
11,10
4,00
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Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

DAS
Unitário

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

-

Situação Anterior
Quant.
Valor Total

-

-

Subtotall (+)
FG-1
F(l..2

0,31

15
3

0,24

-

FQ.3

0,19

1
4
19

Subtotal2 (+)
Total Geral (1+2)

-

-

-

-

Situação Atual
Quant.

Valor Total

-

-

-

-

1
1
6

1,24
1,11
6,00

0,93

70
18

128,81
5,58

-

-

-

0,19

3
21
91

0,57

27,17

1,12
28,29

6,15

134,96

DECRETO Nº 2.147, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Aprova a Estrutúra Regimental e o Qua·
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da
Educação e do Desporto e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:

Art. 1e Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Educação e do Desporto, na forma dos Anexos I e 11 a
este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal,
um DAS 102.5, um DAS 102.4, um DAS 102.2 e seis DAS 102.1;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1003

-

b) do Ministério da Educação e do Desporto para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS 101.6, cinco
DAS 101.5, três DAS 101.4, seis DAS 101.3, 13 DAS 101.2, oito DAS
101.1, vinte FG-1 e sete FG-3.
Art. 2Q OS apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Educação e do Desporto fará
publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados
da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos
cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de
cargos vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3Q OS regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Educação e do Desporto, cuja estrutura tenha sido alterada por este
decreto, serão aprovados dentro de noventa dias, a contar da data de
publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, e publicados no Diário Oficial da União.

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 5Q Revoga-se o Decreto n'' 1.917, de 27 de maio de 1996.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luciano Oliva Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Estrutura Regimental
Ministério da Educação e do Desporto
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1Q O Ministério da Educação e do Desporto, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
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I

política nacional de educação e política nacional do desporto;

II
educação pré-escolar;
III
educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
IV
pesquisa educacional;

V

pesquisa e extensão universitária;

magistério;
VI
VII
coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. F O Ministério da Educação e do Desporto tem a seguinte
Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Juridica;
III - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Educação Fundamental:
1. Departamento de Politica da Educação Fundamental;
2. Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino
Fundamental;
.
3. Departamento de Projetos de Ensino Fundamental;
b) Secretaria de Educação Média e Tecnológica:

1. Departamento de Desenvolvimento Institucional;
2. Departamento de Desenvolvimento da Educação Média e
Tecnológica;
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c)
1.
2.
3.

Secretaria de Educação Superior:
Departamento de Política do Ensino Superior;
Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior;
Departamento de Organização do Ensino Superior;

d) Secretaria de Educação Especial;

e)
1.
2.
3.

Secretaria de Educação a Distância:
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos;
Departamento de Informática na Educação a Distância;
Departamento de Produção e Divulgação de Programas Edu-

cativos;

f) Instituto Benjamin Constant;
g) Instituto Nacional de Educação de Surdos;

IV
V _
VI -

órgãos regionais: Delegacias;
órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação;
entidades vinculadas:

a) autarquias:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Colégio Pedro II;
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação;
Universidade Federal de Alagoas;
Universidade Federal da Bahia;
Universidade Federal do Ceará;
Universidade Federal do Espírito Santo;
Universidade Federal Fluminense;
Universidade Federal de Goiás;
Universidade Federal de Juiz de Fora;
Universidade Federal de Lavras;
Universidade Federal de Minas Gerais;
Universidade Federal do Pará;
Universidade Federal da Paraíba;
Universidade Federal do Paraná;
Universidade Federal de Pernambuco;
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16. Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
17. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
18. Universidade Federal do Rio de Janeiro;
19. Universidade Federal Rural de Pernambuco;
20. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
21. Universidade Federal de Santa Catarina;
22. Universidade Federal de Santa Maria;
23. Universidade Federal de São Paulo;
24. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;
25. Escola Federal de Engenharia de Itajubá;
26. Escola Superior de Agricultura de Massoró;
27. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará;
28. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
29. Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina;
30. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca;
31. Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
32. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais;
33. Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
34. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
35. Escola Agrotécnica Federal de Alegre;
36. Escola Agrotécnica Federal de Alegrete;
37. Escola Agrotécnica Federal "Antônio José Teixeira»;
38. Escola Agrotécnica Federal de Araguatins;
39. Escola Agrotécnica Federal de Bambuí;
40. Escola Agrotécnica Federal de Barbacena;
41. Escola Agrotécnica Federal de Barreiros;
42. Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim;
43. Escola Agrotécnica Federal de Cáceres;
44. Escola Agrotécnica Federal de Castanhal;
45. Escola Agrotécnica Federal de Catu;
46. Escola Agrotécnica Federal de Ceres;
47. Escola Agrotécnica Federal de Codó;
48. Escola Agrotécnica Federal de Colatina;
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49. Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste;
50. Escola Agrotécnica Federal de Concórdia;
51. Escola Agrotécnica Federal de Crato;
52. Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá;
53. Escola Agrotécnica Federal «Dom Avelar Brandão Vilela»;
54. Escola Agrotécnica Federal de Iguatu;
55. Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes;
56. Escola Agrotécnica Federal de Januária;
57. Escola Agrotécnica Federal de Machado;
58. Escola Agrotécnica Federal de Manaus;
59. Escola Agrotécnica Federal Muzambinho;
60. Escola Agrotécnica Federal «Presidente Juscelino Kubitschek»;
61. Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul;
62. Escola Agrotécnica Federal de Rio Pombal;
63. Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde;
64. Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
65. Escola Agrotécnica Federal de Santa Ines;
66. Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa;
67. Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão;
68. Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira;
69. Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
70. Escola Agrotécnica Federal de São Luiz;
71. Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul;
72. Escola Agrotécnica Federal de Sabuba;
73. Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim;
74. Escola Agrotécnica Federal de Sertão;
75. Escola Agrotécnica Federal de Sombrio;
76. Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
77. Escola Agrotécnica Federal de Uberaba;
78. Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia;
79. Escola Agrotécnica Federal de Urutaí;
80. Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão;
81. Escola Técnica Federal de Alagoas;
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Escola Técnica Federal Amazonas;
Escola Técnica Federal Campos;
Escola Técnica Federal do Ceará;
Escola Técnica Federal do Espírito Santo;
Escola Técnica Federal de Goiás;
Escola Técnica Federal de Mato Grosso;
Escola Técnica Federal de Ouro Preto;
Escola Técnica Federal de Palmas;
Escola Técnica Federal do Pará;
Escola Técnica Federal da Paraíba;
Escola Técnica Federal de Pelotas;
Escola Técnica Federal de Pernambuco;
Escola Técnica Federal do Piauí;
Escola Técnica Federal de Porto Velho;
Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro;
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;
Escola Técnica Federal de Rolim de Moura;
Escola Técnica Federal de Roraima;
Escola Técnica Federal de Santa Catarina;
Escola Técnica Federal de Santarém;
Escola Técnica Federal de São Paulo;
Escola Técnica Federal de Sergipe;
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;

b) fundações públicas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
Fundação Joaquim Nabuco;
Fundação Universidade Federal do Amazonas;
Fundação Universidade Federal do Amapá;
Fundação Universidade Federal do Acre;
Fundação Universidade de Brasília;
Fundação Universidade do Maranhão;
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Alegre;
22.

Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Fundação Universidade Federal de Pelotas;
Fundação Universidade Federal do Piauí;
Fundação Universidade Federal do Rio Grande;
Fundação Universidade Federal de Rondônia;
Fundação Universidade Federal Roraima;
Fundação Universidade Federal de São Carlos;
Fundação Universidade Federal de Sergipe;
Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
Fundação Universidade Federal de Viçosa;
fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei;
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto
Universidade do Rio de Janeiro (Unirio);

c) empresa pública: Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel de
órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e
Modernização Administrativa (Somad), de Administração de Recursos
da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de
Planejamento e Orçamento, por intermédio das subsecretarias de
Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela
subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3· Ao Gabinete do Ministro compete:

I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
de seu expediente pessoal;
II ---'- acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério em tramitação no Congresso Nacional;
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111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requeri.
mentos formulados pelo Congresso Nacional;
N - providenciar a publicação oficial e a divulgação das ma.
térias relacionadas à área de atuação do ministério;

V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordena.
ção das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas aos
sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos da informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no ãmbito do ministério;

111 - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5' À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de organização e modemização administrativa, recursos da informação e informática, recursos
humanos e de serviços gerais, no ãmbito do ministério;
11 - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;

111 - promover a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades de sua área de competência e submetê-los
à decisão superior.
Art. 6' À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao sistema federal de planejamento e orçamento, no
âmbito do ministério;
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II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas d,,:s atividades finalísticas do ministério e submetê-los à
decisão supenor;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7· À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

11 - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos das entidades
vinculadas ao ministério;

111 - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VI -

exanrinar, prévia e conclusivamente, no ãmbito doministério:

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação.
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Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. S" À Secretaria de Educação Fundamental compete:
I - planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o
processo de formulação de políticas para o ensino fundamental, em
todas as suas modalidades e formas, bem como fomentar a implernon.
tação das. políticas por meio da cooperação técnica e financeira,
visando garantir a eqüidade da oferta de ensino e a permanência do
aluno na escola;

II - desenvolver ações visando a melhoria da qualidade da
aprendizagem na área do ensino fundamental, tendo a escola como
foco principal da sua atuação;
III - desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices
de repetência, melhorando os níveis de aprendizagem no ensino
fundamental;
IV - desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices
de analfabetismo de jovens e adultos, nas regiões mais pobres do País,
com especial atenção à faixa etária de quinze a dezenove anos;
V - assegurar o acesso à escola para a população na faixa
etária de sete a quatorze anos, com especial atenção àqueles que
estão, ainda, fora da escola;

VI VII indígenas;

incentivar a melhoria da qualidade da educação infantil;
apoiar o funcionamento da escola nas comunidades

VIII - zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais relativos
ao ensino fundamental.
Art. 9" Ao Departamento de Política da Educação Fundamental
compete:

I - subsidiar a formulação da política de educação fundamental,
bem como a definíção de estratégias e diretrizes técnico-pedagógicas;
II - propor e coordenar ações de cooperação técnica com os
sistemas de ensino fundamental visando seu efetivo desenvolvimento
e zelando pela formação do educando para o exercício da cidadania;
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III - propor e apoiar a articulação com organizações governamentais e não governamentais para fortalecer o desenvolvimento do
ensino fundamental.
Art. 10. Ao Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de
Ensino Fundamental compete:
I - adotar medidas para o aperfeiçoamento do processo de
planejamento dos sistemas estaduais e municipais de ensino fundamental;
II - analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes educacionais de planos, programas e projetos educacionais na área do ensino fundamental;

III - promover estudos sobre o funcionamento e o desempenho
gerencial dos sistemas de ensino fundamental;
IV - orientar os sistemas de ensino estaduais e municipais na
formulação de normas e no estabelecimento de padrões a serem
adotados nas instituições escolares de ensino fundamental;
V - propor critérios para a alocação de recursos financeiros,
em articulação com os órgãos competentes;
VI - acompanhar direta ou indiretamente a execução de planos, programas e projetos aprovados pela Secretaria;

VII - adotar medidas para a articulação entre os sistemas
estaduais e municipais de ensino, visando a melhoria da qualidade
do ensino fundamental.
Art. 11. Ao Departamento de Projetos de Ensino Fundamental
compete:
I - subsidiar a formulação de políticas e a definição de estratégias para a implementação de projetos na área do ensino fundamental;
II - propor critérios para fixação de diretrizes, normas e padrões técnicos que orientem a execução dos projetos na área do ensino
fundamental;
III - definir e propor metas e objetivos a serem alcançados na
implementação dos projetos.
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Art. 12. À Secretaria de Educação Média e Tecnológica compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política de educação média e
tecnológica;

II - apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino da educação média e tecnológica, nos diferentes níveis de governo, mediante
apoio técnico e financeiro;

III - estabelecer mecanismos de articulação e integração com
os setores produtivos no que diz respeito à demanda quantitativa e
qualitativa de profissionais, no âmbito da educação tecnológica;
IV - promover o intercâmbio com organismos públicos e privados; nacionais, estrangeiros e internacionais;
V - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação média e tecnológica.

Art. 13. Ao Departamento de Desenvolvimento Institucional
compete coordenar, supervisionar e avaliar a execução de programas
e projetos de desenvolvimento institucional na área da educação
média e tecnológica.
Art. 14. Ao Departamento de Desenvolvimento da Educação
Média e Tecnológica compete coordenar, supervisionar e avaliar a
implementação da política de educação média e tecnológica, bem como
coordenar e acompanhar a execução de atividades de apoio técnico e
financeiro a este nivel de ensino nos Estados,' Distrito Federal e
Municípios.
Art. 15. À Secretaria de Educação Superior compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política nacional de educação
superior;

II - promover e disseminar estudos sobre a educação superior
e suas relações com a sociedade;
IH - promover o intercâmbio com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais sobre matéria de sua competência;
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IV - apoiar técnica e financeiramente as institnições de ensino superior;
V - articular-se com outros órgãos e instituições governamentais e não governamentais, visando a melhoria da educação;
VI - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do
ministério para as finalidades previstas na legislação que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
VII - subsidiar a elaboração de programas e projetos voltados
a reforma do sistema federal de ensino;
VIII - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no
ãmbito da educação superior.
Art. 16. Ao Departamento de Política do Ensino Superior
compete;

I _ subsidiar a formulação do Plano Nacional de Educação,
no ãmbito da educação superior;
II - promover a avaliação acadêmica e institncional das entidades de ensino superior públicas e privadas;
III - promover e apoiar programas de cooperação entre as
instituições de ensino superior;
IV _ apoiar a execução de programas de ensino e extensão,
visando a adequação das instituições de ensino superior à realidade
local e regional e a sua integração com a sociedade;
V - coordenar o Programa de Crédito Educativo.
Art. 17. Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino
Superior compete:
I - coordenar e supervisionar a execução de programas de
apoio à melhoria da qualidade do ensino superior das instituições
públicas e privadas;
II - apoiar as instituições federais de ensino superior através
de recursos orçamentários para a execução de suas atividades;
III - avaliar o desempenho gerencial das instituições federais
de ensino superior;
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IV - acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos relativos à infra-estrutura física das instituições federais de
ensino superior, resultantes de acordos e contratos nacionais e
internacionais;
V - coordenar e acompanhar a execução das atividades de
apoio técnico e financeiro aos hospitais vinculados às instituições
de ensino superior, visando o aprimoramento nas áreas de recursos
humanos, desenvolvimento gerencial e infra-estrutura física e tecnológica.
Art. 18. Ao Departamento de Organização do Ensíno Superior
compete:
I - propor critérios para a implementação de políticas e estratégias para organização e supervisão do ensino superior;
II - examinar e emitir parecer sobre assuntos relacionados ao
ensino superior, em especial aqueles encaminhados pelo Conselho
Nacional de Educação;

III - orientar as Delegacias do ministério na supervisão do
ensino superior nos Estados;
IV -

supervisionar o ensino superior no Distrito Federal;

V - manter atualizado o cadastro das Institnições de Ensino
Superior (IES).
Art. 19. À Secretaria de Educação Especial compete:

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da Política Nacional de Educação
Especial;
11 - apoiar, técnica e financeiramente, os sistemas de ensino
de educação especial;

III - definir diretrizes para a organização dos sistemas de
ensino de educação especial;
IV - promover a articulação com organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, visando a melhoria do atendimento na
área de educação especial;
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v - orientar e acompanhar a elaboração e definição de planos,
programas e projetos na área de educação especial;
Vl - avaliar planos, programas e projetos desenvolvidos pelos
sistemas público e privado de ensino, apoiados, técnica e financeiramente, pela secretaria;
VU - zelar pelo cumprimento da legislação nacional pertinente à educação especial.

Art. 20. À Secretaria de Educação à Distância compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política de educação à distância;

II - articular-se com os demais órgãos do ministério, as
Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, as redes de telecomunicações públicas e privadas, e com as
associações de classe para o aperfeiçoamento do processo de educação
à distância;
lU - planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de capacitação, orientação e apoio a professores na área de
educação à distância;
IV - apoiar a adoção de tecnologias educacionais e pedagógicas que auxiliem a aprendizagem no sistema de educação à distância;
V - promover estudos para identificação das necessidades
educacionais, visando o desenvolvimento da produção e disseminação
de programas de educação à distância;
Vl - planejar, implementar e avaliar programas de educação
à distância nos Estados, Municípios e no Distrito Federal, em articulação com as Secretarias de Educação das Unidades da Federação e
com a rede de telecomunicações;
VII - promover cooperação técnica e financeira entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais para o desenvolvimento de programas de
educação à distância;

VlU - otimizar a infra-estrutura tecnológica dos meios de comunicação, visando a melhoria do ensino.
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Art. 21. Ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento
de Projetos compete:
I - planejar e coordenar ações visando a implementação de
programas projetos educacionais;
H - acompanhar e controlar a implementação e o desenvolvimento da educação à distância, através de programas em redes de
televisão;
Ilf - promover e coordenar programas de educação à distância,
para todos os níveis de ensino;
N - promover e coordenar projetos voltados à melhoria da
qualidade do ensino à distância;
V - coordenar programas e ações desenvolvidos em conjunto com as secretarias de educação estaduais, municipais e do
Distrito Federal e com outras instituições na área de educação à
distância;
VI - definir e propor critérios para a aquisição e a produção de
programas de educação à distância.

Art. 22. Ao Departamento de Informática na Educação à Distância compete:
I - planejar e coordenar ações visando a execução de projetos
de informática educacional;
H -.: fomentar o desenvolvimento da infra-estrutura de suporte na área de informática junto aos sistemas de ensino nos Estados,
MuniCípios e Distrito Federal;

IH - apoiar o desenvolvimento de tecnologias de informática e
a sua utilização pelo ensino fundamental, médio e superior e na
educação especial;
N - realizar estudos e pesquisas visando conhecer a produção
nacional e estrangeira, na área de informática, voltados para o ensino
à distância, em seus diferentes níveis;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas sobre programas de informática educativa.
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Art. 23. Ao Departamento de Produção e Divulgação de Programas EducativOs compete:
I - propor a produção de programas educativos e de material
impressO;
II - elaborar projetos de produção de programas educativos, de
pós.graduação, bem como de aquisição de produções junto a terceiros;
III - subsidiar o setor pedagógico na concepção de programas
educativos e material impresso;
IV - coordenar e acompanhar as produções a cargo de terceiros;
V - indicar os meios adequados à difusão e à disseminação
dos programas de educação à distância.

Art. 24. Ao Instituto Benjamin Constant compete:
I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação
Especial na área de deficiência visual;
II - promover a educação de deficientes visuais, mediante
sua manutenção como órgão de educação fundamental, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de
pessoas cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências
no campo pedagógico da área de deficiência visual;
III - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência visual;
IV - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos
campos pedagógico, psicossocial, oftalmológico, de prevenção das
causas da cegueira e de integração e reintegração de pessoas cegas e
de visão reduzida à comunidade;
V - promover programas de divulgação e intercâmbio de
experiências, conhecimentos e inovações tecnológicas na área de
atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida;
VI - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de pessoas cegas e de visão reduzida;
VII - apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino e
as instituições que atuam na área de deficiência visual, em articulação com a Secretaria de Educação de Educação Especial;
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1020
VIII - promover desenvolvimento pedagógico visando o aprimoramento e a atualização de recursos instrucionais;
IX - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de
mercado de trabalho e de promoção de encaminhamento profissional
visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno
exercício da cidadania;
X - atuar de forma permanente junto à sociedade, através
dos meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o
resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida.
Art. 25. Ao Instituto Nacional de Educação de Surdos compete:

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência auditiva;
II - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência auditiva;
IH - assistir tecnicamente aos sistemas de ensino visando o
atendimento educacional a deficientes auditivos, em articulação com
a Secretaria de Educação Especial;
.
IV - promover intercâmbio com associações e instituições
educacionais do País, visando incentivar a integração de deficientes
auditivos;

V - promover a educação de deficientes auditivos, através
de sua manutenção como órgão de educação fundamental e educação
média, visando garantir o atendimento educacional e a preparação
para o trabalho de pessoas surdas, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico na área de deficiência auditiva;

VI - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nas
áreas de prevenção da surdez, avaliação dos métodos e técnicas
utilizados e desenvolvimento de recursos didáticos, visando a melhoria da qualidade do atendimento aos deficientes auditivos;
VII - promover programas de intercâmbio de experiências, conhecimentos e inovações na área de educação de deficientes auditivos;

VIII - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de deficientes auditivos;
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IX - promover ação constante junto à sociedade, através dos
meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o
resgate da imagem social dos deficientes auditivos;
X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisa de mercado de trabalho e promoção de encaminhamento profissional com a
finalidade de possibilitar às pessoas surdas o pleno exercício da
cidadania.
Seção IV
Dos Órgãos Regionais
Art. 26. Às Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto
compete, nas respectivas áreas de atuação, coordenar, supervisionar,
controlar, orientar e executar as atividades do ministério, bem como
outras que lhe sejam cometidas pelo Ministro da Educação e do Desporto,
e, promover a articulação necessária com as demais esferas dos setores
educacionais e desportivos.
Seção V
Do Órgão Colegiado
Art. 27. Ao Conselho Nacional de Educação cabe exercer as competências de que trata a Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com
as alterações dispostas na Lei nQ 9.131, de 24 de novembro de 1995.
CAPÍTULOrv
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo

Art. 28. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução de projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas relativos à área de
competência da Secretaria Executiva;
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IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários

Art. 29. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas Secretarias, e exercer outras
atribuições que lhes forem concedidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada;

SeçãollI
Dos Demais Dirigentes

Art. 30. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, aos Chefes de Assessoria, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, ao Diretor de
Programa, aos Diretores de Departamento, aos Gerentes de Programas e de Projetos, aos Coordenadores-Gerais, aos Coordenadores, aos
Delegados e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das
respectivas unidades e dos projetos e programas e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de
competência.
.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. Os cargos em comissão e funções gratificadas do Instituto Benjamim Constant e do Instituto Nacional de Educação de
Surdos são os constantes no anexo ao Decreto n? 228, de 11 de outubro
de 1991.
Art. 32. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto (MEC)
Cargos!

Unidade

Funções

N'

Denominação
Cargo/Função

5

Aseseor Especial do

8
9

Assessor do Ministro
Assistente do

Ministro

Gabinete
CoordenaçãO
Divisão
Serviço

Assessoria de Comunicação Social

Divisão

Serviço

Assessoria Parlamentar

Divisão

Serviço
AasesBoria Internacional
Divisão
Secretaria Executiva

1
14
19
2
1
2
13
13
6
1
2
2
1
2
2
1
1
1
4

Mnistro
Chefe
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe daAssessoria
Chefe

Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe

SecretárioExecutivo

Gabinete

Coordenação
Divisão

Serviço

2
1
1
1
1
3
24

8
1

102.5
102.4
102.3
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
NE

Assessor do

SecretárioExecutivo
1

NE/
DAS/
FG

Assistente do
Secretário Executivo

Assistente
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe

Auxiliar

102.4
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-1
FG-2
FG-3

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1024
Unidade

Cargos/
Funções

NO
Coordenação-Geral de Órgãos Regionais
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Acompanhamento do
Plano de Ação
Coordenação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação
Dívíaão
Serviço
Coordenação de Documentação e Informação
Divisão
Serviço

Denominação
Cargo/Função

1
3
3
2
1
2

Coordenador-Geral

1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe

Subsecretário

Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe

9
1
2
Coordenação-Geral de Organização e
Modernização Administrativa
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
2
1
1
1
1
5
8
4
28
5
1
1
2

5
8
10
5

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
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NE!
DAS!
FG
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
FG-2
101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

_----------------~10:25
Cargos!

Unidade

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
coordenação

Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurtdica
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Educação Fundamental

Gabinete
Divisão
Serviço

Funções
N'
1
3
6
3
14
13
3
1
3
2
3
15
6
5
1
1
4
6
2
1
1
3
6
2
1
2
1
3
6
1
6
1
1
5
2
1
2
4
16
5
7

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário
Chefe

Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário
Assessor

Assistente
Auxiliar
Chefe

Chefe
Chefe

NE!
DAS!
FG

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.1
102.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
101.6
102.3
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Unidade

Cargos!
Funções
N'

Denominação
Cargo/Função

1
3
1
1
2

Diretor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
101.3
101.1
101.4
101.2

1
2
1
2

Corodenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Diretor

101.5

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.1

1

Diretor

101.5

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Chefe

101.4
101.3
102.2
101.1

NE!
DAS!

FG

Departamento de PoUtica da Educação

Fundamental
Ooodenação
Serviço

Coordenação-Geral do Ensino Fundamental
Divisão

Coordenação-Geral de Educação de Jovens e
Adultos e de Orientação à Formação de
Professores
Divisão
Coordenação-Geral de Educação Infantil
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio às Escolas
Indígenas
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas
sobre Educação Fundamental
Departamento de Desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino Fundamental
Coordenação-Geral de Monitorização de
Planos, Programas e Projetos Educacionais
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação e Integração
dos Sistemas de Ensino Fundamental
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio e Articulação
Institucional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Cooperação Técnica
para a Educação Fundamental
Serviço
Departamento de Projetos de Ensino
Fundamental
Coordenação-Geral de Apoio a Projetos
Regionais
Coordenação
Serviço
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Cargos!
Unidade
Secretaria de Educação Média e Tecnológica

Funções
N'
1
3
1
2
1
1
3
16
4

Gabinete
Diviaiio

Serviço

Denominação
CargolFunção
Secretário
Assistente

Diretor de Programa
Gerente de
Projeto
Chefe
Chefe
Chefe

NE/
DAS/
FG
101.6
102.2
101.5
101.4
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Departamento de Desenvolvimento

Institucional
Diviaiio

Diretor

101.5
102.1
101.2

1
1
1

Auxiliar
Chefe

1
2

Chefe

101.4
101.2

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
1
1
1
2

Diretor
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.4
102.1
101.4
101.2

1
1
1
3
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.6
102.2
102.1

Coordenação-Geral de Legislação e Normas
de Educação Média e Tecnológica
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento e
Gestão do Sistema de Ensino Médio e
Tecnológico
Coordenação
Departamento de Desenvolvimento da
Educação Média e Tecnol6gica

Divisão
Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica
Coordenação-Geral de Ensino
Divisão
Coordenação-Geral de Capacitação
Tecnológica

Coordenação
Secretaria de Educação Superior

Gabinete
Coordenação
Serviço

1
2
2
15
12
5

Coordenador-Geral

Secretário
Assistente
Auxiliar
Gerente de
Projeto
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.4
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Cargos!
Unidade

Funções

NO
Departamento de Política do Ensino Superior
Dívíeão
Serviço

Coordenação-Geral de Sistematização de
Informação de Educação Superior
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento do Ensino
Superior
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Suporte Técnico e
Operacional
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio Técnico e
Financeiro a Hospitais Universitários
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Física
e Administrativa
Divisão
Departamento de Organização do Ensine
Superior

Denominação
CargolFunção

Diretor

NEI
DASI

FG

1
3
2

Chefe

101.5
101.2
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
3

Diretor
Chefe
Chefe

101.5
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe

Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Chefe

Chefe

Coordenador-Geral

Diretor

101.4
101.2

1
1
1
1
3
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

de Educação Superior
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão do Ensino
Superior
Coordenação

1
1
2

Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Coordenador-Geral
Coodenador

101.4
101.3

Secretaria de Educaçõo Especial

1
2
1
1
1

Secretário
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

Serviço

Coordenação-Geral de Análise Técnica
Divisão
Serviço

Assistente

Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Legislação e Normas

Gabinete
Divisão
Serviço

Coordenador-Geral
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da
Educação Especial
Coordenação
Divisão

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/
FG

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

Educação Especial
Coordenação
Divisão

1
1
1
4
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Secretaria de Educação à Dietôncia

1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Chefe

101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenaçiio-Geral de Planejamento da

Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento do
Sistema de Educação à Distância

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Avaliação de
Programas de Educação à Distância
Coordenação

Divisão

Departamento de Planejamento e Ilesenuoloimento de Projetos
Coordenação-Geral de Planejamento de Educação à Distância

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Projetos Especiais de
Educação à Distância
Divisão

Departamento de Informática na Educação à
Distdncia

1
1
1
10
7
1

Chefe

Secretário

Assessor
Auxiliar
Chefe

Coordenador

Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2

1
1

Assistente

101.5
102.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Coodenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

Diretor
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Cargos/
Unidade

Funções

N'
Coordenação-Geral de Recursos de
Informática na Educação à Distância
Coordenação
Coordenação-Geral de Análise de Projetos
Técnicos de Informática na Escola
Coordenação
Coordenação-Geral de Tecnologia
Educacional Aplicada à Educação à Distância

Condenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação de Projetos de Informática na
Educação à Distância
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Suporte
Didático-Pedagógico
Departamento de Produção e Divulgação de
Programas Educativos
Coordenação-Geral de Material
Didático-Pedagógico
Coordenação

Denominação

Cargo/Função

NEJ
DAS!
FG

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1

Coordenador-Geral

101.4

i

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
1

Coordenador-Geral
Coodenador

101.4
101.3

8
8
16
24
16
24
40

Delegado
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.3
102.2
102.1
101.1
FG·1
FG-2
FG-3

9
9
27
18
18
27

Delegado
Auxiliar
Chefe

101.3
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG·3

9
9
27

Delegado
Auxiliar
Chefe

101.3
102.1
101.1

1
1

Órgãos Regionais

Delegacias do Grupo I (BA, CE, MG, PE, PR,
R.J,RS, SP)
Serviço

Delegacias do GrupoII (AM, GO, MA, MS,
MT, PA, PB, PI, sei
Serviço

Delegacias do Grupo III CAC, AL, AP, ES,
RO, RN, RR, SE, TO)
Serviço
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Cargos!
Funções

Unidade

NEI

Denominação
CargolFunção

N"

DAS!
FG

18
18
27

FG-1
FG-2
FG-3

Conselho Nacional de Educação

1

Secretaria Executiva do Conselho

Secretário

Executivo do
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Conselho

Coordenador

1
1
5
1
2

Coordenação
Divisão
Serviço

Chefe
Chefe

b) Quadro-Re8umo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto
b.l) Situação: Anterior e Atual
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08

1,24
1,11
1,00

4,94
3,08
1,24
1,11

1,00

Subtotal1 (+)

0,31
0,24

FG-1
FG-2
FG-3

0,19

Subtotal2 (+)
Total (1+2)

Situação Anterior
Quant.

7
21
60
84
119
157

ValorTotal
45,64
103,74

184,80
104,16
132,09

157,00

4
11
12
47
66

19,76
33,88
52,17
66,00

588
260
146
133

Situação Atual
Quant.

5
16
57
78
106
149

Valor Total
32,60
79,04

175,5S
96,72
117,66
149,00

5
12
12
48

24,70
36,96

72

72,00

914,12

560

852,40

80,60

240
146
126

74,40
35,04

14,88

35,04
25,27

14,88
53,28

23,94

539

140,91

512

133,38

1.127

1.055,03

1.072

985,78
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b.2) Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52

-

4,94
3,08

-

1,24
1,11
1,00

4,94
3,08
1,24

1,11
1,00

Subtotall (+)

FG-1
FG-2
FG-3

Do Mare para o MEC (a)
Valor Total
Quant.

0,31
0,24
0,19

Subtotal 2 (+)
Total (1+2)
Saldo do Remanejamento (a) _ (b)

-

-

-

2
5
3
6
13
8

4,94

-

-

1
1
1
6

6,00

9

15,13

-

-

9

-

Do MEC para o Mare (b)
Quant.
Valor Total

3,08

1,11

13,04
24,70
9,24
7,44
14,43
8,00

-

-

-

-

37

76,85

-

20

6,20

-

7

1,33

27
64
.55

84,38
_69,25

15,13

-

-

-

7,53

DECRETO Nº 2.148, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. Iº Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este decreto,
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o
(*) Republicado no DO de 18.2.1997 (pág. 1125 desta obra).
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Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), os seguintes cargos em comissão e Funções Gratificadas oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal: dois DAS 101.5, doze
DAS 101.4, dezessete DAS 101.3, treze DAS 101.2, sete DAS 101.1,
um DAS 102.3, três DAS 102.2, um DAS 102.1 e 29 FG-1.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LX ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' O Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado submeterão ao Presidente da República, no prazo de trinta dias, a partir da data de
publicação deste decreto, proposta de nova estrutura regimental do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luciano Oliva Patrício

Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare para o FNDE

Código

DAS
Unitário

Quant.

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

2
12
17
13
7
1
3
1

9,88
36,96
21,08
14,43
7,00
1,24
3,33
1,00

56
29
85

94,92

0,31

Subtotal
FG·1
Total
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Anexo II
(Anexo LX ao Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação
Código

DAS-Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

1
4
5
5
9
2
1
1
4

19,76
15,40
6,20
9,99
2,00
1,24
1,11
4,00

Subtotal
FG-1
Total

0,31

32
17
49

66,22
5,27
71,49

Quant.

Total
6,52

DECRETO N" 2.149, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" Ficam remanejados em caráter temporário, até 31 de
março de 1998, do Ministério da Admiuistração Federal e Reforma do
Estado para o Miuistério da Educação e do Desporto, oriundos de
órgãos extintos da Administração Pública Federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
Funções Gratificadas:
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I - um DAS 101.5, um DAS 101.4, um DAS 101.3 e dois DAS
101.2. que. comporão Diretoria de Projeto ligada ao Gabinete do
Ministro;
11 - 26 DAS 101.2 e 26 FG-2, a serem alocadas nas Delegacias
do Ministério nos Estados.
§ I" Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
estrutura regimental do Ministério da Educação e do Desporto, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2" Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luciano Oliva Patricio
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.150, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Ficam remanejados, na forma do Anexo I,do Ministério
da Administração e Reforma do Estado para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, dezoito cargos em comisCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997
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são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos
da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, assim
discriminados: quatro DAS 101.5, oito DAS 101.4, três DAS 101.3 e
três DAS 101.2.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1', o quantitativo de
cargos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República passa a ser o constante do Anexo II a este decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se o Anexo IV do Decreto n" 1.351, de 28 de
dezembro de 1994, o art. 2' do Decreto n" 1.380, de 30 de janeiro de
1995, o inciso II do art. I" do Decreto n" 1.392, de 10 de fevereiro de
1995, O art. I? do Decreto nº 1.399, de 16 de fevereiro de 1995 e o inciso
II do artigo I" do Decreto º 1.731, de 6 de dezembro de 1995.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Anexo I
(Decreto n" 2.150, de 18 de fevereiro de 1997)
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

Do Mare para a Secam
Quant.

Valor Total

DAS 101.5

4,94

4

19,76

DAS 101.4

3,08

8

24,64

DAS 101.3

1.24

3

3,72

DAS 101.2

1,11

3

3,33

18

51,45

Saldo do Remanejamento

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1037
Anexo II
(Decreto n" 2.150, de 18 de fevereiro de 1997)
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República
Código

DAS-Unitário

Quant.

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94

13
19
12
15
9
13
7
7

Total

3,08
1,24
1,11
3,08
1,24
1,11
1,00

95

Valor Total
64,22

58,52
14,88
16,65
27,72

16,12
7,77
7,00

212,88

DECRETO N' 2.151, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997
Promulga o Acordo de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Ilanud, em São José, em 30
de novembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção
do Crime e o Tratamento do Criminoso (Ilanud) firmaram, em São
José, em 30 de novembro de 1989, um Acordo de Cooperação;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 115, de 3 de dezembro de 1996,
publicado no Diário Oficial da União n? 235, de 4 de dezembro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 2 de janeiro de
1997, nos termos do seu art. 8,
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DECRETA:

Art. 1" O Acordo de Cooperação, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Instituto Latino-Americano das
Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Criminoso, em São José, em 30 de novembro de 1989, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1997; 176" da Independênciae 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o anexo está publicado no DO de 20.2.1997, pág. 3099 e 3100.

DECRETO N" 2.152, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Turquia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia firmaram, em Brasília, em 10
de abril de 1995, o Acordão de Cooperação Cultural e Educacional;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 7, de 28 de fevereiro de 1996, publicado
no Diário Oficiol da União n" 41, de 29 de fevereiro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 13 de abril de
1996, nos termos do parágrafo I" do art. IX,
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DECRETA:
Art. I" O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasile o Governo da
República da Turquia, em Brasília, em 10.de abril de 1995, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 20.2.1997, pág. 3100 a 3101.

DECRETO Nº 2.153, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Estabelece e organiza as Forças Navais.
Aeronavais e de Fuzileiros Navais da Marinha, dispõe sobre as áreas de jurisdição dos
Comandos de Distritos Navais e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista
o disposto nos arts. 3' da Lei Complementar n? 69, de 23 de julho de
1991, e 4" do Decreto n" 967, de 29 de outubro de 1993,
DECRETA:
Art. I" As Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais
constituem-se dos seguintes Comandos de Força, diretamente subordinados ao Comando de Operações Navais:
I
Comando-em-Chefe da Esquadra (ComemCh);
11
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE);
111
Comando do F Distrito Naval (Com1"DN);
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IV
Comando do 2' Distrito Naval (Com2'DN);
V
Comando do 3" Distrito Naval (Com3'DN);
VI
Comando do 4" Distrito Naval (Com4'DN);
VII
Comando do 5º Distrito Naval (Com5'DN);
VIII
Comando do 6' Distrito Naval (Com6ºDN);
IX
Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN);
X
Comando do S" Distrito Naval (ComSºDN);
Art. 2º A Esquadra, sob o comando do Comandante-em-Chefe
da Esquadra, constitui o núcleo principal das unidades navais e
aéreas da Marinha.
Art. 3' São diretamente subordinados ao Comando-em-Chefe
da Esquadra:
I
Comando da l' Divisão da Esquadra (ComDiv-1);
II
Comando da 2' Divisão da Esquadra (ComDiv-2);
III
Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav);
IV
Comando da Força de Submarinos (Com For S);
V
Comando da Força de Superfície (ComForSup).
Parágrafo único. São diretamente subordinados ao Comando da
Força de Superfície:
a) Comando do 1º Esquadrão de Fragatas (ComEsqdF-I);
b) Comando do 2' Esquadrão de Fragatas (ComEsqdF-2);
c) Comando do I" Esquadrão de Contratorpedeiros (ComEsqdCT-1);
d) Comando do l' Esquadrão de Corvetas (ComEsqdCv-1);
e) Comando do 1ºEsquadrão de Navios Anfíbios (ComEsqdNAnf-I);
f) Comando do l' Esquadrão de Apoio (ComEsqdAp-1).
Art. 4' A Força de Fuzileiro da Esquadra (ComFFE), sob O
comando do Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, constitui o núcleo principal das unidades de fuzileiros navais.
Art. 5" São diretamente subordinados ao Comando da Força de
Fuzileiros da Esquadra (ComFFE):
I
II -

Comando da Divisão Anfíbia (ComDivAnf);
Comando da Tropa de Reforço (ComTrRef).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1041

Art. 6" Os Distritos Navais, sob o comando dos Comandantes
de Distritos Navais, constituem os núcleos regionais de unidades
navais, aéreas e de fuzileiros navais.
Art. 7" São diretamente subordinados aos Comandos de Distritos Navais os comandos navais, demais comandos de forças, flotilhas,
grupamentos e unidades, sob a denominação genérica de Forças
Distritais.
Parágrafo único. O Comando Naval da Amazônia Ocidental
(CNAO), com sede em Manaus (AM), subordina-se ao Comando do
4º Distrito Naval.
Art. 8" Para cumprimento de missões operativas específicas e
temporárias, as unidades navais, aéreas e de fuzileiros navais poderão ser estruturadas em organizações por tarefa, sob o comando de
Oficial designado.
Art. 9Q Para atender à conveniência das operações navais e
mediante ato do Ministro de Estado da Marinha, as Forças, em sua
totalidade ou em parte, poderão ser destacadas para qualquer ponto
do território nacional, passando à subordinação do Comando de
Distrito Naval da área correspondente.
Art. 10. Os Comandos de Distritos Navais têm jurisdição sobre
as seguintes áreas:
I - Comando do 1º Distrito Naval (Com1"DN), com sede no Rio
de Janeiro (RJ):
a) área marítima, sob jurisdição brasileira, compreendida entre
as linhas de marcação de 109" e 130", com origem, respectivamente,
nos pontos do litoral brasileiro das divisas entre os Estados da
Bahia-Espírito Santo e São Paulo-Paraná, exceto o mar territorial no
Estado de São Paulo, acrescida da área marítima correspondente às
ilhas da Trindade e Martin Vaz;
b) área fluvial e lacustre que abrange as bacias fluviais, lagos e
lagoas existentes na área terrestre sob sua jurisdição;

c) área terrestre que abrange os Estados do Espírito Santo, Rio
de Janeiro e os municípios do Estado de Minas Gerais com sede ao
sul do paralelo de 18"30'S e a leste do meridiano de 44"30'W, bem como
as ilhas da Trindade e Martin Vaz;
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II - Comando do 2' Distrito Naval (Com2'DN), com sede em
Salvador (BA):
a) área marítima, sob jurisdição brasileira, compreendida entre
as linhas de marcação de 115' e 109', com origem, respectivamente,
nos pontos do litoral brasileiro das divisas entre os Estados de
Alagoas-Sergipe e Bahia-Espírito Santo, exceto a parte marítima
correspondente às Ilhas da Trindade e Martin Vaz;

b) área fluvial e lacustre que abrange a hidrovia do Rio São
Francisco a montante da hidroelétrica de Paulo Afonso e as demais
bacias fluviais, lagos e lagoas existentes na área terrestre sob sua
jurisdição;

c) área terrestre que abrange os Estados de Sergipe, Bahia e os
municípios do Estado de Minas Gerais com sede ao norte da poligonal
definida pelos paralelo de 18'30'S, meridiano de 44'30'W, paralelo de
20'OO'S, meridiano de 47'OO'W e paralelo de 18'00'S;
III - Comando do 3' Distrito Naval (Com3'DN), com sede em
Natal (RN):
a) área marítima, sob jurisdição brasileira, compreendida entre
as linhas de marcação de 019' e 115', com origem, respectivamente,
nos pontos do litoral brasileiro das divisas entre os Estados do
Piauí-Ceará e Alagoas-Sergipe, bem como a área marítima correspondente às Ilhas de Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e
São Paulo e Atol das Rocas;

b) área fluvial e lacustre que abrange a hidrovia do Rio São
Francisco a jusante da hidroelétrica de Paulo Manso e as demais
bacias fluviais, lagos e lagoas existentes na área terrestre sob sua
jurisdição;

c) área terrestre que abrange os Estados do Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, bem como o Atol das Rocas
e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo;
IV - Comando do 4' Distrito Naval (Com4'DN), com sede em
Belém (PA):
a) área marítima, sob jurisdição brasileira, compreendida entre
as linhas demarcação de 041'30' e 019', com origem, respectivamente,
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no ponto definido pelas coordenadas de latitude 004°30'05''N e longitude 051°38'02"W, e no ponto do litoral brasileiro da divisa entre os
Estados do Piauí-Ceará;
b) área fluvial e lacustre que abrange as bacias fluviais, lagos e
lagoas na área terrestre sob sua jurisdição;
c) área terrestre que abrange os Estados do Acre, Amazonas,
Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima;
V - Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN), com sede em
Rio Grande (RS):
a) área maritima, sob jurisdição brasileira, compreendida entre
as linhas de marcação de 130 0 e 128°, com origem, respectivamente,
no ponto do litoral brasileiro da divisa entre os Estados de São
Paulo-Paraná e no Farol do Chuí;
b) área fluvial e lacustre que abrange a hidrovia do Rio Paraná,
a partir da foz do Rio Paranapanema, e as demais bacias fluviais,
lagos e lagoas na área terrestre sob sua jurisdição;

c) área terrestre que abrange os Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul;
VI - Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), com sede em
Ladário (MS):
a) área fluvial e lacustre que abrange as bacias fluviais, lagos e
lagoas na área terrestre sob sua jurisdição;
b) área terrestre que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul;

VII - Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN), com sede em
Brasília (DF):
a) área fluvial e lacustre que abrange as hidrovias do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, até a foz do Rio Araguaia, e as demais bacias
fluviais, lagos e lagoas na área terrestre sob sua jurisdição;

b) área terrestre que abrange o Distrito Federal e os Estados de
Goiás e Tocantins;
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VIII - Comando do 8" Distrito Naval (Com8'DN), com sede em
São Paulo (SP):
a) área marítima correspondente ao mar territorial no Estado
de São Paulo;
b) área fluvial e lacustre que abrange as hidrovias do Rio Paraná, até a foz do Rio Paranapanema, do Rio Paranaíba e do Rio
Paranapanema, e as demais bacias fluviais, lagos e lagoas na área
terrestre sob sua jurisdição;

c) área terrestre que abrange o Estado de São Paulo e os municípios do Estado de Minas Gerais .com sede a oeste do meridiano de
44'30'W e sul do paralelo de 20'OO'W, e os com sede a oeste do
meridiano de 47'OO'W e sul do paralelo de 18'OO'S.

Art. 11. A jurisdição dos Comandos de Distritos Navais, nas
áreas marítimas, estende-se às áreas oceânicas que, por acordos,
tratados ou convenções internacionais, sejam da responsabilidade do
Brasil para quaisquer efeitos, bem como ao litoral marítimo, estreitos, canais, baías, enseadas, portos e ilhas litorâneas de Suas áreas
terrestres.
Art. 12. Nas hidrovias interiores, situadas entre Distritos Navais, a jurisdição sobre a hidrovia estende-se a ambas as margens.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se os Decretos nOs 76.373, de 2 de outubro de
1975,81.566, de 14 de abril de 1978, 87.442, de 3 de agosto de 1982,
92.358, de 3 de fevereiro de 1986, 92.607, de 30 de abril de 1986,
97.871, de 26 de junho de 1989, e 1.827, de I" de março de 1996.
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2; p. 983-1066, fev. 1997

1045
DECRETO N' 2.154, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Altera os arts. 6 Q, 8'], 15, 19 e inclui o art.
25 ao Estatuto Social do Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), aprovado
pelo Decreto n' 1.451, de 11 de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo ,,~ vista
o disposto no parágrafo único do art. 6" da Lei n" 5.615, de 13 de
outubro de 1970,
DECRETA:

Art. 1º Os arts. 6", 8", 15 e 19 do Estatuto Social do Serviço
Federal de Processamento de Dados (Serpro), aprovado pelo Decreto
n? 1.451, de 11 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 6' O órgão de orientação superior do Serpro é o Conselho Diretor, integrado por:
I - quatro membros indicados pelo Ministro de Estado
da Fazenda, dentre eles o Presidente do Conselho:
n - o Diretor-Presidente do Serpro, que substituirá o Presidente do Conselho, nas suas faltas e impedimentos eventuais;
In - um membro indicado pelo Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ l' O Conselho Diretor, assim denominado por força do
disposto no art. 6" da Lei n? 5.615, de 1970, equipara-se, para
todos os efeitos, aos conselhos de administração referidos nos
dispositivos legais pertinentes à composição dos órgãos diretivos
das empresas públicas.
§ 2' Os membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3' A investidura dos membros do Conselho Diretor será
feita mediante assinatura do termo de posse em livro próprio."
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«Art. 8" O Conselho Diretor deliberará por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, quatro de seus membros,
dentre eles o Presidente do Conselho ou seu substituto, cabendo
ao presidente, além de voto comum, o de qualidade."
«Art. 15. Ao Conselho Fiscal, compete:
.........................................................................................................

VII - pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que
lhe forem submetidos pelo Conselho Diretor ou pela Diretoria;
VIII - acompanhar a execução patrimouial, financeira e
orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações;
IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
X - fiscalizar os atos dos admiuistradores e verificar O
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
XI - assistir às reuuiões do Conselho Diretor ou da Diretoria em que se deliberar sobre assuntos em que deva opinar.»
«Art. 19
..
Parágrafo úuico. Após realizadas as deduções e reservas,
exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao
pagamento de dividendos, no míuimo de 25%, dando-se, ao restante, a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso XIV do art. 7"".
Art. 2" Fica acrescentado o seguinte art. 25 ao Estatuto Social
do Serpro:
«Art. 25. É vedado ao Serpro conceder financiamento ou
prestar fiança a terceiros, sob qualquer modalidade, em negócios
estranhos às suas finalidades, além de realizar contribuições ou
conceder auxílios não consignados no Orçamento»,
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETO N" 2.155 DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 1~, inciso I~ do
Decreto n° 2.149, de 14 de fevereiro de 1997.

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

Art. I" O inciso I do art. I" do Decreto nº 2.149, de 14 de fevereiro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«I - um DAS 101.5, dois DAS 101.4, um DAS 101.3 e dois
DAS 101.2, que comporão Diretoria de Projeto ligada ao Gabinete
do Ministro>
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.156, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Décimo Sétímo ProtocoloAdicionalaoAJ:ordodeComplementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 9 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 9 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Décimo
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. F O Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997. pég.

3255.

DECRETO N' 2.157, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n<:' 27, entre Brasil e Venezuela, de 10 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que O Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
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por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 10 de
dezembro de 1996, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n' 27, entre Brasil e Venezuela,
DECRETA:
Art. l' O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 27, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997, pág. 3255.

DECRETO N' 2.158, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, como Estados Partes do
Mercosul, e Chile, de 18 de novembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, como Estados Partes do Mercado Comum
do Sul (Mercosul), e do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram, em 18 de novembro de 1996, em Montevidéu, o
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, como Estados Partes do Mercosul, e a República do Chile,
DECRETA:

Art. 1º O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'' 35, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, como Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul),
e a República do Chile, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto.à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997, pág. 3256.
DECRETO Nº 2.159, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n' 11,
entre Brasil e Equador, de 11 de dezembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
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Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 11 de
dezembro de 1996, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessães outorgadas no periodo 196211980 nº 11, entre Brasil e Equador,
DECRETA:

Art. 1º O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no pertodo 196211980 nº 11, entre Brasil e Equador, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997, pág. 3256.
DECRETO Nº 2.160, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 25, entre Brasil e Peru, de
10 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
Colo Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, V. 189, n. 2, p. 983-1066, fev. 1997

1052
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 10 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:
Art. 1º O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nQ 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasífia, 20 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997, pág. 3257.

DECRETO Nº 2.161, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sétimo Prolacaio Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n° lO/Revisado
(Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 10 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 10 de
dezembro de 1996, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessães outorgadas no periodo 1962/1980 n" 10IRevisado (Protocolo de Adequação),
entre Brasil e Colômbia,
DECRETA:
Art. 1" O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no perioda 1962/1980
n" 10IRevisado (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.2.1997. pég. 3257.
DECRETO N" 2.162, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento temporário dos cargos em comissão que menciona, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçôes que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
O disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados em caráter temporário, até 31 de
maio de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
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Estado para o Ministério da Educação e do Desporto, um DAS 101.5,
dois DAS 101.4, três DAS 101.3 e quatro DAS 101.1, oriundos de
órgãos extintos da Administração Pública Federal.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento destinam-se ao processo de inventário da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE),
extinta pela Medida Provisória n·1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997,
devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' É delegada competência aos Ministros de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado e da Educação e do
Desporto para dispor, mediante ato conjunto, sobre os procedimentos
concernentes ao inventário da extinta Fundação de Assistência ao
Estudante.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 2.163, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea) e dá
outras providências.

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

Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I _ do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), um
DAS 102.4, oriundo da extinção de órgãos da :"Jministração Pública
Federal;
II - do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois
DAS 102.1, e um DAS 101.2.
Art. 2' Em decorrência no disposto no artigo anterior, o Anexo
1I,a eb, do Decreto n? 1.993, de 2 de setembro de 1996, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

Do Mare para o Ipea (A)

DAS
Unitário

DAS 101.2
DAS 102.4

1,11
3,08

DAS 102.1

1,00

Quant.

1

12,86

1

Saldo do Remanejamento CA) -

_2

Total

(B)

Do Ipea para o Mare (B)

Valor Total

Quant.

Valor Total

1

1,11

2

2,00

3

3,11

-

-

3,08

3,(

-0,03

..

:
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Anexo II
(Decreto n" 1.993, de 2 de setembro de 1996)
ANEXOIl
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto de Pesquisa Econõmica Aplicada (Ipea)
Unidade

Cargo/
Função

N°
1
2

Gabinete

Procuradoria Jurídica
Divisão
Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Modernização e Gestão
da Informação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Serviço
Coordenação
Serviço
Centro de Informática (Oipea)

3
4
1
5
1
3
14
11
30
1

Denominação
CargolFunção

DAS!
FG

Presidente
Assessor do
Presidente
Assessor
Assistente
Chefe de Gabinete
Auxiliar
Coordenador
Supervisor de
Programa

101.6
102.4
102.3
102.2
101.4
102.1
101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

2
1
1
2
1
1
3
1
3
4

Procurador
Jurídico
Chefe
Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.1
101.4
101.2
101.1

1
2
1
1
1
4
1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1
101.4
102.2
101.1
101.3
101.1
101.4
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Unidade

Diretoria de Planejamento e PoUticas Públicas

Coordenação-Geral de Planejamento

Cargo!
Função
N'

4
6

Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de

101.3
101.2

Programa

101.1

Diretor
Assistente
Cooodenedor-Geral

101.5
102.2
102.1
101.4

Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.3
101.2

1
1
1
1
3

1
2

1
3
2

Diretoria de PoUtica Regional e Urbana
Coordenação-Geral de Política Urbana

1
1
2
2
1

Coordenação-Geral de Política Regional

1
2
1
1

Diretoria de Política Social
Coordenação-Geral de Políticas Setorias

FG

Gerente de

1
Coordenação-Geral de Finanças Públicas e
Política Fiscal

DAS!

4

1
Coordenação-Geral de Políticas Públicas

Denominação

CargolFunção

1
1
3
1
2

Auxiliar

Coordenador-Geral 101.4
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.3
101.2

Coordenador-Geral 101.4
Gerente de
Programa
101.3
Gerente de Projeto 101.2
Diretor
101.5
Coordenador-Geral 101.4
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Auxiliar

101.3
101.2
102.1

Coordenador-Geral 101.4
Gerente de

Programa
Gerente de Projeto
Auxiliar

101.3
101.2
102.1

Diretor
Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargo!
Função

N'
Coordenação-Geral de Estudos Especiais

1
2

Denominação
CargolFunção

DASI

Coordenador-Geral

101.4

Gerente de

Programa
2
2

Diretoria de Pesquisa
Coordenação-Geral de Estudos Macroeconômicos

1
1
2
2
1

Coordenação-Geral de Estudos Sociais

1
2
1
2

Coordenação-Geral de Estudos Setoriais

1
2
1
2

Coordenação
Serviço
Diretoria de 'Cooperação e Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Projetos Especiais

Coordenação-Geral de Cooperação

1
3
1
1
1
1
1
1
1

Centro de Treinamento para o
Desenvolvimento Econômico e Social (Cendec)

1
3
3
1

FG

Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa
Diretor

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

Coordenador
Chefe
Diretor

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.3
101.2
101.1
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.3
101.1
101.5
101.4

Coordenador-Geral

101.3
101.2
101.4

Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.3
101.2

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Auxiliar
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Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas.do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

b)

DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,OS
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotall (+)
0,31
0,24
0,19

FG-l
FG-2
FG-3
Subtotal2 (+)
Total (1+2)

Situação Anterior
Quant.

1
6
20
35
31
35
1
4

Valor Total

Situação Atual
Quant.

Valor Total

12

6,52
29,64
61,60
43,40
34,41
35,00
3,08
4,96
8,88
12,00

1
6
20
35
30
35
2
4
S
10

6,52
29,64
61,60
43,40
33,30
35,00
6,16
4,96
8,88
10,00

153

239,49

151

239,46

14
11
30

4,34
2,64
5,70

14
11
30

4,34
2,64
5,70

55
20S

12,6S
252,17

55
206

252,14

s

12,68

DECRETO Nº 2.164, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Deliberativo do Fundo
Constitucional deFinanciamento do CentroOeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (CondellFCO), órgão colegiado vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n" 7.827, de 27 de setembro de 1989,
tem a seguinte composição:
I - o Secretário Especial de Políticas Regionais do Miuistério
do Planejamento e Orçamento, que o presidirá;
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II
um representante e respectivo suplente de cada um dos
seguintes Ministérios:
a) do Planejamento e Orçamento;
b) da Fazenda;

c) da Agricultura e do Abastecimento;
d) da Indústria, do Comércio e do Turismo;

e) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;

III - um representante e respectivo suplente do Governo de
cada uma das Unidades Federativas situadas na área de atuação do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste;
IV - um representante e respectivo suplente do Banco do
Brasil S.A.;
V - um representante e respectivo suplente das Federações
da Indústria ou da Agricultura, com sede nas Unidades Federativas
que integram a Região Centro-Oeste;
VI - um representante e respectivo suplente das Federações
de Trabalhadores na Indústria ou na Agricultura, com sede nas
Unidades Federativas que integram a Região Centro-Oeste.

§ l' Os representantes e suplentes de que tratam os incisos II
a IV, serão indicados pelos respectivos titulares dos órgãos, entidades
e governos e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
§ 2' Os representantes e respectivos suplentes a que aludem os
incisos V e VI serão indicados, alternadamente, pelas entidades de classe
que representam, observado o critério de rodízio, em ordem alfabética,
das unidades da federação que integram a Região Centro-Oeste, e
designados pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.

§ 3' Os representantes e os suplentes designados na forma do
parágrafo anterior terão mandato de um ano, vedada a recondução.
Art. 2' Das reuniões do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste poderão participar, sem
direito a voto, a convite do seu presidente, especialistas, autoridades e
outros representantes dos setores públicos e privados, quando necessário ao aprimoramento ou esclarecimento da matéria em discussão.
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-

§ 1" O conselho deliberará por maioria simples, com a presença
de, no mínimo, metade de seus membros.

§ 2" Nas deliberações do conselho, o presidente terá, além do
voto ordinário, o de qualidade.
§ 3" Em suas ausências e impedimentos o presidente do conselho será substituído por um representante por ele designado.

Art. 3" A participação no conselho não será remunerada, sendo
considerada, para todos os efeitos, serviço público relevante.
Art. 4" Caberá à Secretaria Especial de Políticas Regionais do
Ministério do Planejamento e Orçamento prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho.
Art. 5" Caberá ao Condel FCO aprovar seu regimento interno.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

DECRETO N" 2.165, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997
Promulga o Acordo sobre Cooperação
entre as Academias Diplomáticas de ambos
os Países, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile, em Brasília, em 25 de
março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile firmaram, em Brasília, em 25 de
março de 1996, um Acordo sobre Cooperação entre as Academias
Diplomáticas de ambos os Países;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativon' 2, de 22 de janeiro de 1997, publicado
no Diário Oficial da União n' 16, de 23 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 7 de março de 1997,
nos termos do artigo VI,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de ambos os Países, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília,
em 25 de março de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 27.2.1997, págs. 364213643.
DECRETO N' 2.166, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1997
Dá nova redação aos arts. 32, 44 e 45 do
Regulamento de Promoções de Graduados da
Aeronáutica (Reprogaer), aprovado pelo Decreto n' S8i, de 23 de julho de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRK1'A:
Art. I" Os arts. 32, 44 e 45 do Regulamento de Promoções de Graduados da Aeronáutica (Reprogaer), aprovado pelo Decreto n" 881, de
23 de julho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32
.
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§ 3' A promoção por bravura exclui a promoção post mortem resultante das conseqüências do ato praticado.
«Art. 44

.

XI - preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial Militar instaurado.

«Art. 45

.

II - for considerado inabilitado para o acesso, a juízo da
Comissão de Promoções de Graduados, por ser incapaz de atender a Comissão de Promoções de Graduados, por ser incapaz de
atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nos incisos II e
III do art. 15.
§ I" O graduado, com estabilidade adquirida, que incidir
no inciso II deste artigo, será considerado inabilitado para o
acesso, em caráter provisório, e submetido a Conselho de
Disciplina nos termos do Decreto nº 71.500, de 5 de dezembro
de 1972.

§ 2' O graduado, sem estabilidade assegurada, que incidir
no inciso II deste artigo, será considerado inabilitado para o
acesso, em caráter definitivo, e licenciado nos termos do Estatuto
dos Militares »,
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se os §§ 3' e 4' do art. 45 do Decreto n' 881, de
23 de julho de 1993.
Brasília, 27 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo
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DECRETO NO 2.167, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1997
Altera o Regulamento. para a Marinha,
da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto
n' 107, de 29 de abril de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com a Lei n Q
5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:
Art. 1Q Os §§ 1º e 2' do art. 25 do Regulamento, para a Marinha,
da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto n? 107, de 29 de abril de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 25

.

«§ l' São Membros natos o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, o Diretor do
Pessoal Militar da Marinha, o Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais e o Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais.
§ 2' São Membros efetivos nove Oficiais-Generais do Corpo
da Armada, um Oficial-General do Corpo de Fuzileiros Navais e
dois Oficiais-Generais de cada um dos demais Corpos, nomeados
para o período de um ano, podendo ser reconduzidos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de fevereiro de 1987; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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DECRETO N' 2.168, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1997
Amplia as hipóteses de outorga de regimes aduaneiros e os prazos de concessão ou
permissão de recintos alfandegados de uso
público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n" 9.074, de
7 de julho de 1995, e no Decreto nº 1.910, de 21 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' A Secretaria da Receita Federal, se requerido pelas
concessionárias ou permissionárias de recintos alfandegados a que se
refere o art. 12, in fine, do Decreto n" 1.910, de 21 de maio de 1996,
poderá autorizar:
I - a operação do regime de entreposto aduaneiro na importação e na exportação, no caso de Estações Aduaneiras de Fronteira
e Terminais Retroportuários Alfandegados;
II - a operação dos regimes de que trata o art. 2º do Decreto
n? 1.910, de 1996, no caso de Entreposto Aduaneiro de uso público;
III - a consolidação em um único recinto alfandegado, no caso
de permissionárias de Entrepostos Aduaneiros de uso público, com
instalações de Depósitos Alfandegados Públicos contíguas às suas
bases operacionais;
IV - a prorrogação por período de cinco anos do prazo previsto
no caput do art. 12 do Decreto nº 1.910, de 1996;
V - a antecipação da prorrogação prevista no contrato, pelo
mesmo período constante do inciso anterior, das concessões ou permissões outorgadas relativas às Estações Aduaneiras de Fronteiras,
Estações Aduaneiras Interiores e aos Entrepostos Aduaneiros de uso
público, cujos contratos foram firmados anteriormente à vigência do
Decreto n? 1.910, de 1996, observado que, nesta hipótese, o prazo de
cinco anos será contado a partir da data de vencimento do contrato.
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Art. 2· O disposto no artigo anterior somente produzirá efeitos
após publicação do extrato de contrato de concessão ou permissão,
celebrado com a União, representada pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 3· Passam a denominar-se Estações Aduaneiras Interiores:
I - as Centrais Aduaneiras Interiores;
11 - as Estações Aduaneiras de Fronteiras, os Terminais Re·
troportuários Alfandegados e os Entrepostos Aduaneiros de uso público, quando autorizados na forma dos incisos I a IH do art. 1·.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de fevereiro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de utilidade pública o Grão
Priorado do Brasil da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém, com
sede na Cidade de São Paulo (SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n Q 91, de 28 de agosto de 1935, e 1Q do
Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q É declarado de utilidade pública federal o Grão Priorado
do Brasil da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do
CGC n Q 54.660.758/0001-85 (Processo MJ n? 16.595/95-15).
Art. 2Q A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Miuistério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5Q do Decreto n Q 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n Q 91, de 28 de agosto de 1935.
Col. !.eis Rep.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(2) DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no Banco Sogeral S.A e controladas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. I" É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social do Banco Sogeral S.A., até o limite
de cem por cento, como também a conseqúente participação estrangeira
no capital da Sogeral S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários e Sogeral Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(3) DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no Banco Geral do Comércio S.A. e suas
controladas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento da
participação estrangeira, até o limite de cinqüenta por cento, no
capital social do Banco Geral do Comércio S.A. e nas suas controladas
Geral do Comércio Arrendamento Mercantil S.A., Geral do Comércio
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, e Geral do
Comércio S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, bem como
a expansão da rede de agências do Banco Geral do Comércio S.A., até
o limite de duzentas agências.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed.Brasii, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(4) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Boa Vista, situado no Município de Tibagi, Estado do Paraná, e dá oetras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Boa
Vista, com área de 411,8100ha (quatrocentos e onze hectares e oitenta
e um ares), situado no Município de Tibagi, objeto da Matricula n'
5.233, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Tibagi,.Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(5) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Queimadas, situado nos Municípios de Jaguaruana a Aracati, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, e, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Queimadas,
com área de 3.500,0000ha (três mil e quinhentos hectares), situado
nos Municípios de J aguaruana a Aracati, objeto do Registro n" R-4194, fl. 195, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis do 2'
Ofício da Comarca de J aguaruana, Estado do Ceará.
Art. 2 9 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aOS
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(6) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Estância São Leopoldo, situado no
Município de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Estância São
Leopoldo, com área de 505,4885ha (quinhentos e cinco hectares,
quarenta e oito ares e oitenta e cinco centiares), situado no Município
de Santana do Livramento, objeto do Registro n" R-2-23.313, fls. 1/2,
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(7) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Alencarine, situado no Município
de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alencarina,
com área de 3.661,1613ha (três mil, seiscentos e sessenta e um
hectares, dezesseis ares e treze centiares), situado no Município de
Santa Luzia, objeto do Registro n? R-02-2.132, fi. 268, do Livro 2-G,
do Cartório do I" Oficio da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 17f'!' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(8) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Olinda I, situado no Munid·
pio de Pinheiro, Estado do Esplrito Santo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Olinda
I, com área de 706,8888ha (setecentos e seis hectares, oitenta e oito
ares e oitenta e oito centiares), situado no Município de Pinheiro,
objeto do Registro n" R-3-2.288, fi. 188v, do Livro 2·G, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pinheiro, Estado do Espírito Santo.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
n1xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
~ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n. 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prefe;encialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(9) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Muriheca (antiga Fazenda
Barcelona) e Tejuãçu, situado no Município
de Barcelona, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts:18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n"76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Muribeca (antiga Fazenda Barcelona) e Tejuáçu, com área de
1.088,0600ha (um mil, oitenta e oito hectares e seis ares), situado no
Município de Barcelona, objeto do Registro n" R-1-467, fi. 48, do Livro
2-C e Transcrição n? 360, fls. 78v179, do Livro 3-B, do Cartório Único
da Comarca de Barcelona, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tarumã - Loteamento Araguacema, 3' Etapa - Lotes nvs 108, 108-A, 109,
104, 106, 107,2, 3 e 4, situado no Município
de Araguacema, Estado do Toconü-s, e dá
outras prooídénciae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
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termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda TarumãLoteamento Araguacema, 3' Etapa -Lotes n's lOS, lOS-A, 109, 104,
106, 107, 2, 3 e 4, com área de 8.854,6997ha (oito mil, oitocentos e
cinqüenta e quatro hectares, sessenta e nove ares e noventa e sete
csntiares), situado no Município de Araguacema, objeto do Registro
n" R-I-4.209, fi. 196, do Livro 2-L, do Cartório de Registro de Imóveis
e Tabelionato lº de Notas da Comarca de Araguacema, Estado do
Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(11) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das Fazendas Marselhesa I, Marselhesa II
Bom Jesus e Bom Jesus, situado nos Muni~
cípios de Pendência, Afonso Bezerra e Alto
do Rodrigues, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Fazendas Marselhesa I, Marselhesa II, Bom Jesus e Bom Jesus, com área de
12.969,0000ha (doze mil, novecentos e sessenta e nove hectares),
situado nos Municípios de Pendência, Afonso Bezerra e Alto do
Rodrigues, objeto da Matrícula nº 64, fls. 131/132, Livro 2-A e 528,
fi. 65, Livro 2-J, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Pendência, e Registros nOs R-1-494, fi. 10, Livro 2-F e R-1-248, fls.
95/96, Livro 2-C, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de
Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(12) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n" 45 do Loteamento Rio Araguaia e
Caiap6- 2"Etapa, situado no Municfpio de
Coseara, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 45 do
Loteamento Rio Araguaia e Caiapô - 2' Etapa, com área de
1.381,0000ha (um mil, trezentos e oitenta e um hectares), situado no
Muuicípio de Caseara, objeto da Matricula nº 519, fi. 137, do Livro
2-B, do Cartório de Registro de Imóveis e F Tabelionato de Notas do
Distrito Judiciário de Caseara, da Comarca de Araguacema, Estado
do Tocantins.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o inióvel rural denominado
Fazenda Zabelê, situado no Município de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem oa arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Zabelê, com
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área de 12.875,6000ha (doze mil, oitocentos e setenta e cinco hactares
e sessenta ares), situado no Município de Touros, objeto do Registro
n'' R-8-13, fi. 161, do Livro 2, do Cartório do I" Ofício de Notas da
Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(14) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Helena, situado no Município de Taguatinga, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Helena, com área de 1.902,1200ha (um mil, novecentos e dois hectares
e doze ares), situado no Município de Taguatinga, objeto do Registro
nº R-03-404, fi. 226, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior. e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Luzia, situado no Município
de Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocan·
fins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Luzia, com área de 1.481,1516ha (um mil, quatrocentos e
oitenta e um hectares, quinze ares e dezesseis centiares), situado
no Município de Palmeiras do Tocantins, objeto da Matricula nº 1.067,
ficha nº 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e anexos
de Palmeiras do Tocantins, Comarca do Tocantinópolis, Estado do
Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilía, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(16) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n'' 44 do Loteamento Rio Araguaia e
Caiapó, situado no Município de Caseara, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 44 do Loteamento
Rio Araguaia e Caiapó, com área de 1.165,5500ha (um mil, cento e
sessenta e cinco hectares e cinqüenta e cinco ares), situado no Município
de Caseara, objeto da Matricula n' 517, fi. 135, do Livro 2-B, do Cartório
de Registro de Imóveis e F Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário
de Caseara, da Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural

de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(17) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Decl~ra de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Glebas A e B, conhecido como Três Barras,
situado no Municipio de Garuva, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76 de 6 de julbo de 1993,
,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Glebas A e B,
conhecido como Três Barras, com área de 93,6819ha (noventa e três
hectares e sessenta e oito ares e dezenove centiares), situado no
Município de Garuva, objeto dos Registros n''s R-1-83.532 e R-183.541, ficha n? 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
l' Circunscrição da Comarca de Joinvil1e, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(18) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Escalvado/Árvore Verde, situado no M unicipio de Brejo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 elaConstituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. P Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Escaluado/Áruore
Verde, com área de 2.658,1451ha (dois mil, seiscentos e cinqüenta e
oito hectares, quatorze ares e cinqüenta e um centiares), situado no
Município de Brejo, objeto das Matrículas n·s 419, fi. 213v, do Livro
2-A; 713, fi. 121, do Livro 2-A1 e 420, fi. 213, do Livro 2-A, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Brejo, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176 da Independência e 109' da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q
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(19) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Vista, situado no Município de
Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
com área de 3.600,OOOOha (três mil e seiscentos hectares), situado no
Município de Turiaçu, objeto do Registro n" R-1-1.964, fi. 106, do Livro
2-1, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Turiaçu, Estado do
Maranhão.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, oi. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(20) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Vista, situado no Município de Parana.
tinge, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Vista, com área
de 14.907,7990ha (quatorze mil, novecentos e sete hectares, setenta
e nove ares e noventa centiares), situado no Município de Paranatinga, objeto dos Registros n's R-1-6.879, do Livro 2-0 e R-1-11.150, do
Livro 2-AE, do Cartório da 3' Circunscrição, do 6" Ofício de Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação no imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(21) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Altera o Decreto de 17 de setembro de
1996, que declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo Antonio das Brancas, conhecido por Fazenda Nossa Senhora do Carmo,
situado no Município de Água Fria de Goiás,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto, de 17 de setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 1996, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Santo Antonio das Brancas, conhecido por Fazenda Nossa Senhora do Carmo, com área de 3.029,3559ha (três mil, vinte e nove
hectares, trinta e cinco ares e cinqüenta e nove centiares), situado
no Município de Agua Fria de Goiás, objeto dos Registros nOs
R-1-97, fi. 18 e R-1-98, fi. 20, ambos do Livro 2-A, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca dê Água Fria de Goiás, Estado
de Goiás».
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bra~ília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(22) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Restabelece o título de utilidade pública
federal do Instituto Catarina Labourê e da
Liga da Defesa Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. l' do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:,
Art. l' São restabelecidos os titulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - ' Instituto Catarina Labourê, com sede na Cidade de
Belém, Estado do Pará, portador do CGC n" 04.972.485/0001-36
(Processo MJ n' 847/96-30);
II - Liga da Defesa Nacional, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n? 42.183.749/0002-42 (Processo
MJ n' 21.992/95-46).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatórios circunstanciados dos serviços que houverem prestados
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997
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(23) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de utilidade pública aAmareAssociação para o Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina, com sede na Cidade de
Esperantina (PI)J e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Amare - Associação para o Bem-Estar do Menor Carente
de Esperantina, com sede na Cidade de Esperantina, Estado do Piaui,
portadora do CGC n'' 12.175.485/0001-33 (Processo MJ n" 18.094196-73);
H - Centro Comunitário Católico e Obras Sociais Oscar Romero, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador do GCG n" 55.085.187/0001-65 (Processo MJ n" 7.421/94-54);
IH ~ Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, com
sede na Cidade de -Iaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, portador do GCG n" 84.434.257/0001-41 (Processo MJ n' 15.155/96-50);
IV - Corporação Musical Arthur Giambelli, com sede na
Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
44.758.381/0001-48 (Processo MJ n" 5.080/96-26);
V - Fundação Espírita João de Freitas, com sede na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n' 21.605.613/0001-22 (Processo MJ n" 1.019/95-92);
VI - Instituto de Estudos da Religião (Iser), com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
n' 43.021.658/0001-92 (Processo MJ n" 17.649/96-51);
VII - Instituto Qualidade no Ensino, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n'00.000.633/000108 (Processo MJ n" 984197-91);
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VIII - Lar dos Velhinhos Padre Afonso, com sede na Cidade de
Pontal, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 47.037.981/0001-05
(Processo MJ n? 15.359/94-38);
IX - Movimento Comunitário de Vila Remo, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
47.084.603/0001/82 (Processo MJ n' 2.537/94-51);
X - Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá, com sede na Cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo,
portador do CGC n? 45.211.661/0001-02 (Processo.MJ n" 9.286/93-09);
XI - Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e II, com
sede na Cidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n'' 51.451.433/0001-02 (Processo MJ n" 5.209/94-99).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(24) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Transfere para a Rádio Transcontinental Ltda. a concessão outorgada à Rede Norte
Sul de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
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item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 29102.000384190,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rede Norte Sul
de Comunicação Ltda., pelo Decreto n? 94.528, de 26 de junbo de 1987,
publicado no Diário Oficial da UIÚão em 29 seguinte, para a Rádio
Transcontínental Ltda., explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Esteio,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo ÚIÚCO. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(25) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Itacaiúnas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Marabâ, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem.os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6", inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53720.000690/94,
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DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de outubro de
1994, a concessão da Rádio ltacaiúnas Ltda., outorgada pelo Decreto
nº 90.258, de 2 de outubro de 1984, para explorar serviço da radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Marabá, Estado do Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(26) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Itapuã de
Pato Branco Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidadede Pato Branco, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 29740.000236/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 7 de julho de 1993,
a concessão da Rádio ltapuã de Pato Branco Ltda., outorgada
originariamente, à Ampla Rádio e Comunicações Ltda, pelo Decreto
n" 88.373, de 7 de junho de 1983, autorizada a mudar sua razão social
para a atual, pela Portaria n" 1, de 4 de janeiro de 1985, sendo mantido
o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
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para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição,
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(27) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara luto oficial.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando os relevantes serviços prestados ao País pelo Doutor Mário Henrique Simonsen, revelando competência, espírito público e probidade;
Considerando o fato de haver ele exercido, por duas vezes, o cargo
de Ministro de Estado e outras importantes funções no Governo Federal;
DECRETA:
Art. único. É declarado luto oficial em todo o País, por três dias,
a partir da data da publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo
falecimento do doutor Mário Henrique Simonsen.
Brasília, 12 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Silvano Gianni
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(28) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Jornal Rio
Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53770.00173/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Jornal Rio Bonito Ltda., outorgada
originariamente à Sociedade Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., pela
PortariaMVOP n" 1.112, de 28 de dezembro de 1948, transferida pela
Portaria n" 1.103, de 23 de setembro de 1976, e renovada pelo Decreto
n" 90.101, de 27 de agosto de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade do Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta
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1097
(29) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Transfere para a Rádio Sentinela Alto
Vale Ltda., a concessão outorgada à Rádio
Estadual Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Ibirama, Estado de Santa Catarina.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29106.000617/89,
DECRETA:
Art. 1" Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Estadual Ltda., pela Portaria MVOP n" 580, de 4 de outubro de 1956,
renovada pelo Decreto nº 90.276, de 3 de outubro de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 4 seguinte, para a Rádio Sentinela Alto
Vale Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ibirama, Estado
de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta
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(30) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Rerwva a concessão da Rádio Princesa
do Sul Ltda., para explorar serviço de radíodifusão sonora em onda média, na Cidade de

Goíatuba, Estado de Goiás.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53670.000419/94,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 13 de março
de 1995, a concessão da Rádio Princesa do Sul Ltda., outorgada pelo
Decreto nº 91.045, de 6 de março de 1985, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Goiatuba, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta
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(31) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rede Norte Sul
de Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média. na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O VlCE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6Q, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50790.000853/93,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da
Lei n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio Pampa Ltda., pelo Decreto n Q 47.219, de 12 de novembro
de 1959, renovada pelo Decreto nQ 88.874, de 17 de outubro de 1983,
e transferida para a Rede Norte Sul de Comunicação Ltda., nos
termos do Decreto n Q 94.486, de 17 de junho de 1987, sendo mantido
o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1997; 176Q da Independência e 109 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1067·1123, fev. 1997
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(32) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de utilidade pública o Gaajipa
- Grupo Assistencial dos Amigos de Ji- Paraná, com sede na Cidade de Ji-Paraná (RO),
e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. F da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Gaajipa - Grupo Assistencial dos Amigos de Ji-Paraná,
com sede na Cidade de -Ii-Paraná, Estado de Rondônia, portador do
CGC n' 05.882.170/0001-60 (Processo MJ n Q 20.210/96-13);
H - Serviço Social Nova Jerusalém, com sede na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 67.170.993/0001-10
(Processo MJ n" 327/96-08);
IH - Associação Hospitalar Armando Vidal, com sede na
Cidade de São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n" 31.634.918/0001-16 (Processo MJ n" 3.640/96-16);
IV - Sanatório Espírita Batuira, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC n" 01.653.450/0001-46 (Processo MJ n Q 21.312/95-30);
V - Sociedade Beneficente de Castilho, com sede na Cidade
de Castilho, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 51.103.562/000100 (Processo MJ n" 11.173/93-47).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
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tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman

(33) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
de São Mateus Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Mateus, Estado do Espírito
Santo. '

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRES1DENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53660.000429/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 13 de março
de 1995, a concessão da Rádio Difusora de São Mateus Ltda., outorgada pelo Decreto n' 90.945, de 12 de fevereiro de 1985, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Mateus, Estado do Espírito
Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(34) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Nossa

Senhora Aparecida, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.00015/93,
DECRETA:

Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio de
1993, a concessão da Fundação Nossa Senhora Aparecida, outorgada
pelo Decreto n" 36.659, de 24 de dezembro de 1954, e renovada pelo
Decreto n" 88.832, de 10 de outubro de 1983, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sergio Motta

(35) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Central do
Triângulo Mineiro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Monte Alegre de Minas, Estado
de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE.DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 29104.000186/91,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de abril
de 1990, a concessão da Rádio Central do Triãngulo Mineiro Ltda.,
outorgada originariamente à Rádio Difusora de Monte Alegre de
Minas Ltda., pela Portaria n'' 62 de 2 de abril de 1980, publicada no
Diário Oficial da União de 8 de abril de 1980, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais,
tendo adquirido a condição de concessionária em virtude de aumento
de potência autorizado para os seus transmissores pelo Decreto
n? 85.279, de 22 de outubro de 1980.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(36) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Educadora de Uberlândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Uberlôruiia, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50710.000085/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Educadora de Uberlândia Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP n" 141, de 18 de fevereiro de 1953, e
renovada pelo Decreto n" 94.299, de 30 de abril de 1987, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais. .
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(37) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sociedade
Sobradinho Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Sobradinho, Estado do Rio Grande
do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000168/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio de
1994, a concessão da Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., outorgada
pela Portaria n" 983, de 3 de dezembro de 1955, e renovada pelo Decreto
n' 89.590, de 27 de abril de 1984, sendo mantido o prazo residual da
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outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(38) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Progresso

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sorwra em onda média, na Cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6 Q , inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50790.000891193,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 Q , da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1Q de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Progresso Ltda., outorgada
pelo Decreto n? 24.055, de 14 de novembro de 1947, e renovada pelo
Decreto n" 90.427, de 8 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo
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residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(39) DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renoua a concessão da Rádio Progresso
de Ijui Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de

ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50790.000871/93,
DECRETA:

Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda.,
outorgada pelo Decreto n? 45.584, de 19 de março de 1959, e renovada
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pelo Decreto nº 88.575, de 2 de agosto de 1983, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta

(40) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Continental de Curitiba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Piraquara, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53740.000069/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Continental de Curitiba Ltda., originariamente Rádio Tingui Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº
364, de 5 de abril de 1955, e renovada pelo Decreto n" 89.382, de 15
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de fevereiro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Piraquara, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176" da Independéncia e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(41) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube Rio
do Ouro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Jacobina, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 dejaneiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 29640.970397/92,
DECRETA:

Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de
fevereiro de 1990, a concessão deferida à Rádio Clube Rio do Ouro
Ltda., pelo Decreto n? 84.336, de 21 de dezembro de 1979, para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Jacobina, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(42) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Santo Ângelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000021/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de
maio de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Santo Ângelo Estado do Rio Grande do Sul, outorgada, originariamente, pela Portaria MVOP n'' 280, de 16 de abril de 1945, a
Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., renovada pelo Decreto
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n'' 89.629, de 8 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido peloDecreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a
Rádio Santo Angelo Ltda., pelo Decreto nº 92.443, de 6 de março de
1986.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(43) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Corijos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50710.000800/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1993, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda., pelo
Decreto n" 46.880, de 22 de setembro de 1959, renovada pelo Decreto
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n" 89.171, de 9 de dezembro de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de' exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(44) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000594/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Dom
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Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio Sulina Ltda. pela Portaria MVOP n" 804, de 1e de setembro de
1949, transferida para a Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., pela
Portaria n? 1.150, de 6 de outubro de 1976, e renovada pelo Decreto
nº 90.156, de 5 de setembro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(45) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Oeste Ltda., para explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29100.000289/91,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º dejuIho
de 1991, a concessão da Rádio Difusora Oeste Ltda., outorgada pelo
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1114
Decreto n" 86.065, de 3 de junho de 1981, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constitnição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(46) DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio União de
João Pinheiro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de João Pinheiro, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 29104.001025/90,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 6 de
fevereiro de 1991, a concessão da Rádio União de João Pinheiro Ltda.,
outorgada pelo Decreto n" 85.607, e 30 de dezembro de 1980, para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(47) DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo o País, por três dias,
a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do Senador
Darcy Ribeiro.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(48) DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Taubaté Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6°, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 50830.000201/94,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a outorga deferida à Rádio Difusora Taubaté Ltda., pela
Portaria MVOP n" 982, de 18 de outubro de 1950, renovada pela
Portaria n? 241, de 6 de novembro de 1984, tendo passado à condição
de concessionária em razão do aumento de potência de seus transmissores, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
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(49) DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Trídio Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50790.000867/93,
DECRETA:
Art.. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à sociedade Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., pela
Portaria MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, renovada pelo Decreto
nº 89.534, de 9 de abril de 1984, e transferida para a Tridio Radiodifusão Ltda., nos termos do Decreto n" 97.983, de 24 de julho de 1989,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991.
Parágrafo único, A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(50) DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Universidade
Católica de Pelotas, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53790.000967/95,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de
outubro de 1995, a concessão da Universidade Católica de Pelotas,
outorgada pelo Decreto n? 55.932, de 19 de abril de 1965, e renovada
pelo Decreto nº 92.667, de 16 de maio de 1986, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(51) DECRETO DE 21 DE FEVEREIRO DE 1997
Outorga concessão à Empresa Ferrovia
Sul-Atlântico S.A para a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte
ferroviário de carga na Malha Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nOs 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1s Fica outorgada à Empresa Ferrovia Sul-Atlântico S.A.,
com sede à Rua Jorge Coelho n" 16, 12º andar, Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, a concessão da exploração e desenvolvimento
do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Sul,
localizada nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, operado pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), nos termos
do modelo de desestatização do serviço público de transporte ferroviário da RFFSA, aprovado pela Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização (PND) e ratificado pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND).
Art. 2º A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n" PND/A-08/96IRFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a Empresa
Ferrovia Sul-Atlântico S.A.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
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(52) DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997
Cria a Comissão de Poiuicos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda XXI Nacional, e dá outras providêru:ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica criada, no âmbito da Câmara de Políticas dos
Recursos Naturais, a Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda XXI Nacional, com a finalidade de propor
estratégia de desenvolvimento sustentável e coordenar, elaborar e
acompanhar a implementação daquela agenda.
Art. 2Q Compete à comissão:
I - propor à câmara estratégias, instrumentos e recomendações voltadas para o desenvolvimento sustentável do Pais;
H - elaborar e submeter à aprovação da câmara a Agenda XXI
Nacional;
HI - coordenar e acompanhar a implementação da Agenda
XXI Nacional.
Art. 3" A comissão será integrada:
I - por um representante de cada órgão a seguir indicado:
a) Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, que a presidirá;
b) Ministério do Planejamento e Orçamento;
c) Ministério das Relações Exteriores;
d) Ministério da Ciência e Tecnologia;
e) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
H - pelo Secretário de Coordenação da Câmara de Políticas
Sociais;
IH - por cinco representantes da sociedade civil, de livre escolha do Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1067-1123, fev. 1997

1121
§ 1· A comissão poderá instituir grupos de trabalho temáticos,
integrados por representantes de órgãos e entidades governamentais
da administração federal, estadual e municipal e da sociedade civil.
§ 2· Os integrantes da comissão e seus respectivos suplentes
serão designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, após indicação, no caso do
inciso I, pelos titulares dos órgãos ali descritos.
§ 3· O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal proverá o apoio técnico-administrativo necessário
ao funcionamento da comissão.
§ 4· Será considerada prestação de serviços relevantes, nãoremunerada, a participação nos trabalhos da comissão.
Art. 4· A comissão deverá, no prazo de trinta dias a contar da
data de sua instalação, elaborar seu regimento interno e seu programa de trabalho, para aprovação do Presidente da Câmara de Políticas
dos Recursos Naturais.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6· Fica revogado o Decreto n" 1.160, de 21 dejunbo de 1994.
Brasília, 26 de fevereiro de 1997; 17f'f' da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvalho

(53) DECRETO DE 28 DE FEVEREIRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Amare
- Antiga e Mística Ordem Rosae Crueis Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, com sede na Cidade de Curitiba (PR).
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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nos arts. I? da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Amorc - Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, com sede na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 76.565. 720/000166 (Processo MJ n" 18.039/96-65);
11 - Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 55.399.869/0001-42 (Processo MJ nº 4.696/96-06);

111 - Associação de Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de
Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil (APABB), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n'' 58.106.519/0001-39 (Processo MJ n? 28.726/96-61);
IV - Casa de Maria - Obra do Amor, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 54.239.967/000150 (Processo MJ n" 19.904196-27);
V - Casa de Recuperação Príncipe da Paz, com sede na Cidade
de Anápolis, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 36.975.258/0001-50
(Processo MJ nQ 24.681/96-83);
VI - Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 22.133.003/0001-36 (Processo MJ n" 5.000/96-97);
VII - Creche Maria Zóffoli Caçador, com sede na Cidade
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 20.456.398/0001-82 (Processo MJ nº 11.629/94-69);
VIII - Fundação Hospitalar de Três Barras, com sede na Cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
nº 83.627.596/0001-81 (Processo MJ nº 16.650/93-51);
IX - Fundo de Apoio Comunitário, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC nº 07.104.920/0001-07
(Processo MJ n'' 29.201/96-43);
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x - Missão de São Pedro, com sede na Cidade de São Pedro
da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
32.103.673/0001-63 (Processo MJ n? 381/94-83);
Xl - Instituição de Proteção ao Menor Carente de Sarandi
(Promec), com sede na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná, Portadora
do CGC n" 80.892.474/0001-24 (Processo MJ n? 22.504/95-36);
XlI - Sociedade Antares, com sede na Cidade de Piraju, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 54.706.809/0001-62 (Processo
MJ n' 29.003/96-80);
XlII - Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, com sede
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n" 82.898.230/0001-84 (Processo MJ n' 604/95-57).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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REPUBLICAÇÃO

DECRETO
DECRETO Nº 2.148, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.

Republicação
Anexo II
(Anexo LX ao Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Quadro-Resumo Quantitativo de Custo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
Código

Dé.S-Unítério

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94

3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

Subtotal

FG-1
Total

0,31

Quant.

1
4
17
22
22
9
2
4
5
86
46
132

Total

6,52
19,76

52,36
27,28
24,42

9,00
2,48
4,44

5,00
151,26
14,26

165,52

(') Publicada no DO de 17.2.1997 (pág. 1032 desta obra).
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N" 9.391, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União
em [uuor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 76.168.631.00
para os fins que especifica.

Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 20 de dezembro de 1996,
pág.27643,
Onde se lê:
13.075.0428.2246.0001
Reforma de Hospital Regional em Sete Lagoas (MG) Irmandade
N. Senhora das Graças)
Hospital Reformado (Unid, 1) = 1
Leia-se:
13.075.0428.2646.0001
Reforma de Hospital Regional em Sete Lagoas (MG) (Irmandade
N. Senhora das Graças)
Hospital Reformado (Unid, 1) =1
(*)

Publicada no DO de 20.12.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(12, 1.1):6530,
dez. 1996).
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Onde se lê:
13.075.0428.2246.0031
Assistência Finac. a Manut. do Hosp. de Caridade de Carazinho
(RS)

Entidade Assistida (Entidade) = 1

Leia-se:
13.075.0428.2646.0031
Assistência Finac. a Manut. do Hosp, de Caridade de Carazinho
(RS)

Entidade Assistida (Entidade) = 1
Na página 27744,

Onde se lê:
13.075.0428.4916
Exclua-se:
13.075.0428.4916

LEI N" 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Institui o Sistema Nacional de Armas
(Sinarm), estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo, define
crimes e dá outras providências.

Retificação
Na página 3251, 2' coluna, após o parágrafo único do art. 2",
leia-se:
CAPÍTULO II
Do Registro
Art. 3" É obrigatório o registro de arma de fogo ...
(*) Publicada no DO de 21.2.1997 (pág. 652 desta obra).
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DECRETOS
DECRETO NO 2.136, DE 28 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Altera a redação dos arts. 54 e 55 do
Decreto n° 2.070, de 13 de novembro de 1996.

Retificação

Na ementa e no art. 1º, onde se lê: «arts. 54 e 55 do Decreto n" 2.070,
de 13 de novembro de 1996"
leia-se: «arts. 54 e 55 do Anexo I ao Decreto n? 2.070, de 13 de
novembro de 1996"

DECRETO Nº 2.142, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997 (**)
Promulga o Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto
de Gasoduto Broeil-Boluiía, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em
Brasília, em 5 de agosto de 1996.

Retificação

Na página 2249,1" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e Sebastião do Rego Barros Netto.

(i') Publicada no DO de 29.1.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189 (1):410,jan.

1997).
(**) Publicada no DO de 6.2.1997 (pág. 985 desta obra).
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DECRETO N· 2.143, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Promulga oAcordo Relativo à Isenção de
Vistos, celebrado entre o Goverrw da Repúhlica Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 15 de abril
de 1996.

Retificação

Na página 2250, 1"coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e Sebastião do Rego Barros Netto.

DECRETO N· 2.146, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997 (**)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
e dá outras providências.

Retificação

no Anexo I, página 2808, 1" coluna, onde se lê:
«Art. 1· ..., transformada pela Medida Provisória n"
, de
de fevereiro de 1997, ...»
leia-se:
«Art. F ..., transformada pela Medida Provisória n? 1.568, de
14 de fevereiro de 1997, ..."

(*)
(**)

Publicado no DO de 6.2.1997 (pág. 986 desta obra).
Publicado no DO de 17.2.1997 (pág. 989 desta obra).
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1.567 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis n9s 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
fevereiro de 1997
.

665

1.568 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Transforma o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em
Autarquia Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 15
de fevereiro de 1997

687

REEDIÇÕES
1.507-16 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1997.
Edição Extra.

690

1.508-14 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 -Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período
de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão
do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial. Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1997. Edição
Extra...............................
.

692

1.511-7 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1997.
...
Edição Extra.

695

1.522-4 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 -Altera dispositivos
das Leis nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990,8.460, de 17 de setembro
de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1997. Edição Extra.

697

1.523-4 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 - Altera dispositivos das Leis nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de fevereiro de 1997.
Edição Extra.

703

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1131-1149, fev. 1997

1133
1.524-4 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 6 de fevereiro de 1997

710

1.565-1 - Medida Provisória de 5 de fevereiro de 1997 -Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 6 de fevereiro de 1997

711

1.532-2 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Estabelece
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada noDO de 14 de fevereiro de 1997

714

1.533-2 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Extingue créditos
oriundos de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor e condições que especifica, e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

724

1.534-2 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação
Tecnológica, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de
fevereiro de 1997

725

1.535-2 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997 .......

728

1.536-22 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Reduz o Imposto
de Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997 .

747

1.537-35 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 14 de fevereiro de 1997

755

1.538-37 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Leí ns 8.177, de
12 de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
os arts. 22 e 39 da Lei n? 8.249/91. Publicada no DO de 14 de fevereiro
de 1997

758

1.539-28 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de
fevereiro de 1997

761
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1.540-21 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

763

1.541-21 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação
ao § 311 do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

769

1.542-19 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não-quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro
de 1997

770

1.543-19 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de
1997

781

1.544-19 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis
nlls6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991,
dispõe sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

784

1.545-15 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 14
de fevereiro de 1997 ..

791

1.546-16 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

792

1.547-27 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo,e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

796

1.548-28 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997

799

1.550-36 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de fevereiro de 1997

803
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1.551-19 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM:) e dá
outras providêncais. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997
1.552-10 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 14 de fevereiro de 1997
1.553-12 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de fevereiro de 1997 .
1.555~7 Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 14
de fevereiro de 1997
1.556~ 7 Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Estabelece
mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições fmanceiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997...................................................
1.557-6 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais. Publicada no DO de 14 de fevereiro de 1997 .....
1.558-4 - Medida Provisória de 13 de fevereiro de 1997 - Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n'" 9.082, de 25 de julho de 1995, do
art. 35 e § 42 do art. 53 da Lei n'' 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997 . Publicada no DO de
14 de fevereiro de 1997
1.463-10 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 15 de
fevereiro de 1997. Edição Extra.

818

825

826

830

831

838

839

842

1.464-18 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada
no DO de 15 de fevereiro de 1997, Edição Extra

844

1.465-12 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 -Acrescenta § 5Q
ao art. 42 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição
Extra....................................

845
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1.466-10 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997.
Edição Extra 0.00.0... ..

846

1.469-15 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997.
Edição Extra.
..
.

847

1.470-16 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatizaçãc
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
15 de fevereiro de 1997. Edição Extra

848

1.473-28 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra.

854

1.475-24 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 -Altera as Leis
n-s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997.
Edição Extra.
..

855

1.477-33 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada naDO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra.

857

1.478-21 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 -Dá nova redação
aos arts. 92 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2" da Lei n9 8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997.
Edição Extra. .

862

1.479-25 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição
Extra.

865

1.480-27 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Altera dispositivos
das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de
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1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra. ....
1.481-46 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997. Altera a Lei
n'' 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de fevereiro de 1997
1.482-33 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 -Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro
de 1997. Edição Extra.
1.512-7 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação ao
art. 2~ da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre o
crédito rural. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra ...
1.520-5 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei nl! 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nvs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente;
e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997.
Edição Extra..
1.530-3 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Institui o Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro
de 1997. Edição Extra.
.
1.549-27 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. .
1.554-12 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 -Altera os arts. 22,
31!, 40;>, 5", 6'\ 7Q e 90;> da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada naDO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra............
1.559-10 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro.
Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra...................
1.560-2 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Estabelece
critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. Publicada no DO de 15 de
fevereiro de 1997. Edição Extra
1.561-2 - Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 49 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da Administração indireta;
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regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei n" 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lein99.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra
1.562~2 Medida Provisória de 14 de fevereiro de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de fevereiro de 1997. Edição Extra
1.531-3 - Medida Provisória de 27 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas
para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da
Lei ns 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no
DO de 28 de fevereiro de 1997
1.563-2 - Medida Provisória de 27 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de fevereiro de 1997 .
1.566-1 - Medida Provisória de 27 de fevereiro de 1997 ,;,.... Excepciona o
contrato celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências
fixadas em lei, ou ato dela decorrente. Publicada no DO de 28 de
fevereiro de 1997

948

950

955

957

960

DECRETOS LEGISLATNOS
10 -

Decreto Legislativo de 4 de fevereiro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro Inter-Regional de cooperação entre a Comunidade Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado em Madri, em 15 de dezembro de 1995. Publicado no DO
de 6 de fevereiro de 1997
11 - Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1997 - Aprova o ato que
autoriza o Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de 27 de
fevereiro de 1997
12 - Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1997 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Gaúcha S.A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1997 .....
13 - Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1997 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Jornal da Indaiatuba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Indaíatuba,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1997 ......
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14 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1997 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Sentinela de Durinhos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1997

964

RESOLUÇÕES
15 -

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Estado de Mato

Grosso a emitir. através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTEMT), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1997. Publicada noDO de 5 de fevereiro de 1997
16 -

965

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Estado de Mato

Grosso a elevar temporariamente os limites fixados nos arts. 31! e 42 ,
inciso Il, da Resolução ns 69, de 1995, do Senado Federal, e a assumir
as dívidas da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de
Mato Grosso (Cohab-MT),junto à Caixa Econômica Federal. Publicada
no DO de 5 de fevereiro de 1997
17 - Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Município de Mogi
Guaçu (SP) a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 668.800,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e
oitocentos reais), no âmbito do programa Pró-Moradia. Publicada no
DO de 5 de fevereiro de 1997...................................................................

969

970.

18 -

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Município de
São João de Meriti (RJ) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (Banerj), no valor total de
R$ 2.997.740,00 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais), cujos recursos serão destinados à execução de
obras de saneamento, drenagem e pavimentação de mas. Publicada no
DO de 5 de fevereiro de 1997

972

19 -

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Município do Rio de
Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-Rio), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997. Publicada no DO de 5 de fevereiro de 1997

974

20 -

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação às alíneas a, d
e e do art. 2Q da Resolução nl! 107, de 1996, do Senado Federal. Publicada
no DO de 5 de fevereiro de 1997

976

21 -

Resolução de 4 de fevereiro de 1997 - Autoriza a União a celebrar os
contratos bilaterais de reescalonamento de seus créditos junto à República do Gabão, ou suas agências governamentais, renegociados no
âmbito do Clube de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 19 de
setembro de 1989, de 15 de <abril de 1994 e de 12 de dezembro de 1995.
Publicada no DO de 5 de fevereiro de 1997
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22 -

Resolução de 27 de fevereiro de 1997 - Autoriza o Município de São
Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), destinadas ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997. Publicada no
DO de 28 de fevereiro de 1997 o..

980

DECRETOS
2.140 - Decreto de 3 de fevereiro de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido
no § 22 do art. 1° do Decreto n 21.778, de 9 de janeiro de 1996. Publicado
no DO de 4 de fevereiro de 1997
..

983

2.141 - Decreto de 3 de fevereiro de 1997 - Reduz a aliquota do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), nas operações que menciona. Publicado no
DO de 4 de fevereiro de 1997

984

2.142 - Decreto de 5 de fevereiro de 1997 -Promulga o Acordo para Isenção
de Impostos Relativos à Implementação do Projeto de Gasoduto BrasilBolívia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em Brasília, em 5 de agosto de
1996. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997
2.143 - Decreto de 5 de fevereiro de 1997 - Promulga o Acordo Relativo à
Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 15 de
abril de 1996. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997 .
2.144 - Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Aprova as normas para a
lavratura e a assinatura de Cartas Patentes de Oficiais das Forças
Armadas. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

985
1129

986
1130

987

2.145 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas que menciona. Publicado noDO de 17 de fevereiro

de 1997

988

2.146 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de
fevereiro de 1997
Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1997

989
1130

2.147 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997

1002
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2.148 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 -Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
..
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
.
2.149 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 -Dispõe sobre oremanejamento
dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
..
2.150 - Decreto de 18 de fevereiro de 1997 -c-Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1997
.

1032
1125
1034
1035

2.151 - Decreto de 19 de fevereiro de 1997 -Promulga o Acordo de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Ilanud, em São José, em 30 de novembro de 1989. Publicado no DO
de 20 de fevereiro de 1997
.
.

1037

2.152 - Decreto de 19 de fevereiro de 1997 -Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Turquia. Publicado no DO de 20
de fevereiro de 1997
..
..

1038

2.153 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Estabelece e organiza as
Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais da Marinha, dispõe
sobre as áreas de jurisdição dos Comandos de Distritos Navais e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1997 .......

1039

2.154 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 -Altera os arts. 6",8'\ 15, 19 e
inclui o art. 25 ao Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro), aprovado pelo Decreto n" 1.451, de 11 de abril de
1995. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1997
.
.
2.155 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação ao art. 19 ,
inciso I, do Decreto n" 2.149, de 14 de fevereiro de 1997 . Publicado no
DO de21 de fevereiro de 1997
..

1045
1047

2.156 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n'' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 9 de
dezembro de 1996. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1997
.

1047

2.157 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n?
27, entre Brasil e Venezuela, de 10 de dezembro de 1996. Publicado no
DO de 21 de fevereiro de 1997 . .
.
..

1048

2.158 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 35, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, como Estados
Partes do Mercosul, e Chile, de 18 de novembro de 1996. Publicado no
DO de 21 de fevereiro de 1997
..
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2.159 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das concessões outorgadas TW período 196211980 n Q 11,
entre Brasil e Equador, de 11 de dezembro de 1996. Publicado no DO
de 21 de fevereiro de 1997

1050

2.160 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n 2
25, entre Brasil e Peru, de 10 de dezembro de 1996. Publicado no DO
de 21 de fevereiro de 1997

1051

2.161 - Decreto de 20 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 no:! 10lRevisado
(Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 10 de dezembro
de 1996. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1997
2.162 - Decreto de 24 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
temporário dos cargos em comissão que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de fevereiro de 1997

1053

2.163 - Decreto de 25 de fevereiro de 1997 -Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado'e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e dá outras providências.
Publicado no DO de 26 de fevereiro de 1997

1054

1052

2.164 - Decreto de 25 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre a composição e
o funcionamento do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste. Publicado o DO de 26 de fevereiro de

1997

1059

2.165 - Decreto de 26 de fevereiro de 1997 - Promulga o Acordo sobre
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de ambos os países,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1997

1061

2.166 - Decreto de 27 de fevereiro de 1997 - Dá nova redação aos arts. 32,
44 e 45 do Regulamento de Promoções de Graduados da Aeronáutica
(Reprogaer), aprovado pelo Decreto n" 881, de 23 de julho de 1993.
Publicado o DO de 28 de fevereiro de 1997

1062

2.167 - Decreto de 28 de fevereiro de 1997 - Altera o Regulamento, para a
Marinha, da Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto n" 107, de 29 de abril de 1991. Publicado no
DO de 3 de março de 1997

1064

2.168 - Decreto de 28 de fevereiro de 1997 - Amplia as hipóteses de outorga
de regimes aduaneiros e os prazos de concessão ou permissão de
recintos alfandegados de uso público, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de março de 1997
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DECRETOS NÃONUMERADOS
(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -

Decreto de 5 de fevereiro de 1997 - Declara de utilidade pública o Grão
Priorado do Brasil da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de
Jerusalém, com seda na Cidade de São Paulo (SP). Publicado no DO de
6 de fevereiro de 1997

1067

Decreto de 5 de fevereiro de 1997 -Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no
Banco Sogeral S.A. e controladas. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997

1068

Decreto de 5 de fevereiro de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no Banco
Geral do Comércio S.A. e suas controladas. Publicado no DO de 6 de
fevereiro de 1997

1069

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Boa
Vista, situado no Município de Tibagi, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no no de 12 de fevereiro de 1997

1070

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Queimadas, situado nos Municípios de Jaguaruana e Aracati, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro

de 1997

1071

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Estância São
Leopoldo, situado no Município de Santana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
fevereiro de 1997

1072

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Alencarina, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997 .......

1073

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Olinda
I, situado no Município de Pinheiro, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997 .......

1074

Decreto de-? de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Muribeca (antiga Fazenda Barcelona) e Tejuõçu, situado no Município
de Barcelona, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997
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(10) -

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tarumã
- Loteamento Araguacema, 31! Etapa - Lotes 108, lO8-A, 109, 104,
106, 107.02, 03 e 04, situado no Município de Araguacema, Estado do
Tocantins, e dá outras providências Publicado no DO de 12 de fevereiro
de 1997
.
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituido das Fazendas
Marselhesa I, Marselhesa Il, Bom Jesus e Bom Jesus, situado nos
Municípios de Pendência, Manso Bezerra e Alto do Rodrigues, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
12 de fevereiro de 1997
.
.
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n" 45 do
Loteamento Rio Araguaia e Caiapó - 2" Etapa, situado no Município
de Caseara, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 12 de fevereiro de 1997
.
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Zabelê,
situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997
..
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
Iíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Helena, situado no Município de Taguatinga, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997 .......
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, situado no Município de Palmeiras do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro
de 1997
..
- Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n'! 44 do
Loteamento Rio Araguaia e Caiapó, situado no Município de Caseara,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 12
de fevereiro de 1997
.

(17) -

(18) -

1076

1078

1079

1080

1081

1082

1084

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Glebas A e B,
conhecido como Três Barras, situado no Município de Garuva, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado naDO de 12 de
fevereiro de 1997
.
.

1085

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse socia;ll para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado EscalvadolArvore
Verde situado no Município de Brejo, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997
.
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(19) -

(20) -

(21) -

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) (28) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1087

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Vista, situado

no Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1088

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Altera o Decreto de 17 de
setembro de 1996, que declara de interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural denominado Santo Antonio das Brancas, conhecido por Fazenda Nossa Senhora do Carmo, situado no Município de
Água Fria de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1089

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Restabelece o título de utilidade
pública federal do Instituto Catarina Labourê e da Liga da Defesa
Nacional. Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1090

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Amare - Associação para o Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina, com sede na Cidade de Esperantina (P!), e outras entidades.
Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1091

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Transfere para a Rádio Transcontinental Ltda., a concessão outorgada à Rede Norte Sul de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 12 de fevereiro de 1997

1092

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Itacaiúnas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Marabã; Estado do Pará. Publicado no DO de 12
de fevereiro de 1997

1093

Decreto de 7 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Itapuã de Pato Branco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 12 de fevereiro de 1997

1094

Decreto de 12 de fevereiro de 1997 - Declara luto oficial Publicado
no DO de 13 de fevereiro de 1997

1095

Decreto de 12 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Jornal Rio Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1997
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(29) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1997 - Transfere para a Rádio Sentinela Alto Vale Ltda., a concessão outorgada à Rádio Estadual Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Ibírama, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 13 de
fevereiro de 1997

1097

(30) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Princesa do Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. Publicado no DO
de 13 de fevereiro de 1997

1098

(31) -

Decreto de 12 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rede
Norte Sul de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1997

1099

(32) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Declara de utilidade pública o
Gaajipa - Grupo Assistencial dos Amigos de -Ii-Paraná, com sede na
Cidade de -Ii-Paraná (RO), e outras entidades. Publicado no no de 17
de fevereiro de 1997

1100

(33) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de São Mateus Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Mateus, Estado do Espírito
Santo. Publicado no no de 17 de fevereiro de 1997

1101

{34} -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora Aparecida, para explorar serviço de radiodifusão,
sonora em onda tropical, na Cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
Publicado no no de 17 de fevereiro de 1997

1102

(3S) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da
Rádio Central do Triângulo Mineiro Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Monte Alegre
de Minas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 17 de
fevereiro de 1997

1103

(36) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Educadora de Uberlândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais. Publicado no no de 17 de fevereiro de 1997

1104

(37) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade Sobradinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Sobradinho, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no no de 17 de fevereiro de 1997

1105

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Progresso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no no de 17 de fevereiro de 1997

1106

{3S} -
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1147
(39) -

Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Progresso de Ijuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ijuf, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
.

1107

(40) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Continental de Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Piraquara, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
.

1108

(41) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube Rio do Ouro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Jacobina, Estado da Bahia. Publicado no
no de 18 de fevereiro de 1997
.

1109

(42) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Santo Ângelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
.

1110

(43) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Carijós Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
..

1111

(44) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Boeíedade Pedritense de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
.

1112

(45) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 18 de fevereiro de 1997
..

1113

(46) -

Decreto de 17 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
União de João Pinheiro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de João Pinheiro, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
..

1114

(47) -

Decreto de 18 de fevereiro de 1997 - Declara luto oficial. Publicado
no DO de 19 de fevereiro de 1997

1115

Decreto de 18 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1997

1116

Decreto de 18 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Trídio
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1997

1117

(48) -

(49) -
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1148
(50) -

Decreto de 19 de fevereiro de 1997 - Renova a concessão da Universidade Católica de Pelotas, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 20 de fevereiro de 1997
(51) - Decreto de 21 de fevereiro de 1997 - Outorga concessão à Empresa
Ferrovia Sul-Atlântico S.A., para a exploração e desenvolvimento do
serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de fevereiro de 1997
(52) - Decreto de 26 de fevereiro de 1997 - Cria a Comissão de Políticas de
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda XXI Nacional, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1997
(53) - Decreto de 28 de fevereiro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Amare - Antiga c Mística Ordem Rosae Crucís - Grande Loja da
Jurisdição de Língua Portuguesa, com sede na Cidade de Curitiba (PR),
e outras entidades. Publicado no DO de 3 de março de 1997

1118

1119

1120

1121

REPUBLICAÇÁO

DECRETO
2.148 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
..
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997

1032
1125

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.391

Lei de 19 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$76.168.631,00 para os fins
que especifica. Publicada no DO de 20 dezembro de 1996 e retificada
no DO de 6 de fevereiro de 1997
9.437 - Lei de 20 de fevereiro de 1997 - Institui o Sistema Nacional de
Anuas (Sinarm), estabelece condições para o registro e para o porte de
arma de fogo, deflne crimes e dá outras providências. Publicada no DO
de 21 de fevereiro de 1997
Retificada no DO de 25 de fevereiro de 1997

1127

652
1128

DECRETOS
2.136 - Decreto de 28 de janeiro de 1997 - Altera a redação dos arts. 54 e
55 do Decreto n Q 2.070, de 13 de novembro de 1996. Publicado no DO
de 29 de janeiro de 1997 e retificado no DO de 3 fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p.

1131~1149,

fev. 1997

1129

1149
2.142 -

Decreto de 5 de fevereiro de 1997 - Promulga o Acordo para Isenção

de Impostos Relativos à Implementação doProjete de Gasoduto BrasilBolívia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em Brasília, em 5 de agosto de
1996. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997
2.143 - Decreto de 5 de fevereiro de 1997 - Promulga o Acordo Relativo à
Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 15 de
abril de 1996. Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997
2.146 - Decreto de 14 de fevereiro de 1997 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de
fevereiro de 1997
Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1997

985
1129

986
1130

986
1130
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO SOLIDÁRIA CONTRA O CÂNCER INFANTIL (ASCCI), SÃO PAULO
(SP)

Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO

Décimo Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
;.........................

Decretonº 2.159, de 20 de fevereiro de 1997

1050

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO

Sétimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia

Decretonr! 2.161, de 20 de fevereiro de 1997

1052

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 18

Décimo Sétimo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.156, de 20 de fevereiro de 1997

1047

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 25

Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto n'l2.160, de 20 de fevereiro de 1997

1051

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 27

Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela
Decreto n'l 2.157, de 20 de fevereiro de 1997

1048

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1152
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 35

Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai
Decreto n Q 2.158, de 20 de fevereiro de 1997
"......................................

1049

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Promulgação; Brasil e Instituto Latino-Americano das Nações Unidas
para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Criminoso (Ilanud)
Decreto n'! 2.151, de 19 de fevereiro de 1997

1037

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL
Promulgação; Brasil e Turquia

Decretonº 2.152, de 19 de fevereiro de 1997

1038

ACORDO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTOS RELATIVOS A IMPLEMENTAçÃO DO PROJETO DO GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA

Promulgação; Brasil e Bolívia
Decreto n" 2.142, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997 ..
Retificado noDO de 7 de fevereiro de 1997

985
1129

ACORDO-QUADRO INTER-REGIONAL DE COOPERAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE EUROPÉIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS E O
MERCOSUL E OS SEUS ESTADOS-PARTES

Texto, aprovação
Decreto Legislativo nf! 10, de 5 de fevereiro de 1997

ACORDO RELATIVO

961

A ISENÇÃO DE VISTOS

Promulgação; Brasil e Portugal
Decreto n(l 2.143, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997

986
1130

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO

Promulgação; Brasil e Chile
Decreto nf! 2.165, de 26 de fevereiro de 1997

1061

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória nf! 1.551-19, de 13 de fevereiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

818

1153
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.543-19, de 13 de fevereiro de 1997

781

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Instituições Federais de Ensino Superior; Centro Federal de Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997

725

Cargos, extinção
Medida Provisória nº 1.524-4, de 5 de fevereiro de 1997

710

Contrato; Licitação; Normas; Lei ns 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531-3, de 27 de fevereiro de 1997

955

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei nl! 8.931/94, alteração
Medida Provisória nº 1.541-21, de 13 de fevereiro de 1997

769

Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, jornada de trabalho, disposição
Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997

649

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
Lei Orgânica, criação; Lei Complementar n Q 73/93, regulamentação
Medida Provisória nº 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

AERONÁUTICA
Promoções de Graduados, regulamento, aprovação; Decreto n!l 881193,
alteração
Decreto nº 2.166, de 27 de fevereiro de 1997

1062

ÁLCOOL ver BEBIDA ALCOÓLICA
ALFÂNDEGA ver RECINTOS ALFANDEGADOS
AMARE-ASSOCIAÇÃO PARA0 BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE
ESPERANTINA, ESPERANTINA (PI)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

AMORC - ANTIGA E E MíSTICA ORDEM ROSAE CRUCIS - GRANDE
LOJA DA JURISDIÇÃO DE LíNGUA PORTUGUESA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1154
APARELHO ver EQUIPAMENTO
ÁREA AGRíCOLA ver ÁREA FLORESTAL
ÁREA FLORESTAL
Área Agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória n~ 1.511-7, de 5 de fevereiro de 1997

695

ARGENTINA
Acordo de Complementação Econômica 0 2 18; Décimo Sétimo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto n<! 2.156, de 20 de fevereiro de 1997

1047

Complementação Econômica 0 2 35;

Acordo de
Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto n Q 2.158, de 20 de fevereiro de 1997

1049

ARMA DE FOGO

Porte e registro, normas; Sistema Nacional de Annas (Sinarm), criação
Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997
Publicada no DO de 21 de fevereiro de 1997
Retificada no DO de 25 de fevereiro de 1997

652
1128

ASSIST1!:NCIA SOCIAL
Organização
Medida Provis6ria nº 1.473-28, de 14 de fevereiro de 1997; Lei n 9
8.742193, alteração........................................................................................

854

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICI'eNCIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
(APABB), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ARMANDO VIDAL, SÃO FIDELIS (RJ)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1100

ATAS DE ENTENDIMENTOS
Clube de Paris; Contratos bilaterais de reescalonamento de créditos;
República do Gabão
Resolução nº 21, de 5 de fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

977

1155
ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual, participação, redução
Medida Provisória nl' 1.556·7. de 13 de fevereiro de 1997

831

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória nº 1.548-28, de 13 de fevereiro de 1997

799

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação; Décimo Primeiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreto ns 2.159, de 20 de fevereiro de 1997
..

1050

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação; Sétimo Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Colômbia
Decreto nº 2.161, de 20 de fevereiro de 1997
.

1052

Acordo de Complementação Econômica ns 18; Décimo Sétimo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.156, de 20 de fevereiro de 1997
.

1047

2

Acordo de Complementação Econômica n 25; Sexto Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Peru
Decreto nº 2.160, de 20 de fevereiro de 1997
.

1051

Acordo de Complementação Econômica n" 27; Sexto Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Venezuela
Decreto nº 2.157, de 20 de fevereiro de 1997
..

1048

Acordo de Complementação Econômica n Q 35; Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 2.158, de 20 de fevereiro de 1997
.

1049

Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto
do Gasoduto Brasil-Bolívia, promulgação; Brasil e Bolívia
Decreto n'! 2.142, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
.
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997
.

985
1129

Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação Entre a Comunidade Européia e os Seus Estados-Membros e o Mercosul e os Seus Estados-Partes; Texto, Aprovação
Decreto Legislativo n'! 10, de 5 de fevereiro de 1997
.

961

Acordo Relativo à Isenção de Vistos, promulgação; Brasil e Portugal
Decreto n" 2.143, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997

.
.

986
1130

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1156
Acordo sobre Cooperação, promulgação; Brasil e Chile
Decreto nº 2.165, de 26 de fevereiro de 1997
Atas de Entendimentos; Clube de Paris; Contratos bilaterais de reescalonamento de créditos; República do Gabão
Resolução n~ 21, de 5 de fevereiro de 1997

1161

977

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provis6ria n'! 1.553-12, de 13 de fevereiro de 1997

826

(3) Decreto

Banco Geral do Comércio S.A.
de 5 de fevereiro de 1997

1069

Banco Sogeral S.A.
(2) Decreto de 5 de fevereiro de 1997

1068

AUXÍLIO-FUNERAL
Ex-Combatente
Medida Provisória n Q 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
FW1do de Compensação e Variação Salarial (FCVS); Gestão, transferência; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto
ns 2.406/88, alteração
Medida Provisória n Q 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

Servidor; Plano de Carreira
Medida Provisória n'! 1.535-2, de 13 de fevereiro de 1997

728

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de Capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória u" 1.553-12, de 13 de fevereiro de 1997 .

826

BANCO GERAL DO COMÉRCIO S.A.
Aumento de Capital
(3) Decreto de 5 de fevereiro de 1997

1069

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Contrato; Companhia Docas do Rio de Janeiro
Medida Provisória nº 1.566-1, de 27 de fevereiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

960

1157
BANCO SOGERAL S.A.

Aumento de Capital
(2) Decreto de 5 de fevereiro de 1997

1067

BEBIDA ALCOÓLICA

Imposto sobre Produtos Industrializados, suspensão
Medida Provisória n~ 1.508-14, de 5 de fevereiro de 1997

692

BOA VISTA, PARANATINGA (MT)

Interesse social, declaração
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1088

BOLíVIA

Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto
do Gasoduto Brasil-Bolívia, promulgação
Decreto nº 2.142, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997

985
1129

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

Regulamentação
Medida Provisória n" 1.542-19, de 13 de fevereiro de 1997

770

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
Decreto n Q 2.146, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1997
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto nº 2.147, de 14 de fevereiro de 1997
Quantitativo; Administração' Pública
Medida Provisória n Q 1.543-19, de 13 de fevereiro de 1997

989
1130
1002
781

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1158
Instituições Federais de Ensino Superior; Centro Federal de Educação
Tecnológica
Medida Provisória n!! 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997

725

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Fundação de Assistência ao Estudante (FAE)
Decreto n" 2.14.5, de 14 de fevereiro de 1997
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Decreto n° 2.148, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Decreto n Q 2.163, de 25 de fevereiro de 1997
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto n~ 2.149, de 14 de fevereiro de 1997
Decreto n~ 2.162, de 24 de fevereiro de 1997
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto n" 2.149/97, alteração
Decreto n" 2.155, de 20 de fevereiro de 1997
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
Decreto nº 2.150, de 18 de fevereiro de 1997

988

1032
1125
1054
1034
1053

1047
1035

Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n'' L.778/96, alteração
Decreto n lJ 2.140, de 3 de fevereiro de 1997

983

Remuneração; Lei nl! 8.911, alteração
Medida Provisória n'-' 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997

866

CARGOS

Extinção; Administração Pública
Medida Provisória n'-' 1.524-4, de 5 de fevereiro de 1997

710

CARTAS PATENTES

Normas: Forças Armadas, Oficiais
Decreto n lJ 2.144, de 7 de fevereiro de 1997

987

CASA DE MARIA - OBRA DO AMOR, SÃO PAULO (SP)

Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

CASA DE RECUPERAÇÃO PRíNCIPE DA PAZ, ANÁPOLIS (GO)

Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1121

1159
CAUSA JUDICIAL
União Federal, intervenção
Medida Provisória n'! 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

CAUSA JUDÍRICA

União Federal, normas; Leis nss 8.197/91 e 9.081195, revogação
Medida Provisória n" 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n lJ 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997

725

cmLE
Acordo sobre Cooperação, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.165, de 26 de fevereiro de 1997

1061

CLUBE DE PARIS

Atas de Entendimentos; Contratos bilaterais de reescalonamento de
créditos; República do Gabão
Resolução n!!21, de 5 de fevereiro de 1997

977

CÓDIGO FLORESTAL

Normas
Medida Provisória n!! 1.511-7, de 5 de fevereiro de 1997

695

COLÔMBIA

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação; Sétimo Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto n" 2.161, de 20 de fevereiro de 1997

1052

COMISSÃO DE pOLíTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
DA AGENDA XXI NACIONAL

Criação
(52) Decreto de 26 de fevereiro de 1997

1120

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, 0.2, p. 1151-1195, fev. 1997

1160
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (COHAB-MT)

Operação financeira; Empréstimo externo; Empréstimo interno; Estado
de Mato Grosso; Resolução n!! 69/95, alteração
Resolução n" 16, de 5 de fevereiro de 1997

969

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRAS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)

Medida Provisória n~ 1.469-15, de 14 de fevereiro de 1997

847

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
Contrato; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Medida Provisória nº 1.566-1, de 27 de fevereiro de 1997

960

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)

Autarquia, transformação; Lei no:! 8.884/94, alteração
Medida Provisória nf! 1.465-12, de 14 de fevereiro de 1997

845

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE

Composição; Funcionamento

Decretonº 2.164, de 25 de fevereiro de 1997

1059

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provis6ria n~ 1.507-16, de 5 de fevereiro de 1997

690

CONTRATO

Administração Pública; Lei n Q 8.666/93, alteração
Medida Provis6ria nº 1.531-3, de 27 de fevereiro de 1997

955

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Serviço público; Interesse público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n'! 1.554-12, de 14 de fevereiro de 1997

937

CONTRATO TEMPORÃRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Legislação, alteração
Medida Provisória n~ 1.559-10, de 24 de fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

940

1161
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUA DO SUL, JARAGUA DO SUL (SC)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

.

1091

.

641

CORPO HUMANO

Transplante
Lei n Q 9.434, de 4 de fevereiro de 1997

CORPORAÇÃO MUSICAL ARTHUR GIAMBELLI, LIMEIRA (SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS, BELO HORIZONTE
(MG)

Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

..

1121

..

1121

CRECHE MARIA ZÓFFOLI CAÇADOR, ALÉM PARAÍBA (MG)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória nº 1.466-10, de 14 de fevereiro de 1997

846

Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei nº 9.435, de 5 de fevereiro de 1997 ..
Medida Provisória n" 1.552-10, de 13 de fevereiro de 1997

649
825

Ministério dos Transportes
Medida Provisória n" 1.555-7, de 13 de fevereiro de 1997

830

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei n" 9.138/95, alteração
Medida Provisória n" 1.512-7, de 14 de fevereiro de 1997

886

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Mínietérío da Saúde
Lei n" 9.391, de 19 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 6 de
fevereiro de 1997

1127

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1162

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leian" 8.112190 e 8.911/94,

alteração
Medida Provisória 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997

866

DESAPROPRIAÇÃO
Imõvel; Reforma agrária
Boa Viata, Paranatinga (MT)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
EscalvadolÁrvore Verde, Brejo (MA)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Estância São Leopoldo, Santana do Livramento (RS)
(6) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Alencarina, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Tibagi (PR)
(4) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Turiaçu (MA)
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Nossa Senhora do Carmo, Água Fria de Goiás (00);
Decreto Não Numerado 64 de 17.9.96, alteração
(21) Decreto de 7 de fevereiro de1997
Fazenda Olinda I, Pinheiro (ES)
(8) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Queimadas, Jaguaruana e Aracati (CE)
(5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Helena, Taguatinga (TO)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Luzia, Palmeiras do Tocantins (TO)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Tarumã, Araguacema (TO)
(10) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Zabelê, Touros (RN)
(13) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Marselhesa I e 11, Bom Jesus e Bom Jesus, Pendência
Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues (RN)
(11) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Muribeca e Tejuáçu, Barcelona (RN)
(9) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1088
1086
1072
1073

1070
1087

1089
1074
1071
1081
1082
1076
1080

1078
1075

1163
Loteamento Rio Araguaia, Caseara (TO)
(12) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Três Barras, Garuva (SC)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1079
1084
1085

DIESEL ver ÓLEO DIESEL
DfvIDA MOBILIÁRIA
Estado de Mato Grosso; Letra Finananceira do Tesouro, emissão
Resolução n 2 15, de 5 de fevereiro de 1997

965

Município de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resoluçãon'l 22, de 28 de fevereiro de 1997

980

Município do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
19, de 5 de fevereiro de 1997

974

Resolução n<>

DfvIDA PúBLICA MOBILIÁRIA
Normas; União
Medida Provisória nº 1.560-2, de 14 de fevereiro de 1997

942

DRENAGEM ver OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Imposto sobre Produtos Industrializados, apuração, período; Prazo de
recolhimento
Medida Provisória nº 1..508·14, de 5 de fevereiro de 1997

692

EMPRESA FERROVIA SUL·ATLÃNTICO S.A.
Concessão; Transporte ferroviário
(51) Decreto de 21 de fevereiro de 1997

1119

ENCARGOS FINANCEIROS
Administração Pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei nO 8.931194,
alteração
Medida Provisória n" 1..541-21, de 13 de fevereiro de 1997

769

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.466-10, de 14 de fevereiro de 1997

846

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1164
EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação; Décimo Primeiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil
Decreto n<.! 2.159, de 20 de fevereiro de 1997

1050

EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n<.! 1.508-14, de 5 de fevereiro de 1997

692

ESCALVADO/ÁRVORE VERDE, BREJO (MA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

.

1086

ESTADO DE MATO GROSSO
Letra Financeira do Tesouro (LFTMT), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nº 15, de 5 de fevereiro de 1997

965

Operação financeira; Empréstimo externo; Empréstimo interno; Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab-M'I');
Resolução n 2 69/95, alteração
Resolução nº 16, de 5 de fevereiro de 1997

969

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados; Resolução
n 2107/96. alteração
Resolução nº 20, de 5 de fevereiro de 1997

976

ESTÂNCIA SÃO LEOPOLDO, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

000

1072

EX-COMBATENTE
Auxílio-Funeral
Medida Provisória n'-' 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

F
FAZENDA ALENCARINA, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

o

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1073

1165
FAZENDA BOA VISTA, TIBAGI (PR)

Interesse social, declaração
(4) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1070

FAZENDA BOA VISTA, TURIAÇU (MA)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1087

FAZENDA NOSSA SENHORA DO CARMO, ÁGUA FRIA DE GOIÁS (GO)

Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado 64 de 17.9.1996,
alteração
(21) Decreto de 7 de fevereiro de1997

1089

FAZENDA OLINDA I, PINHEIRO (ES)

Interesse social, declaração
(8) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1074

FAZENDA PúBLICA

Pagamentos, regulamentação; Sentença Judiciária
Medida Provisória nº 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

FAZENDA QUEIMADAS, JAGUARUANA E ARACATI (CE)

Interesse social, declaração
(5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1071

FAZENDA SANTA HELENA, TAGUATINGA (TO)

Interesse social, declaração
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

lOS1

FAZENDA SANTA LUZIA, PALMEIRAS DO TOCANTINS (TO)

Interesse social, declaração
(l5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

10S2

FAZENDA TARUMÃ, ARAGUACEMA (TO)

Interesse social, declaração
(lO) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1076

FAZENDA ZABELÊ:, TOUROS (R/>f)

Interesse social, declaração
(13) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

10S0

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1166
FAZENDAS MARSELHESA I E n, BOM JESUS E BOM JESUS, PEND:í!:NCIA AFONSO BEZERRA E ALTO DO RODRIGUES (RN)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1078

FAZENDAS MURIBECA E TEJuAçu, BARCELONA (RN)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1075

FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Prouísóría nº 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997
Marinha; Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa, regulamento; Decreto
n" 107/91, alteração
Decreto n Q 2.167, de 28 de fevereiro de 1997

784

1065

Militar, remuneração; Lei nº 8.237/91, alteração
Medida Provis6ria nº 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

Oficiais; Cartas Patentes, normas
Decreto nl} 2.144, de 7 de fevereiro de 1997

987

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
Decreto n'l 2.146, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1997
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto nº 2.147, de 14 de fevereiro de 1997

989
1130
1002

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória nº 1.543-19, de 13 de fevereiro de 1997

781

Instituições Federais de Ensino Superior; Centro Federal de Educação
Tecnológica
Medida Provisória nº 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997

725

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Decreto nº 2.148, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997

1032
1125

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1167
FUNDAÇÃO DE ASSISTllNCIA AO ESTUDANTE (FAE)
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreton"! 2.145, de 14 de fevereiro de 1997

988

FUNDAÇÃO EspíRITA JOÃO DE FREITAS, JUIZ DE FORA (MG)

Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRllS BARRAS, MS BARRAS (SC)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, APARECIDA (SPl

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(34) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1102

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMMl
Legislação, alteração
Medida Provisória n~ 1.551-19, de 13 de fevereiro de 1997

818

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbraa)
Medida Provisória n" 1.469-15, de 14 de fevereiro de 1997

847

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n 9 8.019/90, alteração
Medida Provisória n!! 1.475-24, de 14 de fevereiro de 1997

855

FUNDO DE APOIO COMUNITÁRIO, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas; Responsabilidades
Medida Provisória n" 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!! 1.545-1tj, de 13 de fevereiro de 1997

791

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto n? 2.406188, alteração
Medida Provisória n!! 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1168
FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

Funcionamento; Legíslação
Medida Provisória n'l 1.545-15, de 13 de fevereiro de 1997

791

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n 2 8.844/94, alteração
Medida Provisória n'J 1.478-21, de 14 de fevereiro de 1997

862

Normas; Lei n'} 8.036/90, alteração
Medida Provisória n Q 1.478-21, de 14 de fevereiro de 1997

862

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.545·15, de 13 de fevereiro de 1997

791

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)

Cargo em comissão e Função gratificada, remanejamento
Decreto nº 2.148, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997

1032
1125

FUNDO PARA APARELHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM DA pOLíCIA FEDERAL (FUNAPOL)
Criação
Lei Complementar n'! 89, de 18 de fevereiro de 1997

637

G
GAAJIPA - GRUPO ASSISTENCIAL DOS AMIGOS DE JI-PARANÁ,JI-PARANÁ(RO)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1100

GRÃo PRIORADO DO BRASIL DA ORDEM MILITAB E HOSPITALAR DE
SÃO LÁZABO DE JERUSALÉM, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(1) Decreto de 5 de fevereiro de 1997

1067

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças ATInadas
Medida Provisória n'l 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

784

1169
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n<! 1.547-27, de 13 de fevereiro de 1.997.....................

796

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO

VÓO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória nº 1./547-27, de 13 de fevereiro de 1.997

,

796

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDPl

Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n'11.548-28, de 13 de fevereiro de 1997

799

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Boa Vista, Paranatinga (MT)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Escalvado/Árvore Verde, Brejo (MA)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Estância São Leopoldo, Santana do Livramento (RS)
(6) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Alencarina, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Tibagi (PR)
(4) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Turiaçu (MA)
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Nossa Senhora do Carmo, Água Fria de Goiás (GO);
Decreto Não Numerado 64 de 17.9.96, alteração
(21) Decreto de 7 de fevereiro de1997
Fazenda Olinda I, Pinheiro (ES)
(8) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Queimadas, Jaguaruana e Aracati (CE)
(5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Helena, Taguatinga (TO)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Luzia, Palmeiras do Tocantins (TO)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
O"

1088
1086
1092
1073
1070
1087

1089
1074
1071
1081
1082

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1170
Fazenda Tarumã, Araguacema (TO)
(10) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

Fazenda Zabelê, Touros (RN)
(13) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Marselhesa I e II, Bom Jesus e Bom Jesus, Pendência
Monso Bezerra e Alto do Rodrigues (RN)
(11) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Muribeca e Tejuáçu, Barcelona (RN)
(9) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Loteamento Rio Araguaia, Caseara (TO)
(12) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Três Barras. Garuva (SC)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

Regularização; Administração; Aforamento; Alienação; União Federal;
Decretos-Leis nss 9.760/46 e 2.398/87, alteração; § 29,Art. 49,regulamentação
Medida Provisória nf! 1.567, de 14 de fevereiro de 1997

1076

1080

1078
1075
1079
1084

1085

665

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Redução
n~

1.536-22, de 13 de fevereiro de 1997

747

Legislação, alteração
Medida Provisória n~ 1.569·10. de 24 de fevereiro de 1997

940

Rendimentos; Residentes no exterior
Medida Provisória nf! 1.563-2, de 27 de fevereiro de 1997

957

MedidaProvis6ria
IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E SEGURO
~quota.redução

Decreto n" 2.141, de 3 de fevereiro de 1997 .._.............................................

984

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provis6ria n" 1.508-14. de 5 de fevereiro de 1997

692

INCENTIVO FISCAL

Desenvolvimento regional
Medida Prouieóría n~ 1.532-2. de 13 de fevereiro de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

714

1171
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória nº 1.562-2, de 14 de fevereiro de 1997

950

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR CARENTE DE SARANDI
(PROMEC), SARANDI (PR)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização
Medida Provisória n" 1.556-7, de 13 de fevereiro de 1997

831

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997

725

INSTITUTO CATARINA LABOUR/i:, BELÉM (PAl
Utilidade pública, restabelecimento
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1090

INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO (ISER), RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÕMICA APLICADA (IPEAl
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'! 2.163, de 25 de fevereiro de 1997

1054

INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA (IRDEB), SALVADOR(BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n" 11, de 27 de fevereiro de 1997

962

INSTlTUTQLATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARAAPRE·
VENÇAO DO CRIME E O TRATAMENTO DO CRIMINOSO (ILANUD)
Acordo de Cooperação, promulgação; Brasil
Decreto nº 2.151, de 19 de fevereiro de 1997

1037

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
(INEP)

Autarquia, transformação
Medida Provisória n'! 1.568, de 14 de fevereiro de 1997

687

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1172
Cargo em comissão; Função gratificada; Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.146, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 19 de fevereiro de 1997

989
1130

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Créditos, extinção
Medida Provisória nº 1.533-2, de 13 de fevereiro de 1997

724

INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de? de fevereiro de 1997

..

1091

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTO
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Banco Geral do Comércio S.A.; Aumento de Capital
(3) Decreto de 5 de fevereiro de 1997
Banco Sogeral S.A.; Aumento de Capital
(2) Decreto de 5 de fevereiro de 1997

1069
..

1068

Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n'"8.745/93, alteração
Medida Provisória n'!.1.554-12, de 14 de fevereiro de 1997

937

INTERESSE PúBLICO

INTERESSE SOClAL
Declaração
Boa Vista, Paranatinga (MT)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Escalvado/Árvore Verde, Brejo (MA)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1997 ....,..........................................
Estância São Leopoldo, Santana do Livramento (RS)
(6) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
,.,................................
Fazenda Alencarina, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Tibagi (PR)
(4) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Boa Vista, Turiaçu (MA)
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1997 .........",...................................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1088
1086
1072
1073
1070
1087

1173
Fazenda Nossa Senhora do Carmo, Água Fria de Goiás (GO);
Decreto Não Numerado 64 de 17.9.96, alteração
(21) Decreto de 7 de fevereiro de1997
Fazenda Olínda I, Pinheiro (ES)
(8) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Queimadas, Jaguaruana e Aracati (CE)
(5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Helena, Taguatinga (TO)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Santa Luzia, Palmeiras do Tocantins (TO)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Tarumã, Araguacema (TO)
(10) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazenda Zabelê, Touros (RN)
(13) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Marselhesa I e 11, Bom Jesus e Bom Jesus, Pendência
Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues (RN)
(11) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fazendas Muribeca e Tejuáçu, Barcelona (RN)
(9) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Loteamento Rio Araguaia, Caseara (TO)
(12) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Três Barras, Garuva (SC)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1089
1074
1071

1081
1082
1076
1080

1078
1075
1079
1084
1085

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

J
JORNADA DE TRABALHO
Disposição; Médico; Administração Pública
Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997

649

L
LAR DOS VELHINHOS PADRE AFONSO, PONTAL (SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1174
LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis 8.112190 e

8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997

866

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida Mobiliária; Estado de Mato Grosso
Resolução nº 15, de 5 de fevereiro de 1997
Dívida Mobiliária; Município de São Paulo
Resolução n!J22, de 28 de fevereiro de 1997
Dívida Mobiliária; Município do Rio de Janeiro
Resolução n" 19, de 5 de fevereiro de 1997

965
980

974

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n 2 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531-3, de 27 de fevereiro de 1997

955

LIGA DA DEFESA NACIONAL, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, restabelecimento
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1090

LOTEAMENTO RIO ARAGUAIA, CASEARA (TO)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1997 .,

",.,......................

1079
1084

,.,.............................
,
,

1095
1115

Forças Navais; Forças Aeronavais; Fuzileiros Navais, organizção;
Comandos de Distritos Navais, normas
Decreto nl' 2.153, de 20 de fevereiro de 1997

1039

,',

LUTO OFICIAL
Declaração
(27) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
(47) Decreto de 18 de fevereiro de 1997

,""

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTO
MABINIIA

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1175
Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas, regulamento; Decreto n 9107/91, alteração
Decreto n'! 2.167, de 28 de fevereiro de 1997

1064

MÉDICO
Jornada de trabalho, disposição, Administração Pública
Lei n Q 9.436, de 5 de fevereiro de 1997

649

MÉDICO DE SAúDE PÚBLICA ver ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
MÉDICO DO TRABALHO ver ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
MÉDICO VETERINÁRIO ver ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual
Medida Provisória nº 1.477-3.'3, de 14 de fevereiro de 1997

857

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n'"4.728/65, alteração
Medida Provisória n'! 1.464·18, de 14 de fevereiro de 1997

844

MICROEMPRESA

Imposto sobre Produtos Industrializados, apuração, período; Prazo de
recolhimento
Medida Provisória n'! 1.508-14, de 5 de fevereiro de 1997

692

MILITAR

Estatuto, normas; Lei n" 6.880/80, alteração
Medida Provisória n" 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória n° 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n° 1.479-25, de 14 de fevereiro de 1997

865

Remuneração; Forças Armadas; Lei n2 8.237/91, alteração
Medida Provisória nº 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997

784

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
Remanejamento
Fundação de Assistência ao Estudante (FAE)
Decreto nº 2.145, de 14 de fevereiro de 1997

988

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1176
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Decreto nº 2.148, de 14 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 17 de fevereiro de 1997
Republicado no DO de 18 de fevereiro de 1997

1032
1125

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Decreto nº 2.163, de 25 de fevereiro de 1997

1054

Ministério da Educação e do Desporto
Decreto n'! 2.149, de 14 de fevereiro de 1997

1034

Ministério da Educação e do Desporto

Decreto nº 2.162, de 24 de fevereiro de 1997

1053

Ministério da Educação e do Desporto; Decreto ns 2.149/97,
alteração
Decreto n'! 2.155, de 20 de fevereiro de 1997

1047

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
Decreto n~ 2.150, de 18 de fevereiro de 1997

1035

Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Justiça; Decreto
n 2 1.778196, alteração
Decreto nº 2.140, de 3 de fevereiro de 1997

983

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Cargo em comissão; Função gratificada; Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.147, de 14 de fevereiro de 1997

1002

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.149, de 14 de fevereiro de 1997
Decreto nº 2.162, de 24 de fevereiro de 1997

1034
1053

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n 2 2.149/97, alteração
Decreto n~ 2.155, de 20 de fevereiro de 1997

1047

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS); Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Decreto n? 2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n" 1.778196, alteração
Decreto n" 2.140, de 3 de fevereiro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

983

1177
MINISTÉRIO DA SAúDE

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'! 9.391, de 19 de dezembro de 1996
Publicada no
de 20 de dezembro de 1996 e retificada no DO de 6 de

no

fevereiro de 1997

1127

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Estrutura Regimental, aprovação; Decreto n 2 2.070/96, alteração

Decreto n'!2.136, de 28 de janeiro de 1997

Publicado no no de 29 de janeiro de 1997 e retificado no DO de 3 de
fevereiro de 1997

1129

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Orçamento; Crédito extraordinário
Lei n f2 9.435, de 5 de fevereiro de 1997

649

Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n" 1.552-10, de 13 de fevereiro de 1997

825

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n~ 1.555-7, de 13 de fevereiro de 1997

830

MINISTÉRIOS

Organização
Medida Provisória n'! 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997

907

MISSÃO DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO DA ALDEIA (RJ)

Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE VILA REMO, SÃO PAULO (SP)

Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

MUNIcípIO DE MOGI GUAÇU (SP)

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Pró-Moradia
Resolução nº 17, de 5 de fevereiro de 1997
_..............................

970

MUNIcípIO DE SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

Operação financeira; Empréstimo interno; Obras de Saneamento, Drenagem e Pavimentação de ruas
Resolução n'l 18, de 5 de fevereiro de 1997

972
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1178
MUNICípIO DE SÃO PAULO

Letra Financeira do Tesouro, emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'! 22, de 28 de fevereiro de 1997

980

MUNICípIO DO RIO DE JANEIRO

Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'l 19, de 5 de fevereiro de 1997

974

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital
Medida Provisória n'! 1.553-12, de 13 de fevereiro de 1997

826

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n'l 1.538-37, de 13 de fevereiro de 1997

758

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Operação financeira; Empréstimo interno; Município de São João de
Meriti (RJ)
Resolução n'l 18, de 5 de fevereiro de 1997

972

ÓLEO DIESEL
Auxilio pecuniário, concessão
Medida Provisória n"-1.557-6, de 13 de fevereiro de 1997

830

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimos externo; Empréstimo interno; Companhia de Habitação
Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab-M'I'); Estado de Mato Grosso;
Resolução n" 69/95, alteração
Resolução n"16, de 5 de fevereiro de 1997

969

Empréstimo interno; Obras de Saneamento, Drenagem e Pavimentação
de ruas; Município de São João de Meriti (RJ)
Resolução n" 18, de 5 de fevereiro de 1997

972

Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados; Estado de Mato Grosso do Sul;
Resolução nl!107 de 20.12.96, alteração
Resolução n~ 20, de 5 de fevereiro de 1997

976
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1179
Empréstimo interno; Programa Pró-Moradia; Município de Mogi Guaçu
(SP)

Resolução n" 17, de 5 de fevereiro de 1997

970

ORÇAMENTO
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n° 9.43.5, de 5 de fevereiro de 1997
O"

Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis
9.293/96, alteração
Medida Provisória n" 1..558-4, de 13 de fevereiro de 1997

..

n2

649

9.082195 e

939

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n'! 1.552-10, de 13 de fevereiro de 1997
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
Lei nº 9.391, de 19 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996 e retificada no DO de
6 de fevereiro de 1997

825

1127

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória n'! 1.466-10, de 14 de fevereiro de 1997
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'! 1.555-7, de 13 de fevereiro de 1997

846
830

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica n" 18; Décimo Sétimo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto n'! 2.156, de 20 de fevereiro de 1997

1047

Acordo de Complementação Econômica n'" 35; Primeiro Protocolo Adícional, execução; Brasil, Argentina, e Uruguai
Decreto n" 2.158, de 20 de fevereiro de 1997

1049

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1180
PAVIMENTAÇÃO ver OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
PERU

Acordo de Complementação Econômica ns 25; Sexto Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto nº 2.160, de 20 de fevereiro de 1997 ..

1051

PESSOA JURíDICA
Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
Medida Provisória n'! 1.537-35, de 13 de fevereiro de 1997

755

PLANO DE CUSTEIO

Criação; Lei n 2 8.212/91, alteração
Medida Provisória n" 1.475-24, de 14 de fevereiro de 1997
Medida Provisória n° 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997

855
703

pOLíCIA FEDERAL
Fundo para Aparelhamento e Operacionalízação das Atividades-Fim da
Polícia Federal (Funapol), criação
Lei Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de 1997

637

PORTUGAL

Acordo Relativo à Isenção de Vistos, promulgação
Decreto n()2.143, de 5 de fevereiro de 1997
Publicado no DO de 6 de fevereiro de 1997
Retificado no DO de 7 de fevereiro de 1997

986
1030

PRESID11:NCIA DA REPúBLICA

Organização
Medida Provisória nº 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997
Secretaria de Comunicação Social; Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.150, de 18 de fevereiro de 1997 .

907
1035

PREVID11:NCIASOCIAL

Benefícios, planos; Lei n" 8.213/91, alteração
Medida Provisória n" 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997

703

Beneficios, reajuste
Medida Provisória n Q 1.463-10, de 14 de fevereiro de 1997

842

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1181
PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DE
LONGO PRAZO DOS ESTADOS

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Mato Grosso do
Sul; Resolução ns 107/96, alteração
Resolução n" 20, de 5 de fevereiro de 1997
,.....................................

976

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÃRIO
Criação; Servidor civil
Medida Provisória n~ 1.530-3, de 14 de fevereiro de 3997.......................

898

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Pessoa Jurídica; Contribuição
Medida Provisória n° 1.537-35, de 13 de fevereiro de 1997

,.....

755

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)

Contribuição
Medida Provisória n" 1.546-16, de 13 de fevereiro de 1997

792

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n'' 8.031190, alteração
Medida Provisória n'! 1.481-46, de 14 de fevereiro de 1997

874

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n'! 1.538-:J7, de 13 de fevereiro de 1997

758

PROGRAMA PRÔ-MORADIA
Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Mogi Guaçu
(SP)
Resolução n" 17, de 5 de fevereiro de 1997

970

R
RÃDIO CENTRAL DO TRIÃNGULO MINEIRO LTDA., MONTE ALEGRE
DE MINAS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(35) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1103

RÁDIO CLUBE RIO DO OUBO LTDA., JACOBINA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(41) Decreto de 17 de fevereiro de 1997

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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1182
RÁDIOCONTINENTALDE CURITIBALTDA., PIRAQUARA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto de 17 de fevereiro de 1997

(40)

1108

RÁDIODIFUSORA DE SÃO MATEUS LTDA., SÃOMATEUS(ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(33) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1101

RÁDIODIFUSORAOESTE LTDA., OSASCO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto de 17 de fevereiro de 1997

(45)

1113

RÁDIODIFUSORATAUBATÉ LTDA., PINDAMONHANGABA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decretode 18 de fevereiro de 1997

(48)

1116

RÁDIOEDUCADORA DE UBERLÃNDIA LTDA., UBERLÃNDIA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(36) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1104

RÁDIOESTADUAL LTDA., IBIRAMA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Sentinela Alto
Vale Ltda.
(29) Decreto de 12 de fevereiro de 1997

1097

RÁDIOGAÚCHA S.A., PORTOALEGRE(RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 12, de 27 de fevereiro de 1997

963

RÁDIOITACAIÜNAS LTDA., MARABÁ (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto de 7 de fevereiro de 1997

(25)

1093

RÁDIOITAPUÃDE PATO BRANCO LTDA., PATOBRANCO (PR)
Radiodifusão;Serriço, concessão, renovação
(26) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1094

RÁDIOJORNAL DE INDAIATUBA LTDA., INDAIATUBA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n fl 13, de 27 de fevereiro de'1997

Col. Leia Rap. Fed. Braail, Braaília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

963

1183
RÁDIO JORNAL RIO BONITO LTDA., RIO BONITO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(28) Decreto de 12 de fevereiro de 1997

1096

RÁDIO PRINCESA DO SUL LTDA., GOIATUBA (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30) Decreto de 12 de fevereiro de 1997

1098

RÁDIO PROGRESSO DE lJUí LTDA., mn (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(39) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1107

RÁDIO PROGRESSO LTDA., NOVO HAMBURGO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(38) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1106

RÁDIO SANTO ÂNGELO LTDA., SANTO ÂNGELO (RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(42) Decreto de 17 de fevereiro de 1997

1110

RÁDIO SENTINELA ALTO VALE LTDA., IBlRAMA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Estadual Ltda.
(29) Decreto de 12 de fevereiro de 1997

1097

RÁDIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA., OURINHOS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 14, de 27 de fevereiro de 1997

964

RÁDIO SOCIEDADE SOBRADINHO LTDA., SOBRADINHO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(37) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1105

RÁDIO TRANSCONTINENTAL LTDA., ESTEIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rede Norte Sul de C0municaçãc Ltda.
(24) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1092

RÁDIO UNIÃo DE JOÃO PINHEIRO LTDA., JOÃO PINIIEIRO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(46) Decreto de 17 de fevereiro de 1997

1114
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1184
RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Salvador
(BA)

Decreto Legislativo n!! 11, de 27 de fevereiro de 1997

Serviço, concessão, renovação
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Aparecida (SP)
(34) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Central do Triângulo Mineiro Ltda., Monte Alegre de Minas

962

1102

(MG)

(35) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Clube Rio do Ouro Ltda., Jacobina (BA)
(41) Decreto de 17 de fevereiro de 1997.............................................
Rádio Continental de Curitiba Ltda., Piraquara (PR)
(40) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora de São Mateus Ltda., São Mateus (ES)
(33) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora Oeste Ltda., Osasco (SP)
(45) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora Taubaté Ltda., Pindamonhangaba (SP)
(48) Decreto de 18 de fevereiro de 1997
Rádio Educadora de Uberlândia Ltda., Uberlândía (MG)
(36) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Gaúcha S.A., Porto Alegre (RS)
Decreto Legislativo n'! 12, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio Itacaiúnas Ltda., Marabá (PA)
(25) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Rádio Itapuã de Pato Branco Ltda., Pato Branco (PR)
(26) Decreto de 7 de fevereiro de 1997 .
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda., Indaiatuba (SP)
Decreto Legislativo n" 13, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio Jornal Rio Bonito Ltda., Rio Bonito (RJ)
(28) Decreto de 12 de fevereiro de 1997 .
Rádio Princesa do Sul Ltda., Goiatuba (GO)
(30) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Rádio Progresso de Ijul Ltda., Ijuí (RS)
(39) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Progresso Ltda., Novo Hamburgo (RS)
(38) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Santo Ângelo Ltda., Santo Ângelo (RS)
(42) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
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1103
1109

1108
1101
1113
1116
1104
963
1093
1094
963
1096
1098
1107
1106
1110

1185
Rádio Sentinela de Durinhos Ltda., Durinhos (SP)
Decreto Legislativo n~ 14, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., Sobradinho (M)
(37) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio União de João Pinheiro Ltda., João Pinheiro (MG)
(46) Decreto de 17 de fevereiro de 1997............................................
Rede Norte Sul de Comunicação Ltda., Porto Alegre (RS)
(31) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., Dom Pedrito (aS)
(44) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Sociedade Rádio Carij6s Ltda., Conselheiro Lafaiete (MG)
(43) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Tridio Radiodifusão Lida., Caxias do Sul (RS)
(49) Decreto de 18 de fevereiro de 1997
Universidade Católica de Pelotas, Pelotas (RS)
(50) Decreto de 19 de fevereiro de 1997
Serviço, concessão, transferência
Rádio Sentinela Alto Vale Ltda.; Rádio Estadual Ltda., Ibirama (SC)
(29) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Rádio Transcontinental Ltda.; Rede Norte Sul de Comunicação
Ltda., Esteio (RS)
(24) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

964
1105

1114
1099
1112

1111
1117
1118

1097

1092

REAL
Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n° 1.540-21, de 13 de fevereiro de 1997

763

RECrnTOSALFANDEGADOS
Prazos de concessão, ampliação
Decreto nº 2.168, de 28 de fevereiro de 1997

1065

REDE NORTE SUL DE COMUNICAÇÁO LTDA. ESTEIO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Transcontinental
Lida.
(24) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1092

REDE NORTE SUL DE COMUNICAÇÁO LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decreto de 12 de fevereiro de 1997

1099
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1186
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Boa Vista, Paranatinga (MT)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1088

EscalvadolÁrvore Verde, Brejo (MA)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1086

Estância São Leopoldo, Santana do Livramento (RS)
(6) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1072

Fazenda Alencarina, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1073

Fazenda Boa Vista, Tibagi (PR)
(4) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1070

Fazenda Boa Vista, Turiaçu (MA)
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1087

Fazenda Nossa Senhora do Carmo, Água Fria de Goiás (GO); Decreto Não Numerado 64 de 17.9.96, alteração
(21) Decreto de 7 de fevereiro de1997

1089

Fazenda Olinda I, Pinheiro (ES)
(8) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1074

Fazenda Queimadas, Jaguaruana e Aracati (CE)
(5) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1071

Fazenda Santa Helena, Taguatinga (TO)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1081

Fazenda Santa Luzia, Palmeiras do Tocantins (TO)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1082

Fazenda Tarumã, Araguacema (TO)
(10) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1076

Fazenda Zabelê, Touros (RN)
(13) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1080

Fazendas Marselhesa I e Il, Bom Jesus e Bom Jesus, Pendência
Manso Bezerra e Alto do Rodrigues (RN)
(11) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1078

Fazendas Muribeca e Tejuáçu, Barcelona (RN)
(9) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1075

Loteamento Rio Araguaia, Caseara (TO)
(12) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1079
1084

Três Barras, Garuva (SC)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1085
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1187
REGIMES ADUANEIROS
Aprovação,
Decreto n" 2.168, de 28 de fevereiro de 1997

1065

REPúBLICA DO GABÃO

Atas de entendimentos; Clube de Paris; Contratos bilaterais de reeacalonamento de créditos
Resolução n" 21, de 5 de fevereiro de 1997

977

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema Financeiro Nacional
Medida Provisória n!!1.470-16, de 14 de fevereiro de 1997

848

s
SALÁRIO MíNIMO

Reajuste
Medida Provisória n" 1.463-10, de 14 de fevereiro de 1997

842

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.565-1, de 5 de fevereiro de 1997

711

SANATÓRIO EspíRITA BATUIRA, GOIÃNIA (GOl
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1100

SANEAMENTO ver OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DAPRESIDl!:NCIADAREPÚBLICA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.150, de 18 de fevereiro de 1997

1035

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuição; Alíquotas, alteração
Medida Provisória n" 1.463-10, de 14 de fevereiro de 1997

842

Contribuição; Servidor público civil
Medida Provisória n" 1.482-33, de 14 de fevereiro de 1997

885

Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória nº 1.475-24, de 14 de fevereiro de 1997 __

855
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1188
Organização; Lei ns 8.212191, alteração
Medida Provisória nº 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997

703

SENTENÇA JUDiCIÁRIA
Fazenda Pública, pagamentos, regulamentação
Medida Provisória n Q 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA DE GUARATINGUETÁ, GUARATINGUETÁ (SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Estatuto Social; Decreto nO 1.451195, alteração
Decreton'! 2.154, de 20 de fevereiro de 1997

1045

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n" 1.554-12, de 14 de fevereiro de 1997

937

Transporte ferroviário; Empresa Ferrovia Sul-Atlântico S.A, concessão
(51) Decreto de 21 de fevereiro de 1997
,.,
,..,',
,.................

1119

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

"

"....

1100

,

728

SERVIDOR
Plano de Carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória n" 1.535-2, de 13 de fevereiro de 1997 .."

SERVIDOR CIVIL
Programa de Desligamento Voluntário, criação
Medida Prouis6ria n'.' 1.530-3, de 14 de fevereiro de 1997

898

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória n" 1.463-10, de 14 de fevereiro de 1997

842

SERVIDOR PúBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Prouis6ria n~ 1.479-25, de 14 de fevereiro de 1997
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1189
Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n? 8.460/92, alteração
Medida Provisória n'! 1.522-4, de 5 de fevereiro de 1997

697

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Regime Jurídico, normas; Lei n 2 8.112190, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997

885

Regime Jurídico, normas; Lei n" 8.112/90, alteração
Medida Provisória n° 1.522-4, de 5 de fevereiro de 1997

697

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n 2 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997

866

Seguridade social, contribuição
Medida Provisória n Q 1.482-33, de 14 de fevereiro de 1997

885

,.....

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Atividade fínanceira bancária, participação, redução
Medida Provisória n° 1.556-7, de 13 de fevereiro de 1997

S31

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n" 1.550"36, de 13 de fevereiro de 1997

S03

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória nº 1.550-36, de 13 de fevereiro de 1997

S03

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Financiamento, transferência; Lei ns 8.004190
Medida Provisória n~ 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n" 8.100/90, alteração
Medida Provisória n" 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

Saldo devedor; Encargos, reajuste; Lei n Q 8.692/93, alteração
Medida Provisória nº 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997

887

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nl! 1.507-16, de 5 de fevereiro de 1997.......................

890

Responsabilidade solidária •
Medida Provisória nº 1.470-16, de 14 de fevereiro de 1997

848
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1190
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (SINARM)
Criação; Anna de fogo, porte e registro, normas
Lei n~ 9.437, de 20 de fevereiro de 1997
Publicada no DO de 21 de fevereiro de 1997
Retificada no no de 25 de fevereiro de 1997

652
1128

SOCIEDADE AMIGOS DOS BAIRROS CASA GRANDE I E 11, FRANCISCO
MORATO(SP)
Utilidade pública, declaração
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091

SOCIEDADE ANTARES, PlRAJU (SP)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

SOCIEDADE BENEFICENTE DE CASTILHO, CASTILHO (SP)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997

1100

SOCIEDADE ESPíRITA OBREIROS DA VIDA ETERNA, FLORIANÓPOLIS
(SC)
Utilidade pública, declaração
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997

1121

SOCIEDADE PEDRITENSE DE RÁDIO LTDA., DOM PEDRITO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(44) Decreto de 17 de fevereiro de 1997

1112

SOCIEDADE RÁDIO CARIJÓS LTDA., CONSELHEIRO LAFAIETE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(43) Decreto de 17 de fevereiro de 1997

1111

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Salvador
(BA)
Decreto Legislativo n!! 11, de 27 de fevereiro de 1997
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Aparecida (SP)
(34) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997
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1102

1191
Rádio Central do Triângulo Mineiro Ltda., Monte Alegre de Minas
(MG)

(35) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Clube Rio do Ouro Ltda., Jacobina (BA)
(41) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Continental de Curitiba Ltda., Piraquara (PR)
(40) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora de São Mateus Ltda., São Mateus (ES)
(33) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora Oeste Ltda., Osasco (SP)
(45) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Difusora Taubaté Ltda., Pindamonhangaba (SP)
(48) Decreto de 18 de fevereiro de 1997
Rádio Educadora de Uberlândia Ltda., Uberlândia (MG)
(36) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Gaúcha S.A., Porto Alegre (RS)
Decreto Legislativo n" 12, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio ltacaiúnas Ltda., Marabá (PA)
(25) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Rádio ltapuã de Pato Branco Ltda., Pato Branco (PR)
(26) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Rádio Jornal de Indaiatuba Ltda., Indaiatuba (SP)
Decreto Legislativo n'2 13, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio Jornal Rio Bonito Ltda., Rio Bonito (RJ)
(28) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Rádio Princesa do Sul Ltda., Goiatuba (GO)
(30) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Rádio Progresso de Ijuí Ltda., Ijuí (RS)
(39) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Progresso Ltda., Novo Hamburgo (RS)
(38) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio Santo Ângelo Ltda., Santo Ângelo (RS)
(42) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda., Ourinhos (SP)
Decreto Legislativo n!!14, de 27 de fevereiro de 1997
Rádio Sociedade Sobradinho Ltda., Sobradinho (RS)
(37) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Rádio União de João Pinheiro Ltda., João Pinheiro (MG)
(46) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
,...................................
Rede Norte Sul de Comunicação Ltda., Porto Alegre (RS)
(31) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
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Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., Dom Pedrito (RS)
(44) Decreto de 17 de fevereiro de 1997.............................................
Sociedade Rádio Carijós Ltda., Conselheiro Lafaíete (MG)
(43) Decreto de 17 de fevereiro de 1997
Trídio Radiodifusão Ltda., Caxias do Sul (RS)
(49) Decreto de 18 de fevereiro de 1997.............................................
Universidade Católica de Pelotas, Pelotas (RS)
(50) Decreto de 19 de fevereiro de 1997

1112

1111
1117

1118

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Rádio Sentinela Alto Vale Ltda.; Rádio Estadual Ltda., Ibirama (SC)
(29) Decreto de 12 de fevereiro de 1997
Rádio Transcontinental Ltda.; Rede Norte Sul de Comunicação
Ltda., Esteio (RS)
(24) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1097

1092

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n'1 1.539-28, de 13 de fevereiro de 1997

761

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Serviço público; Empresa Ferrovia Sul-Atlântico S.A., concessão
(51) Decreto de 21 de fevereiro de 1997

1119

TRí:S BARRAS, GARUVA (SC)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1085

TRIBUNAL MARíTIMO
Normas; Lei n'' 2.180/54, alteração
Medida Provisória nº 1.522-4, de 5 de fevereiro de 1997

697

TRíDIO RADIODIFUSÃO LTDA., CAXIAS DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(49) Decreto de 18 de fevereiro de 1997 ...

1117

TURQUIA
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, promulgação; Brasil
Decreto nº 2.152, de 19 de fevereiro de 1997

Col. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1038

1193

u
UNIÃo
Dívida pública mobiliária, normas
Medida Provisória n" 1.560-2, de 14 de fevereiro de 1997

942

UNIÃo FEDERAL
Causa jurídica, normas: Leis n'l 8.197/91 e 9.ú81195, revogação
Medida Provisória n'l 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

Imóvel, regularização, administração, aforamento e alienação; DecretosLeis nss 9.760/46 e 2.398/87, alteração; Art. 49, § 29,regulamentação
Medida Provisória n<] 1.567, de 14 de fevereiro de 1997

665

Intervenção; Causa Judicial
Medida Provisória nº 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997

948

Orçamento, elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nse

9.082195 e 9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.558-4, de 13 de fevereiro de 1997

939

Receita; Despesa; Exercício Financeiro de 1997
Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997

657

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS, PELOTAS (RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(50) Decreto de 19 de fevereiro de 1997

1118

URUGUAI

Acordo de Complementação Econômica n'2 18; Décimo Sétimo Protocolo
Adicional, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto nº 2.156, de 20 de fevereiro de 1997

1047

Acordo de Complementação Econômica n\> 35; Primeiro Protocolo Adicíonal, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto nº 2.158, de 20 de fevereiro de 1997

1049

UTILIDADE PÚBLICA

Declaração
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI), São Paulo (SP)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Amare -Associação para o Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina, Esperantina (PI)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1121

1091

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 2, p. 1151-1195, fev. 1997

1194
Amare - Antiga e e Mística Ordem Rosae Crueis - Grande Loja da
Jurisdição de Língua Portuguesa, Curitiba (PR)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiências
dos Funcionários do Banco do Brasil (APABB), São Paulo (SP)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Associação Hospitalar Armando Vidal, São Fidelis (RJ)
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Casa de Maria - Obra do Amor, São Paulo (SP)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Casa de Recuperação Príncipe da Paz, Anápolis (GO)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Centro Comunitário Católico e Obras Sociais Oscar Homero, São
Paulo (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul

1121

1121
1100

1121
1121

1091

(SC)

(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Corporação Musical Arthur Giambelli, Limeira (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas, Belo Horizonte (MG)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Creche Maria Zóffoli Caçador, Além Paraíba (MG)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Fundação Espírita João de Freitas, Juiz de Fora (MG)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Fundação Hospitalar de Três Barras, Três Barras (SC)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Fundo de Apoio Comunitário, Fortaleza (CE)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Gaajipa - Grupo Assistencial dos Amigos de Ji-Parané, Ji-Paraná

1091
1091
1121
1121
1091
1121
1121

(RO)

(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Grão Priorado do Brasil da Ordem Militar e Hospitalar de São
Lázaro de Jerusalém, São Paulo (SP)
(1) Decreto de 5 de fevereiro de 1997
Instituição de Proteção ao Menor Carente de Sarandi (Promec),
Sarandi (PR)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Instituto de Estudos da Religião (Iser), Rio de Janeiro (RJ)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Instituto Qualidade no Ensino, São Paulo (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
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1100

1067

1121
1091
1091

1195
Lar dos Velhinhos Padre Afonso, Pontal (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

Missão de São Pedro, São Pedro da Aldeia (RJ)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Movimento Comunitário de Vila Remo, São Paulo (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Sanatório Espírita Batuira, Goiânia (GO)
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá, Gua..
ratinguetá (SP)
(23) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Serviço Social Nova Jerusalém, Campinas (SP)
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e 11,Francisco Morato

109-1
1121
1091
1100

1091
1100

(SP)

(23) Decrete de 7 de fevereiro de 1997
Sociedade Antares, Piraju (SP)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Sociedade Beneficente de Castilho, Castilho (SP)
(32) Decreto de 14 de fevereiro de 1997
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, Florianópolis (Se)
(53) Decreto de 28 de fevereiro de 1997
Restabelecimento
Instituto Catarina Labourê, Belém (PA)
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1997
Liga da Defesa Nacional, Brasília (DF)
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1997

1091
1121
1100
1121

1090
1090

VENEZUELA
Acordo de Complementação Econômica nl!27; Sexto Protocolo Adicional,
execução; Brasil
Decreto n!' 2.157, de 20 de fevereiro de 1997
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LEIS

LEI NO 9.439, DE 7 DE MARÇO DE 1997
Altera para 285% o limite máximo da
Gratificação Extraordinária devida aos servidores da categoria funcional de Técnico do
Ministério Público da União.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica alterado para 285% o limite máximo da Gratificação Extraordinária de que trata a Lei n Q 7.761, de 24 de abril de 1989,
devida aos servidores integrantes das categorias dos Quadros de
Pessoal do Ministério Público Federal, do Ministério Público do
Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, incidente sobre o vencimento correspondente à classe e padrão do servidor, na conformidade de critérios
a serem estabelecidos em ato do Procurador-Geral da República.
Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias doMinistério Público da União.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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LEI N· 9.440, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de cem por cento do Imposto de Importação
incidente na importação de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
H - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente na importação de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
pneumáticos;
IH - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação dos produtos relacionados nas
alíneas a a c do § 1· deste artigo;
IV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente na aquisição de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados
ou de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
V - redução de 45% do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados e pneumáticos;
VI - isenção do adicional ao frete para renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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VII - isenção do IOF nas operações de cãmbio realizadas para
pagamentos dos bens importados;
VIII - isenção do imposto sobre a renda e adicionais, calculados com base no lucro da exploração do empreendimento;
IX - crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nºs 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no
valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1º deste artigo.

§ 1e O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas
instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de duas rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transportes de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transportes de mercadorias de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjunto e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
§ 2º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de
novembro de 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197·1238, mar. 1997
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§ 3º O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 4º A aplicação da redução a que se refere o inciso II não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a dois por
cento.
§ 5º A aplicação da redução a que se refere o inciso III não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior à
Tarifa Externa Comum.

§ 6º Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão ser
usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto
.ao inciso I, compor o seu ativo permanente, vedada, em ambos os
casoS, a revenda, exceto nas condições fixadas em regulamento, ou a
remessa, a qualquer titulo, a estabelecimentos da empresa não situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso

111 o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de
1966, ressalvadas as importações realizadas por empresas comerciais
exportadoras nas condições do § 3º deste artigo, quando a transferência de propriedade não for feita à respectiva empresa montadora ou
a fabricante nacional.

§ 8º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto no Decreto-Lei nº 666, de 2 de julbo de 1969.
§ 9º São asseguradas, na isenção a que se refere o inciso IV, a
manutenção e a utilização dos créditos relativos a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, efetivamente
empregados na industrialização dos bens referidos.
§ 10. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
isenção de que trata o inciso VIII não poderá ser distribuído aos sócios
e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente
poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital
social.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997

1201
§ 11. Para os fins do parágrafo anterior, serão consideradas
também como distribuição do valor do imposto:
a) a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital "ocial, até o montante do aumento com incorporação da
reserva;
b) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o
valor do saldo da reserva de capital.

§ 12. A inobservância do disposto nos §§ 10 e 11 importa perda
da isenção e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de multa e juros moratórios.
§ 13. O valor da isenção de que trata o inciso VIII, lançado em
contrapartida à conta de reserva de capital nos termos deste artigo,
não será dedutível na determinação do lucro real.
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será
efetivada na forma que dispuser o regulamento.

Art. 2º Para os efeitos do art. 1', o Poder Executivo poderá
estabelecer proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1º do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do mesmo
artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em período
a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior fabricados no País e o valor do FüB das importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas no
mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima produzida no País e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em penado a ser determinado, por empresa;
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p.
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tas no mesmo inciso, e o valor das exportações líquidas realizadas,
em período a ser determinado, por empresa.
§ F Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e 11 do artigo anterior, nas
condições estabelecidas.
§ 2" Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § I" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou representante no exterior.

§ 3" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4" Para as empresas que venham a se instalar nas regiões
indicadas no § F do artigo anterior, para as linhas de produção novas
e completas onde se verifique acréscimo da capacidade instalada, e
para as fábricas novas de empresas já instaladas no País, definidas
em regulamento, o prazo para o atendimento das proporções a que se
refere este artígo é de até cinco anos, contado a partir da data do
primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados nos incisos 11 e lU do artigo anterior.

Art. 3" Para os efeitos dos arts. 2" e 4", serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;

11 tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-
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Art. 4º Serão computas adicionalmente como exportações líquidas os valores correspondentes a:
1 - quarenta por cento sobre o valor FOB da exportação dos
produtos de fabricação própria, relacionados nas alíneas a a h do § 1u
do art. 1º;
II - duzentos por cento do valor das máquinas, equipamentos,
inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes,
instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade,
novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - 150% do valor FOB da importação de ferramentais para
prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios e sobressalentes, incorporados ao ativo permanente das empresas;
IV - cem por cento dos gastos em especialização e treinamento
de mão-de-obra vinculada à produção dos bens relacionados nas
alíneas a a h do § 1º do art. 1º;
V - cem por cento dos gastos realizados em construção civil,
terrenos e edificações destinadas à produção dos bens relacionados
nas alíneas a a h do § 1e do art. 1º;
VI - investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológíco no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5º Para os fins do disposto nesta lei, serão considerados os
valores em dólares dos Estados Unídos da América, adotando-se para
conversão as regras definídas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instaladas no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
referidas no § 1s do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997

1204
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

§ l' O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.
§ 2' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até quatro anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.

Art. 8' O comércio, realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos
relacionados no art. I" obedecerá as regras específicas aplicáveis.
Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decreto-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c eg do art. l' são condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das
demais exigências legais e regulamentares:
I -

certificado de adequação à legislação nacional de trànsito;

II - certificado de adequação às normas ambientais contidas
na Lei n' 8. 723, de 28 de outubro de 1993.
§ l' Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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nal de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 22 As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 32 Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas
referidas no § 12 do art. 12 , com vigência de 12 de janeiro de 2000 a 31
de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de máquinas, equipamentos - inclusive de testes - ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem
como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de matérias-primas, partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados
- e pneumáticos;
III - redução de até vinte e cinco por cento do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI,
VII, VIII e IX do art. F.

Art. 12. Farão jus aos benefícios desta lei os empreendimentos
habilitados pelo Poder Executivo até 31 de maio de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como
objetivo a fabricação dos produtos relacionados na alínea h do § 12 do
art. 12 , a data-limite para a habilitação será 31 de março de 1998.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do cumprimento do disposto nesta lei.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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Parágrafo único. O reconhecimento dos benefícios de que trata
esta lei estará condicionado à apresentação da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 14. A inobservância das proporções, dos limites e do índice
a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita a multa de:

I - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. l' que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2';
II - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere O § 1Q do art. 2º;
III - sessenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. l' que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2';

IV - sessenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. l' que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ l' do art. 2';
V - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7!:!;

VI - cento e vinte por cento incidente sobre o valor FüB das
importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do
art. l' que exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2';
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p.

1197~1238,

mar. 1997

1207
Art. 15. As empresas já instaladas ou que venham a se instalar
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, habilitadas ao regime
instituído pela Medida Provisória nº 1.536-22, de 13 de fevereiro de
1997, na forma estabelecida no regulamento respectivo, poderão se
habilitar aos benefícios criados por esta lei, observando-se o seguinte:
I - será cancelada a habilitação anterior e as importações
efetuadas sob aquele regime serão consideradas como realizadas sob
as condições desta lei, ficando a empresa dispensada de atender aos
prazos, proporções, limites e índices estabelecidos na Medida Provisória nº 1.536-22, de 1997;
II - para efeito dos prazos, proporções, limites e índices a que
se refere esta lei, serão consideradas as datas e os montantes das
importações realizadas sob a égide do regime anterior.
Art. 16. O tratamento fiscal previsto nesta lei:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e as contribuições
federais;
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza e com aqueles previstos na legislação da Zona
Franca de Manaus, das Areas de Livre Comércio, da Amazônia
Ocidental, do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam).
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nºs 1.532-1, de 16 de janeiro de 1997, e 1.532-2,
de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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LEI NO 9.441, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Extingue créditos oriundos de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (1NSS)~ no valor e condições
que especifica, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.533-2, de 1997, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l Q Fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oriundo de contribuições sociais por ele
arrecadadas ou decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, cujo valor:
I - total das inscrições em Dívida Ativa, efetuadas até 30 de
novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja igualou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
11 - por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente de notificação ou de auto-de-infração não inscrito em Dívida
Ativa, seja igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. Os valores previstos neste artigo referem-se ao
montante dos créditos atualizados em 1Q de dezembro de 1996, inclusive com todos os acréscimos legais incidentes.
Art. 2 A extinção de processos judiciais em decorrência da
aplicação desta lei não implicará condenação em honorários, custas e
quaisquer outros ônus de sucumbência contra o exeqüente, ainda que
tenham sido oferecidos embargos à execução.
Q

Art. 3Q O disposto nesta lei não se aplica aos créditos incluídos
em parcelamento.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.533-1, de 16 de janeiro de 1997.
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Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176 2 da Independência e 1092 da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI Nº 9.442, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Cria a Grtuificaçõo de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis n!!s 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxilio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.544-19, de 1997, que o CONGRESSO
NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1c Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCTE), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federaís das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCTE) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga de P de agosto de 1995 até de 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de 1e de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo 111.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1º, no valor constante do Anexo 11.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40, 42 e 86 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.
Art. 4º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5º O inciso III da alínea b do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«111 - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.»
Art. 6º Os arts. 68, 75 e 86 da Lei nº 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 68
.
§ 1º O Adicional de Inatividade integrará, para fins de
cálculo de pensão, a estrutura de remuneração do militar falecido
em serviço ativo, inclusive com menos de trinta anos de serviço,
com base nos percentuais estabelecidos na Tabela VI do Anexo
II desta lei.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no parágrafo anterior, para os já falecidos, vigorarão a partir de 1º de
dezembro de 1996.»
«Art. 75
.
VIII -

multa por ocupação irregular de Próprio Nacional

Residencial.»
«Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reíncluido, designado ou mobilizado, e, excepcional-

mente, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a
qualquer das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore calculado sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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Art. 7Q Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n Q 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido AUX11io-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.
Art. 8 Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n" 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176Q da Independência
e 109Q da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Anexo I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) (Conforme art. 2Q)

-

Oficiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante de Esquadra)
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra,General-de-Exército e 'I'enente-Brígadeíro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0,688

Contra-Almirante,General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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II - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,040

111 - Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

'I'aifeíro-de-Prímeira-Classe

0,123

Taífeíro-de-Segunda-Olasse

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lI!
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 1~ Classe e Soldado Péra-quedísta (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2' Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não-especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049
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Anexo Il

-

Oficias

Vaiar (R$)

Posto
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

166,90

Segundo-Tenente

164,70

11- Praças Especiais

Valor (R$)

Graduação

110,70

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Orgão de Formação de Oficiais da
Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

12,00

UI - Praças

Vaiar (R$)

Graduação
Suboficial e Subtenente

110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeíro-Mor

77,10
.

65,10
42,00

Taifeiro-de-Primeira-Classe

36,30

'I'aífeíro-de-Segunda-Classe

32,10
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Graduação

Valor (R$)

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
1e Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de l' Classe e Soldado Pãre-quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1" Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2~ Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2" Classe (engajados e não-especialízedos)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3e Classe

24,00
19,20
14,40

Anexo III
Tabela de Cálculo da GCET
I -

Oficiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra

Posto
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

11 -

Fator
1,466
1,376

1,288
1,068
0,990
0,856
0,682
0,604
0,532

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)

Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Orgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

Fator
0,754
0,130

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete

0,098
0,098
0,098

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,080

0,118
0,110
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III

P raças (F a to r multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

0,754
0,634

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

0,526
0,442

Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento

Cabo(engajado)e 'I'aífeíro-Mor
Taifeiro-de-Primeira-Classe
Taifeiro-de·Segunda-Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lI!
Classe (especialízadoe, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteíro de lI!Classe e Soldado Pára-quedista (engajado)

0,286
0,246
0,218

0,178

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l° Classe (não especía-

lizados),Soldadodo Exército(especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 211Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2° Classe (engajados e não especializadoe)

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,164
0,130
0,098

Observações:

1 _ Valor do soldo de Almi ran te-de-Eequadra (Base para cálculo da GCET para ca oficiais):
2 -

Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo dllGCET
para as praças):

R$ 618,00
R$ 293,10

LEI Nº 9.443, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória nº 1.54_5-15, de 1997, que o CONG.RESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
tratam o art. 165, § 9º, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das DisposiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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ções Constitucionais Transitórias, e recriadas pelo art. 6º da Lei nº
8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
termos da respectiva legislação:
I
II

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);

III
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.
Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3º Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
nos termos da respectiva legislação, aplicando-se-lhe o disposto no
parágrafo único do art. 1º.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.545-14, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176º da Independência
e 109º da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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LEI W 9.444, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00 para os fins que especi-

fica.

Faço saber o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida
Provisória nº 1.552:10, de 1997, que o CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhão de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.552-9, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176' da Independência
e 109' da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

o anexo está publicado no DO de 15.3.1997, Edição extra, pág. 5195.
LEI N' 9.445, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Concede subvenção econômica ao preço
do 6leo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou a Medida Provisória n" 1.557-6, de 1997, que o CONGRESSO NACIONAL
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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aprovou, e eu, ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.557·5, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176"da Independência
e 109" da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI N" 9.446, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recur·
sos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que
especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n"1.466·10, de 1997, que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197·1238, mar. 1997
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Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob s~pervisão do Ministério da F~zen~a,_crédito e~traordi
nário até o linute de R$ 8.000.000.000,00 (OIto bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.466-9, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176"da Independência
e 109"da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

o anexo está publicado no DO de 15.3.1997, pág. 5196. Edição extra.

LEI N" 9.447, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a responsabilidade solidãria de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nr! 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n"
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n e 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.470-16 de 1997, que o CONGRESSO
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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NACIONAl aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal promulgo a seguinte lei:

Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n? 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas que detenham o
controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei nº 6.024, de 1974.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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Art. 4' O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
revistas no art. l' do D~creto-Lei~' ~.321, de 1987, decr~tarregime
Xe admini~traç~o espec.,al temporana, qu~doo caractenzada qualquer das situações preVIstas no art. 15 da LeI n- 6.024, de 1974.
Art. 5' Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2' e 15 da Lei n' 6.024, de 1974, e no art. l' do
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária as seguinte medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II -

transferência do controle acionário;

111 - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.

Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 6' No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção,
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária,
quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do
Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 7' A implementação das medidas previstas no artigo anterior e O encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão:
I - o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos
da instituição e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de
serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321,
de 1987;
II - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n' 6.024, de 1974.
Art. 8' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 9' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

III -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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§ 20 Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 30 O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
n. 2.321, de 1987, será fe!ta mediante ofert.a pública, na forma de
regolamento, assegurada Igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1. O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2. Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 11. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro N acional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no programa;
II -

o valor da operação;
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lU - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com O
empréstimo concedido.
Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22
.
§ l' Compete Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
à

§ 2' O disposto nos incisos U e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»
"Art. 26
.

§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de institnições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.470-15, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176' da Independência
e 109' da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997
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LEI Nº 9.448, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Transforma o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (lnep) em
Autarquia Federal. e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória nº 1.568, de 1997, que O CONGRE§SO
NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES,
Presidente, para os efeitos do disposto no parág"',"afo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a segumte lei:

Art. 1º Fica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão integrante da estrutura do Ministério da
Educação e do Desporto, transformado em Autarquia Federal vinculada àquele Ministério, com sede e foro na Cidade de Brasília (DF),
tendo como finalidades:
I - organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais;
II - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de
sistemas e projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino no
País;
III - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no
desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional;
IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas
educacionais;

V - subsidiar a formulação de políticas na área de educação,
mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes
da avaliação da educação básica e superior;
VI - coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação,em conformidade com a legislação vigente;
VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos
paraa realização de exames de acesso ao ensino superior;
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VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação básica e superior;
IX - articular-se, em sua área de atuação, com instituições
nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira bilateral e multilateral.

Art. 2Q O Inep será dirigido por um presidente e quatro diretores e disporá, em sua estrutura regimental, de um conselho consultivo
composto por nove membros, cujas competências serão fixadas em
decreto.
Art. 3Q OS servidores efetivos do Ministério da Educação e do
Desporto, lotados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais e na Secretaria de Avaliação e Informação Educacional
do Ministério da Educação e do Desporto, passarão a integrar o
quadro de pessoal da autarquia ora transformada.
§ 1Q Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Inep, fica o Ministro de Estado da Educação e
do Desporto autorizado a requisitar, no âmbito de seu Ministério,
servidores para exercício naquela autarquia, independentemente da
ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.
§ 2Q Ficam transferidos para a autarquia os acervos patrimoniais dos órgãos de que trata o caput, bem assim os direitos e as
obrigações decorrentes de contratos e convênios firmados pelo órgão
ora transformado.

Art. 4· Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir e remanejar as dotações orçamentárias consignadas à Secretaria de Avaliação e Informação Educacional e ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, bem como
outras dotações compatíveis com a finalidade e os objetivos inerentes
à autarquia;
II - remanejar cargos em comissão e funções gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para
compor a estrutura regimental da autarquia.
Art. 5Q Constituem recursos do Inep:
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I - as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas
pela UIÚão;
11 - receitas provenientes de empréstimos, auxílios, subvenções, contribuições e doações de fontes internas e externas;
lU - receitas próprias provenientes da prestação de serviços;
IV - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, na
forma da legislação vigente;
V - receitas patrimoniais;
VI - receitas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados a qualquer título.
Art. 6· O Poder Executivo aprovará a estrutura regimental do
Inep no prazo de trinta dias a contar da publicação desta lei.
Art. 7· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8· Revoga-se o Decreto-Lei n· 580, de 30 de julho de 1938.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176· da Independência
e 109· da República.
SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI Nº 9.449, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

Faço saber o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida
Provisória n" 1.536-22, de 1997, que O CONGRESSO NACIONAL
aprovou, e eu, GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 10 Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento' com vigência até 31 de dezembro de 1999:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997

;C~m~-;;mqjtl@

D®~m~fr~~;'~D .. ··[G;:-;~;~~

---~-~~=:::...._-_._._.

--

1228
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
n - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos;
e
In - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1· deste artigo.

§ 1· O disposto nos incisos I e n aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

ras;

fJ

carroçarias para veículos automotores em geral;

g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos
acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
§ 2· O disposto no inciso In aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabri-
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. nais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
••ntes nacro
=
. I expo rt adora,emnome dequemsera.
'd' deempresacomerCla
e
lUterID !dOa a redução do imposto, nas condições fixadas em regulareconhecl
mento.
§ 3' A aplicação da redução a que se referem os incisos 1 e 11 não
esultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
poder á r
dois por cento.
§ 4' A aplicação da redução a que se refere o inciso 111 deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5' Os produtos de que tratam os incisos I e 11 do caput deste
artigo deverão ser usados n? processo produtivo da; empresa e, adi.onalmente quanto ao InCISO I, compor o Seu ativo permanente,
~~dada, em ~mbos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6' Não se aplica aos produtos importados, no~ termos deste
artigo, o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n- 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7' Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n' 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2' deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita a respectiva empresa montadora ou fabricante nacionaL
§ 8' Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, 11 e 111 o disposto no Decreto-Lei n' 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2' O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre;
~

I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dosprodutos relacionados nas alíneas a a h do § l' do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor, das aquisições dos produtos relacionados no inciso
Ido artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
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importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

IH - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas realizadas nas condições previstas no inciso H do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso H do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.

§ l' Com o objetivo de evitar a concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionaís à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § F do artigo anterior,
realizados em moeda conversível, deduzidos:
a) O valor FüB das importações realizadas sob o regime de

drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
da capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos H e HI do art. 1'.

Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
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I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n· 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias integrais.
Art. 4· Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
.
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1· do art. 1·;
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - ao valor FüB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e

IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5· Para os fins do disposto nesta lei, serão considerados os
valores em dólares dos Estados Unidos da América, adotando-se para
conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6· As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1· do art. 1·, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1· do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7· O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1· do art. 1·, em cuja produção forem utilizados insumos importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio de
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nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1Q Ü índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no Pais e a soma do valor destes
produtos produzidos no Pais com o valor FüB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano calendário.
§ 2Q Para as empresas que venham a se instalar no Pais, para

as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.
Art. 8Q Ü comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1Q, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9Q Ü disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nQs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, e encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 10 do art. 1Qsão
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito;

e

II - Certificado de Adequação à normas ambientais contidas
na Lei n'' 8.723, de 28 de outubro de 1993.
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§ 1º Os certificados de adequação de que tratam os incisos ~ e
II rão expedidos segundo as normas emanadas do Conselho N acionJede Trânsito (C~ntran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2º As adequações necessárias a emissão das certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação ~o ce:tifica~o de que t:at?- O
inciso I a adequação de cada veículo a legislação nacional de trânsito
será co:Uprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta lei.

Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. 1º estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoasjucidicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória nº 1.508-14, de 5
de fevereiro de 1997, adquiridos entre a data do publicação desta lei
e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do
adquirente.
§ 1e A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.

§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3º A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro liquido para determinar o
lucro real.
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§ 42 As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índices a que se referem os arts. 22 e 72 estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso 11 do art. 2º;
11 - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1·, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1e do art. 2º;

111 - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 12 , que exceder a proporção a que se refere o inciso 111
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 1", que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 12 do art. 2º;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso 11 do art. 1º, que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do art. 1º, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 22 ; e

VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do art. 12 , realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 22 •
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta lei:
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I _ fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II _ não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
nlesma natureza.
Art 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao CongressO Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os at.os p.raticados com base na
Medida Provisória n· 1.536-21, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176· da Independência
e 109· da República.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI N· 9.450, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Acrescenta parágrafos ao art. 75 da Lei
n' 4. 728, de 14 dejul/w de 1965.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· O art. 75 da Lei n· 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
!avigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«Art. 75
.
§ 3· (Vetado)
§ 4· As importâncias adiantadas na forma do § 2· deste
artigo serão destinadas na hipótese de falência, liquidação extraCel. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1197-1238, mar. 1997

1236
judicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento
das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasíl.»

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.464-17, de 17 de janeiro de 1997.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

LEI N· 9.451, DE 17 DE MARÇO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da Uniõo,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
especial até o limite de R$ 191.513.000,00,
para 08 fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito especial até o limite
de R$ 191.513.000,00 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e
treze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
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e Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a

~d 3Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo II

~ta . o

montante especificado.
.
. _
.
4" Esta lei entra em VIgor na data de sua pubhcaçao.
Art· í1ia 17 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
Bras ,
B!lpública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares ..
~lel,no

Õanexo está publicado no DO de 18.3.1977, págs. 5299 e 5300.
LEI Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Determina que as Câmaras Municipais
sejam obrigatoriamente notifzeadas da líberação de recursos federais para os respectivos
Municipios e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

p"gurnte lei:
Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Federal direta
I! as autarquias,

fundações públicas, empresas públicas e sociedades
de;.eeononua nusta federais notificarão as respectivas Cãmaras Mumclpais da liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, a
qualquer título, para os Municípios, no prazo de dois dias úteis,
IfOntãdo da data da liberação.
Art. 2º A Prefeitura do Município beneficiário da liberação de
recursos, de que trata o art. 1º desta lei, notificará os partidos
llliJ{ticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais,
~ sede no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias
Il..têiB, contado da data de recebimento dos recursos.
Art. 3º As Cãmaras municipais representarão ao Tribunal de
Cllntás da União o descumprimento do estabelecido nesta lei.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário..
Brasília, 20 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.453, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 2!!da Lei n!!
5.553, de 6 de dezembro de 1968, que dispõe
sobre a apresentação e uso de documentos de
identificação pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F O art. 2'daLein' 5.553, de 6 de dezembro de 1968, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 2', renumerando-se como § l' o atual
parágrafo único:
«Art. 2º
.
§ l'
.
§ 2' Quando o documento de identidade for indispensável
para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares,
serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao intcressado.»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.569, DE 25 DE MARÇO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
contere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
coro força de lei:
Art. 1" Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
.
I - contratar operação de cãmbio fora dos prazos estabelecidos peloBanco Central do Brasil;
H - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
daqual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
IH - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadaspara pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
O primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ I" A multa de que trata o caput será cobrada:
a) naS importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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o período compreendido entre a data limite do prazo estabelecido pelo
Banco Central do Brasil para contratação do cãmbio e a data da sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no período;
b) nas importações enquadradas no inciso IIl, sobre o valor em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido entre:
1. a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do cãmbio e a data de recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180
dias.
§ 2' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
o caput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;

b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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I _ aos pagamentos de.merc~doriasembarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II _ aos pagamentos de importação de petróleo e derivados;

III _ aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;

IV _ às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V _ aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
. s valores somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
c U J o e, desde que nao
- u It rapassem o es t a b elecid
..
importação
eci o no mClSO
anterior.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art.. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.570, DE 26 DE MARÇO DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela anteci·
pada contra a Fazenda Pública, altera as
Leis n's 8.437, de 30 de junho de 1992, e
7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
,~~1" força de lei:
";,, Art. l' Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5' e seu parágrafo
:Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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único e 7' da Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. l' e seu § 4'
da Lei n' 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1', 3' e 4' da Lei n'
8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2' O art. l' da Lei n' 8.437, de 30 de junho de 1992, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 4' Sempre que houver possibilidade de a pessoa jurídica
de direito público requerida vir a sofrer dano, em virtude da
concessão da liminar, ou de qualquer medida de caráter antecipatório, o Juiz ou o relator determinará a prestação da garantia
real ou fidejussória .»
Art. 3' O art. 16 da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova .»
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

REEDIÇÕES
MEDlDAPROVISÓRIAN'1.507-17,DE6DEMARÇODEI997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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Art. 1. O Programa de ~stimul? à Re~tru.tu~ação e ao Fortale.
to d Sistema FinanceIro Nacional Instituído pelo Conselho
cunentári oNacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
~J:~do ~istema e a resguarddar os int.eredsses de depositantdes .e
o'
tídores será implementa o por meio e reorgamzaçoes a nulllves
,
.
' t'arras,
. previamen
.
t e autori
nistrativas, operacion~s
e SOCIe
onzad as pe I o
Banco Central do 'grasil.
§ 1. O Programa de que t;ata o cap~t. aplica-.se inclusiv~ à~
illstituições submetidas aos regimes eSpeCIaIS previstos na LeI n6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2. O mecatrismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes ~o pro\",ama a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratanIento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
ílaae fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;

II - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição
eo valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinaçãodo lucro reale da base de cálculo da Contribuição Social sobre
'o-Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
iregistradocontabilmente, poderá ser amortizado, observado o dispos-

teno inciso seguinte;
': - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
!!JlIortJzado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosIlàse anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12 O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o a § 2º
do art. 12 •

§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 32 Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 12 não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 22, 264,§ 3', e 270, parágrafo único, da Lei n 26.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 42 O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n" 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de
renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n2 1.507-16, de 5 de fevereiro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1245

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.508-15, DE 6 DE MARÇO
DE 1997 (*)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparellwse instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 10 São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei n' 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:

r - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
(*) Republicada no DO de 20.3.1997 (pág. 1527 desta obra).
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II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I
insumo
II
III

- industriais que utilizem os produtos mencionados como
na fabricação de bebidas;
- atacadistas e cooperativas de produtores;
- engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e III do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.
Art. 5' Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6' Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4', deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7' O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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- .. .

em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
~uiltiliza:;: mercadoria constante do mencionado documento, sem
'ao valor d a bn'gatoriedade de recolher o valor do imposto indevida'''duíZO a o
~rite aproveitado.
JII. .
8" Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
do Imposto sob:e Produtos In~ustriali~~d.os inciden~e na
cré~. _ de matérias-pnmas, produtos mtennedianos e matenal de
e.qw:iç~~m efetivamente empregados na industrialização dos bens
:~ do mesmo Imposto e destinados exclusivamente ao Executor
to na fonna do acordo celebrado entre o Governo da Repúbli.' ,g:F ~e~ativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulpelo Decreto n" 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.

t:.
!rPrto:.

,g:d:

Parágrafo único: AA ~utorizaçã? a que se refere o caput é válida
... artir da efetiva vigencia do refendo Acordo.

.ap

Art. 9" Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3"da
Lein' 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas .»

Art. lO, Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.508-14, de 5 de fevereiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
I~pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles

o anexoestá publicado no DO de 7.3.1997, págs. 4316/4318.
Col. Leis Rep. Fed.
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MEDIDA PROVISÓRiA N· 1.511-8, DE 6 E MARÇO DE 1997
Dá TWva redação ao art. 44 da Lei n!!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4·, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· O art. 44 da Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1· A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2· Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologías florestais.
§ 3· Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13·S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44·W, no Estado
do Maranhão.»
Art. 2· Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n? 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas enColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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-

em-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inacontr d segundo a capacidade de suporte do solo.
dequa a
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutiliou utilizadas de forma inadequada aquelas que não corresponzad~. finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incredem=
to de área convertid
1 a.
menArt 3" A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
"o Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
re~tida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiobedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
,P, \ervação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
;~diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região,
""demaisfundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
,e Art. 4" O poder Executivo regulamentará o disposto nesta me'dida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
" Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.511-7, de 5 de fevereiro de 1997.
" Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
:wplicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
Bepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause

fi'

MEDIDA PROVISÓRIA N"1.522-5, DE 6 DE MARÇO DE 1997
Altera dispositivos das Leis n!?s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

oPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
lIIlnfere oart. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
l!IlIIl'força de lei;
-JiíOI. Leis Rep. Fed.
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Art. 1· Os arts. 9·, 38, 46, 47, 87, 91, 92, 118, 143 e 243 da Lei
n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
«Art. 9Q
.
.........................................................................................................

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
........................................................................................................

))

«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 1· O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2· O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.»

«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ 1· A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2· A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.

§ 3· A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha."
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«Art 47. O servidor em débito com o erário, que for demi.
~erado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilida,tido, exoda ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
de ca<:s~ a 'cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
~perl°enta dias para quitar o débito.
de sess
§ 10 A não-q~~ação ?O débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 20 Os valores percebidos pelo servidor, em razão de deciliminar ou de sentença, posteriormente cassada ou revista,
~a~erão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notifi'~çãO para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa."
«Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidorpoderá, no. interesse da admi~stração,afast~-se do exe.rcíc~o
'do cargo sfetívo, com a respectiva remuneraçao, por ate tres
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único. Os periodos de licença de que trata o caput
-:J:ião são acumuláveis.»
«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
......................................................................................................

§ 2° Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação."

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de àmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
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I servidor;

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1" Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para
cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que
cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado.
........................................................................................................»

«Art. 118

.

....••••.•••......................•...........•••....................•.....................•............»

§ 3" Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
«Art. 143
.

§ 1" Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipee) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Orgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
«Art. 243
.
§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato as Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e
conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados
mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.

§ 8º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»
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.

2' O art. 22 da Lei n' 8.46_0, de 17 de setembro de 1992,

Art-. ar com a seguinte redaçao:

Pllllll8.'llV1gor

.. .

«Art 22. O poder Exe~utivo di~po.rá sobre a .co~c,:,ssã? do
uxílio-aÍimentação aos servIdores I.'ubhcos f~der~s CIVIS atl\:os
t.Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacio-

nal; §

l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em peeúDiae terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acum~e cargo o~ ,:,mprego.na f~rma da
Constituição fará !us a percepçao de um urnco auxílio-alimentação, mediante opçao.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
ÜIcidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salana! in natura.
§ 4' O aUXIlio-alimentação será custeado com recursos dos
6rgãos e entidades a que pertença o servidor.
§ 5' O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
\iàntagem pessoal originária de qualquer forma de aUXI1io ou
beneficio alimentação.»
tut. 3' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
~ g1906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
I!íl.blica direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
MUnicípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo
~IÍ'Público, às empresas públicas e às sociedades de economia

_ó

_-"te.

Art.

4' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado
demais integrantes do Grupo Jurí:
1IiIló;!:\Ia Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacio-

IIIIliiJltente jurídico, procurador e
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nal, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 5º O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista, em 15 de outubro de 1996, terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.

Art. 7º Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 8º Os Miuistérios da Admiuistração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da Uuião, que percebem proventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Admiuistração de Pessoal (Siape),
§ 1s A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2º Os servidores aposentados e os pensiouistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3º Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício.
Art. 9º A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituidos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo úuico. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante autorização do
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de recursos humanos do órgão a que o beneficio está vincudirigente
Isdo.
Art. 10. O Poder Exe~u.tivo regulamentará o disposto nos arts.
.lr' e 9' desta medida provisoria.

Art 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
U '-0 no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
Dl~só'ria em lei, texto consolidado da Lei n· 8.112, de 1990.
proVI
Art. 12. Os .arts. 2· e 152 da ~ei n' 2.180, ~e 5 de fevereiro de
1954, passam a VIgorar com as segumtes alteraçoes:
«Art. 2º
.
.........................................................................................................
§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite e idade estabelecido para a permanência no serviço público.
.........................................................................................................

§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço püblico.»

"Art. 152
..
Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do .Iuiz-Presidenta..

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.522-4, de 5 de fevereiro de 1997.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 1· da Lei n· 2.123, de F de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n· 4.069, de 11
dejunbo de 1962, no inciso III do art. 8·, o inciso IV do art. 33, os arts.
88, 89 e 192 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5· da
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Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4' da Lei n' 8.889, de 21
de junho de 1994.
Brasília, 6 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-5, DE 6 DE MARÇO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'l 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F A Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
§ 6' A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocíuio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade e efetuar o desconto de cinco
por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos
desportivos e o recolhímento do respectivo valor ao Instituto
Cal. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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-

. al do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
NaclOn
realização do evento.
§ 8. Para que o clube de futebol nacional façajus ao repasse

na renda dos espetáculos, deverá
parcela de participação
daFsua
- a que es tirver fililad o ou a entiida d e
deração ou Confe deraçao
.a eonsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
~~:provação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9. No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
ntidade esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
~ percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e .de trans~s
são dos espetáculos desportivcs, no prazo estabelecido na almea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6· ao 9· às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei,»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:

I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 29

.
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Escala de Salários-Base
Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Salário-Base
1 (um) salário mínimo

R$191,51
R$ 287,27
R$ 383,02
R$478,78
R$574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

Número Minímo de
Meses de Permanência
em cada Classe
(Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

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

))

«Art. 38

.

§ 5º Será admitido o reparcelamento por uma única vez." .
«Art. 45

..

§ 4º Sobre os valores apurados na forma os §§ 2º e 3º
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»

«Art. 47

.

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
.•............................................................•......•.................................. »
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«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão progra::,~ permanente d.e :e~são ~a concessão e da rr.'-anutenç~o dos
beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 1" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
Jllanutenção de beneficio, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos e que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2" A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far- se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3" Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conheciJllento da decisão ao beneficiário .»

«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
Jllontante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nOs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995 .»
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A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
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16. .

.

.

§

2Y O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
. eJ1te declaração do segurado e desde que comprovada a
~edi dência econômica na forma estabelecida no regulamento.
~r pe:t1
.:»::

.ele

»

Art.

48. A aposentadoria por idade será devida ao seguracompletar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
.elo ql.1er desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
~oJ.Pec~ba beneficio de aposentadoria de qualquer outro regime
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• • • • • ••••. 2Y O tempo de atividade rural anterior a novembro de
§ dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
99:1-, rv do art. 11, bem como o tempo de atividade rural de
!:tJ.cjeO do a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
,. e~-:r~vaIOentepara fins de concessão do beneficio previsto no
!'J~cll.1~3 desta lei e dos beneficios e valor mínimo, vedada sua
e --1;. :1- lio para efeito de carência, de contagem recíproca e de
~
-t;ilj ,;1:S Ç lio de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
v verP:Çi salvo se o segurado comprovar recolhimento das contri~ eet;;: e ;'elativas ao respectivo período, feito em época própria.
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58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
oa oU associação e agentes prejudiciais à saúde ou à
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id pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
Iaci1 aempresa ou seu preposto, com b ase em Iau do téecmco
. de
pen~ições ambientais do trabalho expedido por médico do trabaU:O ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deveão constar informação sobre a existência de tecnologia de proter ão coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento.»
"Art. 96. .

..

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

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
"Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2º, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
"Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
"Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstituCo!. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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cionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.»
Art. 3' O art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho fica
acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Na aposentadoria espontãnea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público."
Art. 4' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos II do art. 119 e III do § l' do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pelas legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previ.
denciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 5' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n? 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n? 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 6' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
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difi das por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
illllO• I c":o anterior, as que por ela foram alteradas.
eJegIs aça
.
. _
. .
Art 9· Revogam-se as disposições em contrano, especialmente
janeiro de 1959, o Decreto-Lei n? 158 de 10
· "3529
: ' de 13 deL··5527d8d
a Lfiel n
erelro
de
1967,
a
ei n .
,e
e novem bro d e 1968' a Lei
e
; 39 de 19 de novembro de 1973, a Lei n· 6.903, de 30 de abril de
5
~98i a Lei n· 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2· do art. 38 e o art
99 d; Lei n· 8.212, de 24 .dejulho de 1991, o.§~· do art. 3· e o art.
d Lein· 8.213, de 24 deJulho de 1991, a LeI n- 8.641, de 31 de março
d: 1993, e o § 4· do art. 25 da Lei n· 8.870, de 15 de abril de 1994.

d:
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Brasília, 6 de março de 1997; 176· da Independência e 109. da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.524-5, DE 6 DE MARço
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargoS no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
eonfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
eom força de lei:
'
Art. 1· Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
integrar Quadro em Extinção.

Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
'ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n· 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
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~-----------------2" As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
e"tiI1Çd~ execução indireta, conforme vier a ser disposto em regula.

~~

objeto

I1to.

Aplica~se o disposto neste artigo às atividades
otoris t a e motorista oficial.
de %I1.Art s" Ficam convalidados os atos praticados com base na
dida 'Provisória nº 1.524-4, de 5 de fevereiro de 1997.
JVle .Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
tpe parágrafo único..

blicação.
pt.1 :Brasília, 6 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
úblic a.
Fel'
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

~icadono DO de 7.3.1997, págs. 4321/4338.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.565-2, DE 6 DE MARÇO
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
,.Çere
1 .
cOJV'força de ei:
co%I1
1" A contribuição social do Salário-Educação, a que se
.Art·art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
refere °smos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
9-05 '!'':' trativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
9-dJlt.1~s demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalva50ci9-l5 ;:'petência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educad9- a F~E), sobre a matéria.
çí!io (

O

·__'-:";::Dp:-F;;:ed;t.:-'BBr;:a;:;s;;:ilL,EBi,:r;;:as;;;ílili·;;:a,~v;:.11:S8;9,~n~."i31.,
t.t.l1::-,;;p.:-'lii2!33:99.=i1:55'1111.,-;m;;:ar;;;:-.]199;9;;7;-

Colo

~~lS'~

JJ"

.

.
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Estã,: i~entas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educaçao.
') União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
a a respectivas autarquias e fundações;
como suas
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devite registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
~d~cação, e qu~ atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da lei
\1' 8.212, de 24 de Julho de 1991;
, d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
er definidas em regulamento;
@ " e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
tendalll cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
ia V do
55 da Lei n' 8.212, de 1991.

•

.C

.:n.

§ 2' Integram:; receita do .Sal.ário-Educação os acréscimos leque estão sujeitos os contnbumtes em atraso.

~8is a

§ 3' Endende-se por empresa, para fins de incidência da contri'bUição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
'sQCiedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
ual com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
:entid~des públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1', inciso Il, da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída entre
Ílll!!stado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios
estebelecidosem lei estadual, que considerará, dentre outros referenIlílrls, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
~spectivas redes de ensino.

Art. 3' O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
têlação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ii\i à remuneração percebida pelos empregados das empresas contritiüintes.
,Art. 4' A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Ih8tituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A, em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424,
de 1996.

Art. 5' A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizado pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.

Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-1, de 5 de fevereiro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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-Art.

11. Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.

Brasíli a,

6 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da

Repiiblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDAPROVISÓRIA N" 1.534-3, DE 13 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
~força de lei:
Art. 1" Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
IJlstituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, osquantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
ijrão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2" desta
medida provisória.

Art. 2· Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Despor-

li! e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
ijxp,edir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.

~put

.

§ I" As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes

as. aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no

Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
eontar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
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§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4', da Lei n' 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes á distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.534-2, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo III à Lei n' 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n' 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 13 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo

Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
Cargose dos Centros Federais de Educação Tecnológica
e
Quantitativos
..
Cargo/Função
""'_.-

~'de Direção

40
205
617
1.481

êD!1·

'orliz

es
cD!4

~

Subtotal

~Ç6es Gratificadas

FG-1

Ji'il,Z

.~.

lG-6

~

.F0,8
~9

Subtotal

il'"
•

Total

2.343
4.129
1.119
901
2.809
1.607
2.012
2.280
457
209
15.523
17.866

MEDIDAPROVISÓRIA NO 1.535-3, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
IlOnfere'o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
eom.força de lei:
(~r'Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra) e rerretificada no DO de
18.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares
Art. l' O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo úníco. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO 11

Das Atribuições
Art. 3' São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
11 -

regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

111 - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;

IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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Art. 4. São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:

as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e a
I
,"
do: interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele'
defesa os
'
II _ consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
. da profissão de advogado.
própnas
Art. 5· São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
,
I _ suporte e apoio técnico e administrativo ~s atividades dos
'Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II _ operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III _ suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
80 sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
,Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizaIdas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aosserviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6· O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provase títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1· O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1272
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2· Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.

§ 3· O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas' e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7· O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 10 ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1· Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão
I da classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil,
§ 2· Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício minimo de 365 dias.

§ 3· Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
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CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos

'do~es do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
seTVI
...
desta medida proVlsona.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
ecialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamen~sae vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratifião de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
caçvantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, e a
p~evista no art. 1', inciso I, e § l' do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentn~ incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o segumte:
I - Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;

b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialistas
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
doquadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialistas do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
11 -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
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a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2" grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1" A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2" Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo Hl,
§ 1" O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para cinqüenta
e cinco por cento a partir do 366" dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2" Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;

que importem risco de quebra de caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.
b)
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Art 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n' 8.112, de 11
d . bro de 1990 ficam criadas funções de confiança denominadde Fonezemo_es Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
M
ç por servidores ativos
.
. no quant'tt'
al
rivativo
da autarquia,
1 a IVO, v o:es
; distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
§ 1. O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 22 O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3' Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
gerando efeitos financeiros somente a partir de 12 de dezembro de
1996.
§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valo-

.res de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1276
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de natureza especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V deste medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
me~sal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n?
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;

li -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
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-

b) firmar ou manter co~J.tr,,:to co~ instituição financei:a pública

da bem assim com instituições autonzadas a funcionar pelo
Centro do Brasil, em condições mais vantajosas que as
B.a:~':nente ofertadas aos demais clientes.
US § 1. A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
ave sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
~~fsent~doriaou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n· 8.112, de 1990.
§ 2. As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
unidas com a pe~a de ad;,e,:ência ou de suspensão, conforme os arts.
129,130 e seu § 2-, da LeI n- 8.112, de 1990.
j: .•'."'

•

QU pnv~o

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxili~ são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Tecmco de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observadoo posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
doscargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1· dejaneiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n· 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
. dos novosvencimentos nas carreiras do Banco do Brasil estabelecidas
nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas seus pagamentos,
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direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2Q O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de natureza especial aos atuais dirigentes, enquanto investido na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimentos.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de junho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1Q Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1Q
de janeiro de 1991.
§ 2Q OS depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
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§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Centr~ d~ Bra~il,. de. comp.etência após ~1 de dezembro de
1990 ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
utorlzados com base no art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e acerto de contas de que trata o caput.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarqnia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Centro do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 24. Os periodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
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Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1997, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situação que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.535-2, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Técnico de Suporte do Banco Central
Especialista do Banco Central do do Brasil

Brasil

Analista do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira
Juridica do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira
Total para o Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Servidores

711
5.459
6.170
200
200
6.370
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
rec"
. d Especialista do Banco Central do Brasil
u carrerr3deeAnalista do Banco Central do Brasil
1'1.1 Cargo
.
d Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
1.1.2 Cargo •

classe

Padrão

11
1

c
B

C

IV
Il1

11
I
IV
1II

11
I
Il1

D

(VEm)

40h semanais

IV
Il1

A

Vencimento-Básico

11
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00
966,30
929,10
884,70
S42,40
802,20
763,80
720,30
679,50
640,80
604,50
570,00

L2 CarreiraJurídica do Banco Central do Brasil

-..

L'21 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico
Classe

Padrão

(VBs)

40hsemanais
A

IV
1II

11
I

IV
B

C

1II

11
I
IV
1II

11
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
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Vencimento-Básico

Classe

(VBs)

Padrão

40h semanais

2.055,30
2.014,80
1.975,20

III
11

D

I

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
11 Garreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Analista do Banco Central do Brasil
Classe

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Padrão

%eBase da
GABe

65%-A-I

IV

90o/o-A·IV

65%-A-I

III

90%-A-IlI

Padrão

%eBase da
GABC

IV
UI
11

65%-A-I

11

90o/~A-II

I

65%-A-I

I

90o/o-A-1

IV

75%-B-I

IV

SOo/o-B·IV

A

B

C

D

Co!. Leis Rep.

Classe

A

III

75%-B-I

III

900/0-B-III

11

75%-B-I

11

90%-B-II

I

75o/~B-I

I

90%-B·I

IV

75%-0-1

IV

90o/o-C-IV

III

75%-C-I

III

90o/~C-III

B

C

11

75%.0-1

11

SOO/O-C-I1

1

75%.0-1

1

SOo/o-C·I

III

75%-D-I

III

11

75%-D-I

1

55%-D-I(I)

1

35%-D-I(I)

D

90o/~D-1II

11

SO%-D-I1

1

90%-D·I
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d B oco Central do Brasil
1.2 carreira Juridica o a

Procurador deo BancoCentral do Brasil

Classe

A

B

C

D

Padrão

0/0 e Base da

GABC

IV

650/0-A~I

III

65%-A-I

II

65%·A-I

I

65o/o--A-I

IV

750/0--B-I

III

750/0-B-l

II

75o/~B-I

I

75o/~B-I

IV

75%-C-I

III

75o/~C-I

II

75o/~C-I

I

75o/o-C-1

III

750/0-D·l

II

75o/~D-I

I

55o/~D-I(I)

I

35o/~D-I(l)

(1) Conforme disposto no § 111 do art. 11, desta MP.
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Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário
R$

Total

R$

Direção

Analista
e
Procurador

FDS·1

1

1.975,20

1.975,20

FDE-1

39

1.876,20

73.171,80

FDE·2

46

1.678,80

77.224,80

FDT-1

246

1.086,30

267.229,80

FDO-1

531

987,60

524.415,60

Assessoramento

FCA-1

11

1.876,20

20.638,20

FCA-2

39

1.678,80

65.473,20

FCA-3

17

1.086,30

18.467,10

FCA-4

112

987,60

110.611,20

FCA-5

229

592,50

135.682,50

Total

1.271

-

1.294.889,40

Suporte

Técnico

FST-1

12

354,90

4.258,80

FST-2

96

213,00

20.448,00

FST-3

56

177,30

9.928,80

Total

164

Total

1.435

de
Suporte

-

34.635,60
1.329.525,00
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2 Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico

•

Procurador

Ã.uxiliar

Nível

Vr. Unitário
R$

Servidores

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP 15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

Total

4.399

2.21S,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

-

2.218,50
85.420,72
155.562,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45

433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

;-c

2.256.666,08

222,00
166,50
138,75

2.442,00
16.983,00

111,00

83,25

17.982,00
10.989,00

-

56.166,00

-

2.496.205,22

7.770,00

185.353,14

236

Adicional Especial

Total
R$

Anexo V
Cargos de Natureza Especial

.. ..

,

.•.

Valor Unitário

Total
R$

Nível

Servidores

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

6.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00

R$

'
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Cargo extinto

Carreira

Referência

Classe

A

B
C

A

D

Auxiliar

E
F
G
H

B

1
J
L
M

C

N
O
P

D

Padrão

Servidores

N
III

-

11
1
N
III

11
1
N
III

11
1

78
16
9
7
6
2
2

11
1

711
Analista do Banco Central do Brasil

Cargo extinto

Referência
A
B
C

Classe

A

D
E
F
Técnica

3
106
306
176

III

Total para a Carreira/Cargo

Carreira

-

G
H

1
J
L

B

C

M

P
Total para a Carreira/Cargo

N
III

11
1
N
III

11
1
N
III

11
1
III

N
O

Padrão

D

11
1

Servidores

57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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....
Procurador do Banco Central do Brasil

CflI'g'o extinto

-

carreira

Classe

Padrão

A

D

IV
III
II
I

E
F
G
H

B

IV
III
II
I

20
16
4
13

-

C

IV
III
II
I

Referência

A
B
C

Procurador

I
J
L
M

4

4
25

-

-

III
II
I

N
O

Servidores

D

P

46
15

Total paraa Carreira/Cargo

150
5.934

.!fqtill para o BancoCentral do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Orlada

>~quiva.lência)

Estruturas Extintas
(Código)

'!OO'II> FCA-!

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100%FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

JOO'll> FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001,953970,
966894
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

15%FCA-4

Estruturas Extintas

(Código)
613673

18,75% FCA-4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,606629,609722,614645,
615625,616660,617626,618624,619620,620686,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218

20% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357, 302660, 302732,
350699,353701,520233,521230,919645,972694

22,50%FCA-4 604623

25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,060594,061590, 065561,100595,
110590,111597,113590,114596, 115592,120596,121592, 122599,123595,
124591,125596,126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206596,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917693,
922oo~923669,924865,925004,926641,927864,926687,929867,930006,

932641,942839,961000,969869,970632,993000,997005

30%FCA-4

495162,496189,600626,605573,611620,612677,630179,795206,
796162

40%FCA-4

016062,018155,016163,021063,031313,061506,061530, 070602, 071609,
072605,060560,063593,067564,100560,110531,111562,112569,113565,
114561, 115568, 120561, 121568,122564, 123560, 124567,125563,126560,
127566,130567, 140562,141569,142565,143561,144568,145564,146560,
147567, 200565, 201561, 201600, 202568, 202592, 202606, 203564, 204560,
350664,426164,426167,472166,473162,460169,482161, 463168, 464164,
486167,467163,468160,469166,491160,492167,493163,501204,915920,
916690,940909,967912,979680,960670,961001,962681, 963686, 965880,
966003,987663,991672,994006

50% FCA-4

110566,429155,470155,790166,791164,792152,793159,916697

52,50%FCA-4 610623
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Estruturas Extintas

EstrUtura

(Código)

Criada
(Equivalência)

70%FCA-4

100% FCA-4

100% FDE-1
-

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508, 110507,
111503,112500,113506,114502,115509, 121509,122505,123501, 124506,
125504,126500,127507,128503,130508,140503,141500, 142506, 143502,
144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,202509,
202533,203505,203530,204501,466131,481165,973815,975940,977942,
978949,984914,112593,425133,460133,461130,462136,463132,464139,
465135
009059,009113,009121,100501,450081, 451088, 453080, 457086, 459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

. 100%FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-1

008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,062502,063509,082562,082597,083569,084565,086568,
088560,416088,417084,418080,420131,421138,422134,424137,427136,
427160,440086,452084,454087,455083,458082,760137,761133,904945,
943940,949930,946001,947954,948004, 956945, 957941, 958948, 959944,
960942,968900,971901,992968,995002

100% FDS-1

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-1

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
936979,944980,945978

37,5% FST-1

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,84089O,
920819,921815,931810

50% FST-1

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-1
70% FST-1

350702,833886
070700,939820,941824

·100% FST-1

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75% FST-3
100% FST-3

665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRlA NQ 1.537-36, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei
n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1Qdo art. 22 da Lei nQ8.212,
de 24 de juIbo de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações decorrentes de variações nos ativos objetos dos
contratos, no caso de operações de swap ainda não liquidadas;
IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
(") Retificada no DO de 15.3.1977 (pág. 1569 desta obra).
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orretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
B,9!'Íedadesdc arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
8l!1presas e
,... ) d pesas de captação em operações realizadas no mercado
a esceiro [nclusive
. com tíítli1OS pu'bl·icos;
. L_J::n

1xJ,teJ. J,U-'-an

'

ncargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
ees de recursos de órgãos e instituições oficiais;
'g'It'Pas s
b)

c) despesas de câmbio;

d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
Í!1stituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios

que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
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§ 3º As exclusões de deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos
na legislação pertinente.

Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo
com esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia
útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.537-35, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei n? 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 13 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.538-38, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)

Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND).
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n !?S.177, de I!! de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2f! e 3º da Lei nº

8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'de março de 1991, alterado
pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional(NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de créditos por antecipação de
receita.

§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçâo (PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de abril de
1990, para:
CO) Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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a) aquisiçao, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebido em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 22 Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3 2 A NTN poderá ainda ser emitidas para troca voluntária por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 52 da Lei n? 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 42 A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 22 O art. 22 da Lei n 2 8.249, de 24 de outubro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22 A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

In -

prazo: até 30 anos;

formas de colocação:
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a) oferta pública~ ~om a realização de leilões, podendo ser

colocada ao par, com agro ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
úblicas, ou socie~ade de .e~onomia mista federal, mediante
pxpressa autonzaçao do Ministro de Estado da Fazenda, não
~odendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par: quando se tr~tar de emissão
para atender ao Programa de FmancIamento as Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de I" de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Inuestment Bond (BIB), de que trata
o art. l' desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por título da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3', da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
em sua atual redação.
.........................................................................................................

§ 2'

.

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

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJPL), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »)

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n? 8.249/91 passa a
gorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q

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

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990."
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Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.538-37, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.539-29, DE 13 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7·, inciso XI, da Constituição.
Art. 2· Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, periodo de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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a) índice
RJê8a;

s de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

gramas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

b) pro

ld~te'2'

O instrumento de acordo celebrado será arquivado na en§ . dical dos trabalhadores.
tidade SIn
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
p.l'Pvis ória:
.
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resulta~os, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas VInculadas;

2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
jilstitucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
publico, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observlincia dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
'éomplementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
~r.evidenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
~QS empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresaem periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
Iíllterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
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de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4° As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4° Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litigio:
I

n

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1° Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2° O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3° Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4° O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5° A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.539-28, de 13 de fevereiro de 1997.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
íli 13 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
BraSll a,
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.540-22, de 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a outro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no art. seguinte.
(*)

Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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Art. 2° É adnútida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1° É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo ínícial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da Lei n'' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6° O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3° Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1°A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste
artigo será contada a partir da data limite para apresentação da
proposta ou do orçamento a que essa se referir.
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§ 2. O poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
. 4' Os contratos celebrados no âmbit? dos ~ercados r~f~
" . ~ 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
dos
eração da poupança financeira, bem assim no da previdên_aere~unda fechada permanecem regidos por legislação própria.
ciapnva
'
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira_(TBF), para ~er
· da exclusivamente como base de remuneraçao de operaçoes
tiIiza no mercado f
i'
de prazo dd
ão iaual
ueanzada
nanceiro,
e uraçao
igu ou supe:rior a sessenta dias.
Parágrafo únic~. O Conselho Monetário ~acional expedir~ as
. "struções necessárIas ao cumpnmento do disposto neste artigo,
~déndo, inclusive, ampliar O prazo mínimo previsto no caput,

"

Art. 6" A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I _ semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
11 _ anualmente, a partir de I' de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I' de janeiro de 1996.
§ I' Em I' dejulho de 1995 e em I" dejaneiro de 1996, os valores
nas unidades monetárias de contas extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no que
couber.
~ressos, respectivamente,

§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão

utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
Vnião, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
'divulgar o IPC-r.
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§ 1· Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de lº de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim .
§ 2Q Na hipótese de não existir previsão de índice de preço
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3· A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6Q do
art. 20 e no § 2Q do art. 21, ambos da Lei n" 8.880, de 1994.
Art. 9· É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive:
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1Q O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5Q deste artigo.
§ 2Q A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3Q O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4Q Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5Q O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1e Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n? 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
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registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de rsais)..
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.540-21, de 13 de fevereiro de 1977.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n? 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 13 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.541-22, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dá nova redação ao § 3'1 do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52

(*)

Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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§ 3' No caso de amortiza~ão,juro~ e outros encar;;o.s decortes da extinção ou dissolução de entidades da Adnumstração
~blica Federal, nos term?s da Lei n' 8.02~, .de 12 de abril de
1990, os títulos serão ~mltIdos com prazo nummo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2' Os títulos do Tesouro ~aciona:1 de que tratam o art. 10,
'ciso I1I da Lei n' 8.211, de 22 de Julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
n' 8.447 de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos ~or out:os de iguais características,
exceto quanto à cláusula de mallenabllIdade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumpnmento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n' 1.541-21, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

il:n

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.542-20, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de 6rgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

'. OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
liOnfereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
~QI!l força de lei:
'

.•
ÍRetificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Adnúnistração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1Q Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2 Q Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3 Q A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4" Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5 Q A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2Q e 3Q, ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4Q, sujeitará o responsável às penalidades
cmninadas pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n Q 5.452, de 1Q de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3 Q As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
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r' cional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quan-

toSSO disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Csdin terão acesso à~ informações.a elas refer~ntes, direta~ente
. to ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
JUlltorízação, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
:'tegrante do Cadin.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadín não implica reconhe'mento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
d'ocumentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º O Cadin conterá as seguintes ínformações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, ínciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3º.
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadín, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
lU - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos adítamentos.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7° A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1° Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2° O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3° Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
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""..

8' A não

observãnci~ ~o

disposto no § l'

~o ~.

2' e nos

. .,Art· 7' desta medida proV1sona sUJeIt?- o~ responsaveis as sanções

,arts· ~eo 8 112

de 1990, e do Decreto-LeI n- 5.452, de 1943.
.
da LeI n- . ' _
. 9' Fica suspensa, ate 30 de setem~ro de 1997, a aph;ação
~ sto no caput do art. 22, e no seu § 2-, do Decreto-Lei n- 147,
do dispo f, vereirc de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
:de 3 e~~ei n' 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
,~.er.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo úni~o. O Minist:-o.de Estado da Fazen~aest~belecerá
ama priondades e condições para a remessa, as umdades da
cronogr dori~-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
Pro~~o em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
inscnça
Art. 10. Os débitos de qualquer n~tu~eza para com a Fazenda
.
na! poderão
ser parcelados
em ate trinta
parcelas mensais
a
.
.
.
. '
NaClO ivo criténo
da
autondade
fazendária,
na
forma
e
condições
lus
eXC
nrovi - .
previstas nesta me dida
1 a provisoria.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar com ou sem o sstabelecimento de alçadas de valor, a competência p~a autorizar o parcelamento.

.<

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Mínistro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
.recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
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§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.

§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3· O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Divida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamenta.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
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I _ Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
.
na-o recolhIdo ao Tesouro Nacional;
terceu'0s e
, n _ Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
" O rações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
~b~eo r e~~Ihido ao Tesouro Nacional;
ena
IH _ Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inD . ária na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
_a:;~u devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
~~ d~ janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
~inpresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não reco'Iludas aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1996 poderão
ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocoIizad~s_até 31 de ~arço de 1997, ?bedecidos. ~s requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisorra.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
'ainda que cancelado por falta de pagamento.

§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e instituições filantrónicas sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinçãode entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1312
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
11 - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
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III _ à contribuição ao F~do de Investimento Social (Finso..d das empresas exclusIvamente vendedoras de mercado~,al), e~~a~ com fundamento no art. 92 da Lei n" 7.689, de 1988, na
itIas eota sup~rior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n 2s 7.787, de
'unbo de 1989, 7.894, de ~4 de nov.e,;"bro de 1989, e 8.147, de
~p d ~ zembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
~r c~n:'a) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
'~rmos do art. 22 do Decreto-Lei n 2 2.397, de 21 de dezembro de 1987;

,. . ,

i!lít

, , IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a trans'. âo de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
instituído pela Lei CompleIl?-e~tar ~2 77, de 13.de julho de
1993, relativo ao ano-base de 1993 e as m~ull:'d_ades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;

gu;MFJ.

)
V - à taxa de licenciamento de importação exigida nos termOS do art. 10 da Lei n'' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n 2 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

a sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomuuicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n? 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n? 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 72 da Lei Complementar n 2 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 12 da Lei Complementar n 2 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 12 Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigiveis.

§ 22 O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.

§ 1· Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2· Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3· O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
Art. 22. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ 1· Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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N-o se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao

t~ N:Cional do Seguro Social (INSS).

}n8tí§ 3. Os débitos para com a Fa~enda ~acional, v.,:ncidos até 31
. d 1996 não inscritos na DIVIda Ativa da União, de respon;de ~~~d: dos E~tados, d~ Dis~to Federal, dos Municíp.ios e de suas
8sb~ d s da adnúnistraçao indireta, decorrentes, exclusivamente, de
tí .a 'oe celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguin·en
convem s
tes condições:
a) o pedido de parce~amento deverá se'.: e?c~~do.' até 31 de
to de 1996 ao órgão gestor do convemo inadimplido, que o
agbos eterá à Se~retaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
m
aSl1conveniência
do atendiímento d o pleit
erro;
b) o pedido deverá ser ~nstruído ~om autori~ação l~gis.lativa
específica inclusIve quanto a vmculaçao das receitas propnas do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem ?S a,:s. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos r, alíneas a e
C, e II da ConstItmçao;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
·consolidaçãoe parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
doBrasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacio.nal, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fJ O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§4· Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 23. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela SecretaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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ria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 24. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."
Art. 25. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de inicio de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ 1º A partir de lºdejaneiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ovalor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 26. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-19, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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d 12 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
2;049, ~ de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n 2 2.163, de 1984, e os arts.
~~~:~~ 94 da Lei n 2 8.981, de 1995.
, Brasília, 13 de março de 1997; 176' da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.543-20, DE 13 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Na-.
tureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
:onfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
:oro força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
.\ssessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
\dministração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
lXc~to os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
lúÍnero total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
!$ta medida provisória.
§ 12 O Presidente da República disporá, mediante decreto, por

proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
io Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
9'entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
ia competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
~uperiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
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§ 22 No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2 2 O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3 2 Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.

Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.

Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.543-19, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 13 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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a, Medida Provisória n? 1.543-20, de 13 de março de 1997)
s em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Cargo pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional

(AneXo

.--

CargolFunção

I--

Natureza Especial

Quantitativos

52

e-DireçE1~0 e Assessoramento Superiores

141
602
1.855
2.790
6.319
7.250

D,\S-6
p,\S-5
p,\S-4
DAS·3
DAS·2
DAS·!

18.957

Subtotal

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-!
FG-2
FG-3

29.013
48.022

Subtotal
Total

MEDIDA PROVISÓRlA NO 1.546-17, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Consti(*)

Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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tuição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n?
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
11 - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso 11 deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.

§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
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"
da roveniente da venda de bens nas operações d,; conta
de re~ d/preço dos serviços prestados e do resultado aufendo nas
pIÓpna,
.
ci"erações de conta alhem.
.Jl, Parágrafo único. Na receita bruta ~ão se i.n~luem as ven?"s de
b
serviços canceladas, os descontos InCOndiCIOnaIS concedidos, o
eDSo:to sobre Produtos Indus_trializados (IPI), e o Impost? sobre
g"P ações Relativas à CIrculaçao de Mercadonas (ICMS), retido pelo
-v::d"edor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto

tHbutário..
Art. 42 Observado o disposto na Lei n 2 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
'também excluídas as receitas correspondentes:
aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
I -

'~xterior,

"

li - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
'~onsumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 52 A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarTOS, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
Varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
novarejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
li.que se refere este artigo.

.. Art. 62 A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na coudição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
1"ll:'imos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre Suas próprias vendas.
Art. 72 Para efeitos do inciso III do art. 22 , nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo Ou em parte, por outra entidade da Administração
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.

Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
11 -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

111 - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9· À contribuição para o PISlPasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2·
somente se aplica a partir de 1· de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso 111 do art. 8· aplica-se às autarquias somente a partir de 1· de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1" de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
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-n

para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
, '. d-de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
~~fu.ll 00 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variáveL
~ar'ágrafO único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
,. stimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
~: riados pro rata. tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributaII Pno que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
dP,.
os, lação entao
-vrgen
' t e.
C'
egtllArt. 16. A contribuição do Baoco Central do Brasil para o Pasep
têá comobase de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
l~nsideradas c?mo fonte I'~a atender às suas dotações constaotes
dó'Orçamento FIscal da Umao.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
..rtirde 1· de novembro de 1996.
'P, Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.546-16, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1"
de outubro de 1995.
Brasília, 13 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.547-28, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção (U)
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
(') Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Daeta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.

§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. I?
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS·5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-04, ou equivalente.
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3' N- o farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
, ~ _ d: § 22 para o exercício de cargos de direção, chefia e
,~ndiçoe:mento d~ nível DAS-03 e inferiores ou equivalentes, ou para
assesdsor Distrito Federal e Municípios.
Esta os,
,
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. 12 e 22serão pagas
'unto de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativi-

:d~o~~ que trata a Lei Delegada n 2 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 52 As gratificações serão pagas a partir de 1" de janeiro de
1995, em valor equivalente a set~nta por cento do proevisto no caput
deste artigo, até a regulamentaçao de que trata o § 1-.

Art. 42 O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 52 O Anexo I da Lei n 2 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 62 O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n 2 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG) nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 22 da Lei n 2 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5- e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá Ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.547-27, de 13 de fevereiro de 1997.
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Art. 8" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
(Medida Provisória n" 1.547-28, de 13 de março de 1997)
Valor
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Chancelaria

Quant.
Cargos

Inicial

de I a VIII

A

deIaVII
deI a V

doAnexo II da
Lei n" 8.460/92
D-Ia C-III
C-NaB-N
B·VaA-III

A

de I a VIII
delaVlI

C-IV a B·IV

Especial

de I a V

B-VaA-III

Especial
Subtotal

Inicial

Assistente de

Padrões

Correspondente
aos Padrões

D-l a C-III

Subtotal

Total Geral

de

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.548-29, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
(*) Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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Art l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ. .dad~ (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
tilV I 'amento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
p aneJ
I
da Carreira Finanças e Controle;
II

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

Il1
da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipe~), ,:,m exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
comolimite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
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Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3º O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, lI, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6º A gratificação de que trata o art. 1" será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1e de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1º.
§ 8º Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros .de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3º A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
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depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDm, devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1· A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de
1994.
§ 2· A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3· Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para O
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4· e 5·
do art. 2·
§ 4· A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, como a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n· 13, de 1992.
§ 5· A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1· de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2·.

Art. 5· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.548-28, de 13 de fevereiro de 1997.
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Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Q
Brasília, 13 de março de 1997; 176Qda Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.550-37, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*J
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Oro
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO r
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
(*) Retificada no

DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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-bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as

seguintes finalidades:
I _ avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
ficáciae eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
eos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programaçãofinanceira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
Vl - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo COmpreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
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I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
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I _ promover a integração das áreas coordenadas pela Secre. Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
tarJa articular com as demais atividades sistêmicas do Governo

como

Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
d Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacion:r pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' ü Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULün
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

11 - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
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III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
V1 - avaliar O desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
V11 - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
V1II - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões e licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto aqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
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xv _

acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
o inclusive ações descentralizadas executadas a conta de
governos' oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

recurs

XVl - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção 11

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá Secretaria do Tesouro Nacional, no desempanho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
à

I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da politica de financiamento da despesa
pública;
Il - zelar pelo equilibrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária e a dívida externa de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIl! - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
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ceira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçalllentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
inforlllações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII promover a integração com as demais esferas de governO elll assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
.A-chninistração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm COlllO órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1 g Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
.A-dministração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b') o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas EstataiS;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
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h) na qualidade de ó~gãos se~oriais, as unidad~s de planej~e?

to e orçamento dos mimstenos CIVIS, militares e órgaos da Presidência
da República.
§·2. Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejato e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
men
óraã cen trai .
coordenação
técnicas doo orgao
§ 3. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mist3:'_ sua.s subsid.i~as e controladas, e
demais empresas em q~e a Uma?, ~Ireta ou mdiretamente, detenha
a maioria do capital SOCial com direito a voto.
§ 4. Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnica~ente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompaI1hamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULüIV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4· e 11 desta medida provisória
poderão ter exercícios nos Seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de PesquiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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sa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n 2
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 12 Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n 2 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2 2 Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 52
do art. 2 2 da Medida Provisória n" 1.548-29, de 13 de março de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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e~ processo ~riminal por p~ática de crimes
Administração Pública, capitulados nos Títulos II e Xl da
:Special do Código Penal Brasileiro, na Lei n Q 7.492, de 16 de
~o de 1986, e na Lei n Q 8.429, de 2 de junho de 1992.
J Parágrafo único. As ~edações estabelecid~s ~este ~ig~ apli-se também às nomeaçoes para cargos e corrussao que impliquem
Call1
tão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
gestrimõnio na administração direta e indireta dos Poderes da União,
~:D1 como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.

UI _ condenadas

co:

CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade político-partidária;
II -

profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2Q O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, podeColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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/

.....

er mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
ráabr ang
.e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferid~s p"ra o Ministério da Fazen~a os
s em comissão do Grupo-Dlreçao e Assessoramento Supenores
(D"~) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
etarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Minissecr
'
tério das Relações E
xtenores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na forrnulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ 1" O Conselho de que trata O caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e de acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;

III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;

V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso N acionai;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos da administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
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Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I _ como membros permanentes:
o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidena)

te;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 12 Poderão participar das reuniões de Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 22 A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 32 Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 42 O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n Q 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o
exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos em que a
(Ciset) tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.550-36, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 13 de março de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
(Medida Provisória n 550-37, de 13 de março de 1997).
Q

D.L. 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação

Situação
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.551-20, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 5', 9', 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
........................................................................................................»

Art. 3'

r

..
25%, na navegação de longo curso;

II - 10%, na navegação de cabotagem;
IIr - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2'.
••••.•......•.•.•....••••..•••...••....•....•..•..•.......•.•..•.•.....•.••.•.••.•.••.•••••••.•••••.••.•»

«Art. 52

.

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

I l I - ......................................................................................
(*)

Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso NacionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
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outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retomem ao Pais nas seguintes condições;
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;

5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exp ortador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estej am expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
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entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2 Q Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
«a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trãnsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»

«Art. 9 Q As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item 111 do art. 8" serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráficos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações
afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o § 1" do
art. 8", incluídas as embarcações fluviais que participarem do
transporte de bens para exportação.
........................................................................................................»

«Art. 10
1-
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e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II _ compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»
«Art. 16
..
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasilei-

ros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projeto de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de díques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
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fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5· do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
N acionai e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no

art. 26."
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«Art. 29

..

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos ~ l?rojet?s do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de crédit.o ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realIzadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedída nos termos do caput deste artigo
fica condícionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro NacionaL
§ 3' Caso o montante dos diretos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n'
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medída provisória.
§ 4' O FMM utilizará os díreitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédíto cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódía e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
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Art. 3Q Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
Q
5 do Decreto-Lei n Q 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2Qdo art. F da Lei n· 8.402, de 1992.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.551-19, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6Q Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n Q2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9Qda Lei
n Q8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 13 de março de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.553-13, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre a emissão de Notas do Te·
souro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

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

Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a:
(*)

Retificada no DO de 15.3.1997 (pág. 1569 desta obra).
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I _

subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,

té o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a missão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades

a enu"nativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
nornímo de resgate d
A
' . I e encargos, e t axa d e
e tres anos
para prmcipa
:os calculada na forma do § 3º do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhento~ e c~nqü~n!a milhões de reais), por tít~os .de
características financeIras iguais as daqueles a que se refere o InCISO
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V ;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
comos serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
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juros de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n· 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank iBamb),
subsdiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A. sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundaçào Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ 1· Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
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§ 3' As normas e condiçãe.s para_a efetivação dos pagamentos
u trata o inciso VI deste artigo serao fixadas em ato conjunto dos
M~s~oS de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

d

§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
mestralmente, até a quitação do débito, dos valores pagos pela
~nião, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indiee Geral de Preços - Disponibilidade Interna
{lGP-DIl da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário NacionaI.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
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Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
Iíquidc em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n?
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral de sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2' da Lei n? 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3';
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND),
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.553-12, de 13 de fevereiro de 1997.
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Art· 10. E sta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.555-8, DE 13 DE MARÇO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3" do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da Uuião (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo Hl.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.555-7, de 13 de fevereiro de 1997.
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Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 14.3.1997, pégs. 5077/5078.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.558-5, DE 13 DE MARÇO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
do art. 35 e § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293, de
15 dejulho de 1996 que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária para os exercícios de
1996 e 1997.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14
.
§ 3" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original .»
c<Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
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da legislação vigente, ress~vadas aquelas de~orrentes de.recu!sos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
•••••••••••••.•••••••••••..•••••••.••••.••••.•••••••.•••••••••••.••.•.••.••.•••••••.••••.••••••••••••.•• »

«Art. 34

.

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

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 44

.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
"Art. 49
.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional de Seguro Social;

III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
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v - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;
V1 -

Recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

V11 - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
V1II - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI

pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n· 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,»
Art. 2· O art. 35 e o § 4· do art. 53 da Lei n· 9.293, de 15 de julho
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35
.
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n· 87, de 13 de setembro de 1996.
•.......................•............••..•...••.•..................................................•••.•»

«Art. 53
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§ 4·

.

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

xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).»
Art. 3· Ficam convalidados os atos pr~ticados com base na
Medida Provisória n" 1.558-4, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.556-8, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituíção, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1· A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
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incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
11 - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;

111 - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adqnirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6', financiar parcialmente programa de saneamento da
ínstituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
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IY

§ 3" O refinanciamento de '!.uetrata o inciso
deste aIi;i.go será
edido da assunção, pela Umdade da Federaçao, das dívidas de
~;:;onsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4" O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
rivatização da instit,:üção finan~:ira, de que trata o inciso III ~o
~go anterior, concedido pela U~ao ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I _ autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da

respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5" O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.

Art. 6" Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3", quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
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financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:

I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
11 - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

111 - capitalização da instituição financeira.
Art. 7' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.

Art. 8' Nos casos de que tratam o art. 6' e o parágrafo único do
art. 7', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
11 - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto a compatibilidade da situação fiscal do
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Estado controlador co~ o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9· A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiament?s de que t~,,:ta 0_ art. 3·, co~ tí!ulos do
T souro Nacional ou mediante securitização das obrigações com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4·,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4·, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
qnitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3·, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n· 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
;eceitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
Inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
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caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.

Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuidos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demaís
cominações legais ou contratuais.
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Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2" Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força. do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e na Medida Provisória n" 1.470-16, de
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14 de fevereiro de 1997, podendo a União refinanciar a dívida nos
termos da Medida Provisória n· 1.560-2, de 14 de fevereiro de 1997.
§ 3· A equalização de que trata o § F observará o previsto no
art.B",

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.556-7, de 13 de fevereiro de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.463-11, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

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

Art. 1· O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1· de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
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Art. 2º Os benefícios mantidos pela Pre~dência Social serão
. stados em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do
í~~i~e Geral de Preços .: Disponibilidade Interna (I~P-I?I), apurado pela Fundação GetulIo Vargas, nos doze meses imediatamente
anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de inicio posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 29•
Art. 6º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com 08 mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»

Art. 7º O art. 231 da Lei n 9 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
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§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.463-10, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 14 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.465-13, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Acrescenta § 5'2 ao art. 4'1 da Lei nº 8.884,
de 11 dejun/w de 1994, e dá outras providências.

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

Art. 1a O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5·:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
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no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos pre~~tos nos ~s. 28, ~1, _33~ 35, 37, 39, ~2, 45, 4~,
parágrafo UnICO, 52, § 2-, 54, §§ 4 , 6', 7 e 10, e 59, § 1 , desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum."
Art. 2" O disposto no § 5" do art. 4" da Lei n" 8.884, de 1994,
lica-se aos processos em tramitação no ãmbito do Conselho Admi:Ystrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.465-12, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.469·16, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas admiuistrativas,
exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
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Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbras ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado,
relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do
artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-15, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Portella Pereira
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.473-29, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' O § 6' do art. 20, o art.. 37 e o art. 40 da ~ei n' 8.74_2, de
7 de dezembro de 1993, passam a VIgorar com a seguinte redaçao:
«Art. 20
.
.........................................................................................................

§ 6' A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
•.•.•.•.•...........................•....••......••.......••••.........••••..........•••.•.........•••••»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ F A decisão sobre orequerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento>
«Art. 40
..
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.»
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.473-28, de 14 de fevereiro de 1997.
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Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.475-25, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Altera as Leis nºs 8.019. de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 6· e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9º
.
§ 7· O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as
competências que lhe confere o art. 19 da Lei n" 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no
País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias
adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde
que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios
do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»
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Art. 2' Os arts. 17 e 19 ~a Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
am a ter a segumte redaçao:
",' d a
pass
«Art. 17. P ara pagament o dos encargos previidenciarios
União poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentári~ Anual, a.ss,:gu;ada a.destinação de recursos
para as ações de Saude e Assistência SOCIal.»
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-24, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-34, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,
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§ 1· O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2· Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para a
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a titulo de pessoal
e custeio.
§ 3· O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4· Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5· Para os fins do disposto no § 1·, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2· O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período núnimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os paràmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3· Quando as condições propostas nos termos do art. 1· não
atenderem a comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4· A Secretaria do Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n·
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1· Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p- 1239-1511, mar. 1997

1377
órgão de que trata efiste artdigoIPo.delrá_to~ar dtos interessados termo
de compromisso, na orma a egis açao vigen e.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às '."~nsali~ades d~ 1~~5.e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou JUdICIaIS.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."

Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências,
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-33, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 12. Revogam-se a Lei n· 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n· 8.178, de 1" de março de 1991; e a Lei n· 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 14 de março de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Pullen Parente
Anexo I
Nome do Estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nO

Data do Registro:

Enderece:
Cidade:
Telefone: (

CEP:

Estado:
Fax: (

)

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereco:

.

Estado:

Telefone: (

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)
1
2

CPF/CGC

Participação
do Capital

3
4

5
6
7

8
9
10
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Controle Acionário da Mantenedora
NomedosSócios

Participação
do Capital

CPF/CGC

(pessoa Física ou Jurídica)
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Indicadores Globais
Ano-Base

Ano de Aplicação(*)

NR de funcionários:
W de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:
Estado:

_
_

-----'CEP::

!dês da data-base dos professores:

Locah

(Carimbo e assinaturado responsável)

--"Data::

_

_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos

(Despesas)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
4.0

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

Pessoal
Pessoal docente
Encargos sociais
Pessoal técnico e administrativo
Encargos sociais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com material

Conservação e manutenção
Serviços de terceiros
Serviços públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)

Outras despesas tributárias
Aluguéis
Depreciação
Outras despesas
Subtotal-(1+2)
Pro labore

5.0 Valor locativo

6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais

7.1 PislPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do.eno-beee R$.

_
~,

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

Local:

em.L, 1_ /1997

---Data:-/----l-Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.478-22, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9~ da Lei ne
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 dejaneiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 9' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissária;

j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens máveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

§ 5º As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança»
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Art. 3' Ficam convalidados os atos pra~icados com base na
Medida Provisória n' 1.478-21, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.479-26, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. I' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ I' Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.479-25, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.480-28, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n"s 8.112, de

11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os arts: 20, 62 e 67 da Lei n· 8.112, de_ 11 de dezembro
de 1990, passam a VIgorar com as segumtes alteraçoes:
"Art. 20
..
.........................................................................................................

§ 3' O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes.»
"Art. 62. Ao servídor efetivo investido em função de direção chefia ou assessoramento, cargo de provímento em comissão
ou de Natureza Especial é devída retribuição pelo seu exercício.
§ 1. A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, ~ncorpor~-se, ,conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.
§ 2' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5· Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9'.»
"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devído à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
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sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio,.
Art. 2Q OS arts. 3Q e 10 da Lei n Q 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3· Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a um décimo.

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida
em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
11 - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CU);

111 - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ 1Q Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n Q 8.112, de
1990.
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§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Gruo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
~os cargos de Natureza Especial, have~do_o servidor optado pela
remuneração total do cargo em cormssao, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o ~e~dor co~pletou o ~nterstício
e a remuneração do cargo em conussao exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nivel da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
. Art. 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor farájus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
íncorporadae em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
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I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provísória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou ointerstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provísória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vígorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comíssão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), niveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de ativídade pelo desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 7º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
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Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata O art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995 tenha completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8 112 de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
v~t;gens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos

arts. 180 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8 112 de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fu<ad~ pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I _ a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;

II _ a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1" de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n' 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
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máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.

Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n· 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (GEFA), instituída pela
Lei n· 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1· do art. 7· da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5· e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7· Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
................•.......................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargo na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
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'1'0

a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do

finaneeI ,
que estiver concorrendo.

cargo a
I" No caso de o candidato ser servidor da Administração
públ~ca Federal, ser-Ihe-á facultado opt:,r pela percepção do vencidas vantagens de seu cargo efetivo.
men to e
§ 2" Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprímento será computado para todos os efeitos,
comO de efetivo exerC1ClO no cargo publico em que venha a ser
investido.
Art. 16. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
elo art. 3" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
~emuneração asparcelas relativas ã diferença de vencimentos.n.ominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1997,
pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente
em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então
ocupado.
Parágrafo único. A parir do reenquadramento de que trata o
caput o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei n"
8.691, de 1993, somente fazendo jus as vantagens do Plano de Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.

Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. I", exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2", exceto os §§ 2"
e 3" do art. 3" da Lei n" 8.911, de 1994, 5", 6", 7", 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n"1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de I" de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480·26, de 17 de
janeiro de 1997, e 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 78 e o art. 193 da Lei
n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e 6" da Lei n· 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N·1.481-47, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os dispositivos adiante indicados da Lei n· 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1· É instituído o Programa Nacional de Desestatização (PND), com os seguintes objetivos fundamentais:
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;
N - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do Pais, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos díversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédíto;
........................................................................................................»
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"Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei;
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indi~etamente pela União, instituídas por leí ou
ato do poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III -

serviços públicos objeto de concessão, permissão ou

autorização;

IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ l' Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.

§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e O art. 177 da
Constituição, e ao Banco do Brasil S.A., não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
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§ 5º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

l-alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3º Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão.»
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«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superi".r de decisão o Co.nselho Naci0I.'al de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:
1 - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
.........................................................................................................

§ 2" Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério, ao qual a empresa ou o serviço público se
vincule.
§ 3" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 4" Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 5" O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 6" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 7" O presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
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§ 8' O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 9' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND):

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;

11 -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às de sestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fi a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
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In - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias no exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a serencaminhadas
pelo presidente do conselho.
.........................................................................................................

§ 29 Na desestatização dos serviços púbicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 39 O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
especifica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 49 A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatizaçào, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 59 Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;
b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;

c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 29 , 39 e 49 deste artigo;
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d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso Hl, desta lei.»

"Art. 7' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização..
«Art. 8' Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais..
«Art. 9' Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ l' As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização,

§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1399
§ 4Q OS titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao

Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que encerre o processo de desestatização.»
«Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta titulares das participações acionãrias das sociedades que
vi~rem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
«Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos
que determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
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sos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos:
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.

§ 1º Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
§ 2º Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto.

§ 3º O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
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I _ admissão de moeda corrente;
II _ manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos tít?1o~ e
créditos já renegoclados e que, no momento da renegociaçao,
eram passíveis dessa utilização;
III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de
secretaria;

II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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III - constituir grupos de trabalho, integrados por fimcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos da
alínea d do § 5Q do art. 6Q desta lei, para o fim de prover apoio
técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso II do art. 6Q desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do PND.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do CND,
ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio
de empresa especializada>
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
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«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
berá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
c~or líqnido apurado nas alienações para cobertura de seus
V stos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuad~s com terceí:os, necessári?s à execução dos processos de desestatização preVIStos nesta lei,
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
Art. 2· No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3· O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex_membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4· A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvi.
mente Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
milhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas. e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
.
§ 1· O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal eqnivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dividas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);
.
b) transferir à União debêntures de emissão do BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.
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§ 2Q Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso IH do art. li" e no § 2"
do art. 15 da Lei n Q 8.031, de 1990, e na alínea a do § 10 do art. 30 da
Lei n Q 8.177, de 1Q de março de 1991, alterado pela Lei n" 8.696, de 26
de agosto de 1993, com a redação dada pela Medida Provisória n Q
1.538-38, de 13 de março de 1997.
§ 3 Q As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.

§ 4 Q Atévinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5Q As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.

Art. 5Q O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4 Q, desta medida
provisória, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. 10da Lei n Q 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I - as operações serão registradas pelo BNDES em conta
específica;

H - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;

UI - é vedada a concessão de empréstimo ou a prestação de
garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata o inciso

HI deste artigo os empréstimos ao setor privado de que participem
instituições financeiras públicas na qualidade de agente repassador.

Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.481-46, de 14 de fevereiro de 1997.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
'publicação.
.
Art. 8' Revogam-se os arts. 17. 19, 22 e 26 da Lei n 2 8.031, de
:12 de abril de 1990.
Brasília, 14 de março de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
!,tepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.482-34, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 A partir de l' de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
'Servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso III do art. 12 da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
rcontinuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do

servidor, através de:
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I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

II - recursos adicionais, quando necessanos, em montante
igual à diferença entra as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. 1º desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória nº 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
Faixas

Alíquota

(com base na Lei n ll 8.622, de 19.1.93, Anexo 111)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe

D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,

Padrão IV - NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - Nl, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento

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

11

12

Art. 4º Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.482-33, de 14 de fevereiro de 1997.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-8, DE 14 DE MARÇO'
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2!! da Lei n!!
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2' do Lei
n" 8.427, de 27 de moia de 1992, que dispôem;
respectivamente, sobre o crédito rural e sobre
a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º

.

§ l' Considera-se igualmente, subvenção de equalização de
preço, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a
operações de crédito rural, o pagamento:
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a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto, apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.
§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-7, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.520-6, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõesobrea novaçãodedividas e responsohilidades do Fundo de Compensação de VariaçiiesSaloruús(FCVS);o1teraoDecref.o.Leinº
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nºs
8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5

de dezembro de 1990, e 28 de jul/w de 1993,
respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financíadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiros da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 1" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2" A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1" de janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze para o
principal;

b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a, para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2. de juros de 6,17% a.a. correspondente à taxa efetiva de juros
aplicadas aos depósitos de poupança, para as demais operações;
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c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.

§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de I' dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata este medída
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1" dejaneiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.

§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta
medida provisória.
Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
11 - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5' do art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualid dad Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vincul:d:S : financiamento habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de

As 'stência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depôsi~~ e Letras Imobiliã.J:ias (FGDLI) o~ de seu suce~sor_e aos demais

fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI -- declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII IX

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN);

X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
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§ 12 As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediantes dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
deste que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 22 A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 32 A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará

o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 42 O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 52 A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 32 Fica alterado o § 32 do art. 32 da Lei n 2 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 42 , os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 32 Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.

§ 42 O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 32 deste artigo."
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1413
Art. 4º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamento imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o § 7º
do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3º do art. 3º
da Lei nº 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.

Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as o'p~raç~esnão cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsablhzaçao do FCVS.
Art. 5º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 6º, são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:

I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dividas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2º desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
atua!, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada aqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
título a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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Art. 6 9 Os créditos novados, relativos a contratos de financia-

mento com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao agente
operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7· O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei n Q 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8Q Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o lucro, instituída pela Lei n Q 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5Q, como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3 Q e 4Q do art. 65 da Lei n Q 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5Q desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9Q O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5 desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Q

Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
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licações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
de ap se refere o coput deste artigo.
a que
Art. 10. O inciso II do art. 6Q do Decreto-Lei 2.406, de 1998,
a vigorar com a seguinte redação:
pas s
«Il - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financíadores;»

Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do, FGTS, fica o Tesouro N acio~al
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas o a c do § 2º do art. 1º desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à difere.nça entre os. val,ores do saldo devedor con~ábil da
operação de financiamento habitacional e-o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. 10e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 19

•..•........•.........•..•.••.••.•..•.•.••.•.•........•.••.••.•••••••••..•..•.....
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Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.
Art. 2" Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,

bem assim os seguintes requisitos:
I - O valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equívalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada ~ atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1417
ansferência, considerando-se as alterações ocorridas no sal-

~a ~ edor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
d~sti~ados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
rópri a que não tenham cobertura de eventual saldo devecasar~sidual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n'
~0:92 de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
~cis;s I e Il deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições fi~~c~adoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigencias:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuãrio,
do saldo devedor contãbil da operação, atualizada pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previsto no caput e nos incisos I, Il e In
do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionãrio em relação
ao valordo novo encargo mensal»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
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II - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: setenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data de liquidação;

III - contratos firmados de 1º de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990, setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 15. As transferências no ámbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n? 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
Sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, O direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2ºdo art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
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a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5" da Lei n"
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisóría n" 1.520-5, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6" da Lei n'' 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 14 de março de 1997; 176" da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen. Parente
Paulo Paiva
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.530-4, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDVJ, do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2Q Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
I
II

estejam em estágio probatório;
tenham requerido aposentadoria;

III - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
II do art. 229 da Lei n Q8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § 1Qdo art.
186 da Lei n" 8.112, de 1990.
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-

l' Os servidor~s ,,:ão amp~~~os p~lo art. 19 do Ato das
§ . _ s ConstituclOnms Transitórias, ainda que ocupantes de
- igua
.
Iment e, a der-i
J)ispOSIçoeacionados no anexo, poderao,
enr ao PDV.
cargos re l
§ 2' A Administra~ão, no estrit~ interesse d.? serviço público,
e o direito de nao aceitar pedidos de adesao ao PDV.
reserva-S
§ 3' O servidor. que tenha ingr7ssado :om requerimento Jlro:a
de aposentadorIa, desde. ':Iue ainda nao p~bhcada no Diário
~. I da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de p~~va fonual de desistência daquele processo.
§ 4' O deferimento definiti,:o da inclus~o .no P!?V de servidor
esteja respondendo a procedimento administrativo ou procediqu':tto penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
~~ dias, a contar da data de encerrament~ d~ prazo de adesã~, com
decisão pelo não-cabImento da pena de demissão, observado o dísposto no § 2' deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
. data constante do seu pedido.
§ 5' O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6' Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.

Art. 3' O servidor que aderir ao PDV deverá pennanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4' do artigo anterior.
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Art. 4· Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;

c) acréscimo de 5% sobre o valor total de indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o décimo
sexto e o vigésimo dia do programa;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;

b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;

lI! - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;
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) 'ndenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,

c Ide efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;

por ano

d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista

'neas a b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
n al s a l " .
. eliros quinze dias do programa;
pnm
.
) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
eal I'neas a b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
'e.
"
dia
onas
décimo sexto
o vigasimo
la d o programa.
§ 1. Na cont~gem ~o tempo de .efetivo e::,ercício p,?,a o cálculo
de concessão dos .IncentIvos fin.ancelro.s considerar-se-á, como ano
integral, a fração Igualou superior a seis meses.
§ 2. As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3' Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo, para os
efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em disponibilidade.
Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens pennanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
1 - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;

11 - diárias;
111 - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV

V
VI

VII
VI11

salário família;
gratificação natalina;
auxílio natalidade;
auxílio funeral;
adicional de férias;
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IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.
Art. 6" O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4º desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficicl da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 7º Além dos incentivos a que se refere o art. 4º, serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.
Art. 8º Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT).
Art. 9º Os dirigentes dos órgãos, autarqnias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim
ou usufruto de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência
do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar no âmbito da Administração
Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as parCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1,p. 1239-1511, mar. 1997
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te e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
q:; aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e
a declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações
~ entas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
lSúblico a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
~rogramas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.530-3, de 14 de fevereiro de 1997.

Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
(Medida Provisória n? 1.530-4, de 14 de março de 1997)

1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
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5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária
10. Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
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Ministério da Saúde e suas vinculadas;
12. ~,::. Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;.
..
nos HospitaIS Mlhtares:
Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de Saú• de Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico
em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontólogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica,
Laboratarista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópsia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13. No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engeulteiro
14. No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros combustíveis
15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
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16. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargos de:
• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado
• Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados
19. Cargos do Banco Central do Brasil
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-13, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Altera os arts 2'1 3'1 4'1 5'1 6º 7'!e 9º da
Lei n' 8.745, de 9'de'de;'mím; de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

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

Art. F Os arts. 2·, 3·, 4·, 5·, 6·, 7· e 9' da Lei n· 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
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III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
.........................................................................................................

VII - Atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX -

atividades finalísticas do Hospital das Forças Arma-

das.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3º

.

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

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum uitae»
«Art. 4º
.
.........................................................................................................

II -

até 24 meses, no caso do inciso UI do art. 2º.

III - doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX
do art. 2º.
§ 1º No caso do inciso Ill do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.

§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
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«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 6Q

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

§ 1e Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.

§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração dodisposto neste artigo importará responsabilidade administrativa
da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado.»
«Art. 79

.............••..••.•••••.•.••.••••••.••••.••.••.••.•.••.•..•.•.••.......•.......

II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
......................•.................................................................................»

«Art. 99

••••.•.••.••...•.•..••.•••••.••••.•.••.•.••.••.••.•.••.•.••.•.••..•..•...••......
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III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que traa o art. 2º,
inciso II, da Lei n' 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei nº 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses.

Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de r~ e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei n' 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.554-12, de 14 de fevereiro de 1997.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 14 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-11, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
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OU do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.

Art. 42 Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 52 Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 62 Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7" Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimento o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 12 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 82 Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8 2 , inciso 11, alínea b, da Lei n 2 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9 2 O art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3" O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
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que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-10, de 14 de janeiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 1762 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.560-3, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica a Umão, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de junho de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;
11 - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econõmica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
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III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazend s créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
a'tr°atual líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
ccn
'
U 'Federação contra a trmao;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
fere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
: Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
. Fazenda.
§ I" As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
tê 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
~onsubstanciamsimples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2" Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e Il, nem pelo refinanciamento a que Se refere o inciso IV:
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;

b) as obrigações decorrentes de operações com organismos finan-

ceiros internacionais;

c) as obrigações já refinanciadas pela União.
§ 3" As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.

Art. 2" O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I -

dívida financeira em relação à receita líqnida real (RLR);

II - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;
III

despesas com funcionalismo público;

IV

arrecadação de receitas próprias;

V
privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI -

despesas de investimentos em relação à RLR.
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Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
Art. 3" Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, observadas as seguintes
condições:
I -

juros: no mínimo de seis por cento ao ano;

II - atualização monetária: IGP-DI, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1" Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas uo caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2" Para as demais obrigações, o saldo devedor será atualizado
até a data de celebração do contrato de refinanciamento com base nas
condições originalmente pactuadas.

§ 3" A parcela a ser amortizada na forma do art. 6" poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1".
§ 4" Nas hipóteses dos §§ 1" e 3" caberá à União arcar com os
eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5" Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos
externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir
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lativas à dívida financeira na trajetória estabelecida no
as metas re
aIIla'
pr<lgr .' oderá atribuir a suas instituições financeiras a adminis~) ndaotl~Os estaduais e municipais junto a centrais de custódia
e e valores mob'l"
.
t1'- a"RO
·"--tul
I iarios.
de.tí os
§ 6. A não-observãncia das metas e compromissos estabelecidos
.
ama implicará, durante o período em que durar o descumprino pro~em prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
.me
cialllento, a substituição dos encargos financeiros mencionade n:te artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária
dos al acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro
r~:~s 'percentuais do comprometimento estabelecido com base no
p1IJ1;. 5·•
Art. 4' Os contratos de refinanciamento deverão contar com
dequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
~e receitas próprias e dos recursos.de que tratam os arts. 155, 157 e
159,incisos I, a, e II da Constituição,

6:"

Art. 5' Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço:
I - da dívida decorrente do refinanciamento de que trata esta
medida provisória e das refinanciadas com base nas Leis nOs 7.976,
de 20 de dezembro de 1989, e 8.727, de 5 de novembro de 1993;
I! -

da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

lI! - das dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei nO
8,212, de 24 de julho de 1991, e na Lei nO 8.620, de 5 de janeiro de
1993.
§ l' Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de-refínanciamento, para o momento em que o serviço das mesmas
dívidascomprometer valor inferior ao limite.
§ 2' O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
íiItigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeiGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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ra total da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR
anual.
§ 3' Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 4' Eventual saldo devedor resultante da aplicação do dísposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 5' No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do contrato de refinanciamento.
Art. 6' Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 7' A União poderá contratar com instituição financeira
pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que
trata esta medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos
contratos de refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 8' O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 9' A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir títulos do Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o
Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à obtenção dos
recursos necessários à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O § 4' do art. 4' da Lei n' 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 4' A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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III

.às e.

resas concessionárias, para expansão e melhoria dos

J's públicos de energia elétrica e para reativação do progra-

se~~ conservaç~ode energia el.étrica, mediante p.roje.tosespecí-

podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisiçao de ações
. ., so b con t ro I e dos
d cos,
capital SOCIial d e empresas concessionarras
~vernos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
. -"
desestatizaçao.
Art. 11. Fioam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.560-2, de 14 de fevereiro de 1997.
mfi

Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro PulZen Parente
Raimundo Brito
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.561-3, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4 g da Lei Complementar n'l 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentençajudiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei n" 9.081, de 19 dejulho de
1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
eonfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
eomforça de lei:
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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Art. 1· O Advogado-Geral da União, e os representantes judiciais das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais,
autorizados pelo dirigente máximo da entidade, poderão transigir em
juízo para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 10.000,00
(dez mil reais), requerer a desistência das ações em curso ou dos
respectivos recursos judiciais, e abster-se de propor ações e de interporrecursos, nas causas, em face de um mesmo réu, de valor igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas-.
§ 1· Quando a causa envolver valores superiores aos limites
fixados no caput, as disposições deste artigo, sob pena de nulidade,
somente serão aplicáveis com a prévia e expressa autorização do
Ministro de Estado ou do titular de Secretaria da Presidência da
República a cuja área de competência estiver afeto o assunto, no caso
da União, e da autoridade máxima da autarquia, da fundação ou da
empresa pública.
§ 2· Não se aplica o disposto no caput deste artigo às causas
relativas ao patrimônio imobiliário da União.

Art. 2· O Advogado-Geral da União e os titulares das autarquias, fundações e empresas públicas federais poderão autorizar a
realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos processos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de débitos de
valores não superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em
parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ 1· O saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2· Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.

§ 3· As autoridades indicadas no caput deste artigo poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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Art. 32 Não havendo Súm~la da Advocacia-?eral da União
42 inciso XII, e 43, da LeI Complementar n- 73, de 1993), o
(arts. do-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou
A~v:;osiÇãO de recursos judiciais, independentemente da observâna.m d limite previsto no caput do art. 12 , quando a controvérsia
~di~a instalada houver sido decidida pelo Supremo Tribunal FedeJal u pelos Tribunais Superiores, em suas máximas composições
~le~adas e nas suas respectivas áreas de competência.
Art. 42 A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés;bal~tar~udias, !"ndações, sociedades de economia
mista e empresas pu roas re erais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão,
as causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de
:atureza econômica, intervir, independentemente da demonstração
de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito,
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Art. 52 Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
Art. 62 As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 72 Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.
Art. 82 A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 9· Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso II, do Código de Processo
Civil.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.561-2, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n· 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n· 9.081, de 19 de julho de 1995.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Pullen Parente
Geraldo Magela da Cruz Quintão

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.562-3, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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i Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
:e trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b e g, do Decreto-Lei nº
l.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
.
ie janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994 para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de e~preendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
oº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 dejulbo de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, vi'/Bando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.

Art. 22 Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
S;diante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

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

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações .
.........................................................................................................

§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantias real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionista.

§ 5" A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8" Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»
«Art. 7º

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••.••.••••••.••.•.••••••••••.••.•.•••»

«Art. 9º

.

§ 7"

.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
......... ;

"Art. 12

»

.

§ 1" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de até vinte por cento e outros
encargos definidos em regulamento, deduzidas, no caso de apliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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cação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.
.........................................................................................................

§ 4. Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselbo
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;

II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham sido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tomado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5· Nas hipótese de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.

§ 6· Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7· Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei."

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a ser
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa.»

Art. 3º Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice adotado para atualização do valor dos tributos federais.
\

§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15, e 17 da Lei nº 8.167, de
1991.

Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões até 31 de dezembro de 2010 os seguintes
beneficios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5º O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2Q

.

§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
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§ 2· O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»
Art. 6· Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 7· As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.562-2, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.567-1, DE 14 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n~s 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos
bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto, firmar
convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se localizem, e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registros
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.
Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4º Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a idenficação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimôColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 1, p- 1239-1511, mar. 1997
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.....o assim como o planejamento e a execução do parcelaDio da V:au;banízaÇãO de áreas vagas, com base em projetos elabomento e :-rma da legislação pertinente.
l'lldos na 10
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
. .' artigo serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
deste . s n:aritimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
Illl prllla
COD1U1n do povo.

§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os estados,
MUIricípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas
pl'9venientes da:
o) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelostrabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
pl'9jetos urbanísticos por eles executados.

§ 3' A participação nas re.ceitas de 9-u.e trata o parágr~? ':'llterior será ajustada nos respectivos converuos, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbll1ÚZação.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos

financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
oaserviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimente-das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos;'realizadoscom base no disposto no art. 4', somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1450
Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6" O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1" Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2" Afl demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constitnir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3" Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ 1"e 2",
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.

§ 4" Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de benfeitorias de caráter
permanente, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, exploradas pelos proprietários de
imóveis lindeiros, observados o disposto no Decreto n" 24.643, de 10
de julho de 1934 (Código de Águas) e legislação superveniente.
§ 5" Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse
sem a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este
artigo.

Art . 7" Os ocupantes inscritos até a data da publicação desta
medida provisória, na Secretaria do Patrimônio da União, deverão
recadastrar-se, situação em que serão observadas as condições de
cadastramento vigentes à época da realização da inscrição originária.
Art. 8" Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
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parágrafo único. As evetuais despesas que a administração
o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassativ~com ante na forma do reguIamento.
das ao ocup
'
Art. 9' Fica vedada a inscrição de ocupações que:

I _ vierem a ocorrer após a data da publicação desta medida
provisória;
II .- estejam concorrendo ou tenham concorrido para comproter a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
mecional de preservação ambiental, das reservas indigenas, das
n~pada~ por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
~ derais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na
forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
[rnitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação do imóvel, será
devida à União indenização pela ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do dominio pleno do terreno, por ano
ou fração de ano da ocupação, em prejuízo das demais sanções
cabíveis.

Seção 111
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxilio de força pública estadual.
§ l' A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
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a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 'lf', do Decreto-Lei nQ 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimõnio da União.

§ 2Q As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1Q e 4Q•
§ 3Q Constitui obrigação do Poder Público em toda as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.

Seção IV
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § F do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5Q do DecretoLei n Q 2.398, de 21 de dezembro de 1987, os imóveis dominiais da
União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, serão aforados mediante leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço
mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido
em avaliação de precisão, realizada, especificamente para esse fim,
pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário,
pela Caixa Econômica Federal, com validade de seis meses a contar
da data da sua publicação.
§ 1Q Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.

§ 2Q Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
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Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
comprovadamente, na data da publicação desta medida provi-

qu~m, ocupe o imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da
Só:;.uzação do contrato de ah~nação do domínio útil, regularmente
~o 'to como ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secre-

:ri:dOPatrimônio da União.
.
§ l' Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
ohecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
~o referência de que trata este artigo, que poderá adqniri-lo por esse
~~r devendo, para este fim, celebrar Ocontrato de aforamento de
v e trata o art. 14 no prazo de seis meses, a contar da data da
~~tificaçãO, sob pena de decadência.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o paráafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
~servadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiÚário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição na
localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período de
convocação, no órgão local que inserir os atos oficiais e, de forma
resumida, no Diário Oficial da União e nos dois jornais de maior
veiculação local, e por carta registrada a ser enviada ao titular da
preferência na aquisição.

§ 4' O edital especificará Onome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aOS interessados.
. § 5' No aforamento com base no exercício de preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
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II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se neste caso que o término do parcelamento não
poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta
anos de idade.
.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
na data da publicação desta medida provisória, bem assim daqueles
cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que
tratam os arts. 13 e 17 desta medida provisória e o inciso 1 do art. 5"
do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987.
§ l' O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2" Os posseiros com até um ano de ocupação, regularmente
inscritos como ocupantes e em dia com suas obrigações junto à
Secretaria do Patrimônio da União na data da realização da licitação,
poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial,
pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles
realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da
licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no
prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento
da concorrência.

§ 3" O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído do lance vencedor, correspondente
às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este exerça a preferência de que trata este artigo.
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4. Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
_ !erão reconhecidos ao o~upante quaisquer direitos à indenização
n ao -çeitorias por ele realizadas,
por beru'
§ 5. Caso o domínio útil d? imóv.el não ~eja ven.d~do no pri.~eiro
rtame serão promovidas, apos a reítegração sumaria da União na
ce e do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
poss.
t
preferência ao ocupan e.
Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquites prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
~~~rcício da prefer~nc~a de q.ue .tratam os arts. 13, 15, § 2·, ~ 17, § 3·,
d sta medida provisôria, e o mciso I do art. 5· do Decreto-Lei n" 2.398,
de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno
<üreito, sem prejuízo das ~anções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicI~ ou extrajudicial, retomando automatiamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5
de outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exer~erem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1· A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 2· Havendo interesse público, a União poderá, a qualquer
tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do
imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
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§ 3· A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 3·, § 2·, alínea c, do Decreto-Lei n'' 2.398, de
1987, com as alterações desta medida provisória.

Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério. do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n· 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;

11 - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1· A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7· do Decreto-Lei n· 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2· O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço fisico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3· A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
de sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.
§ 4· A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
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5' Acessão, quando destinada à execução de empreendimento
,§ I crativo será onerosa e, sempre que houver condições de

de fiJnti.ti':1vidade 'deverá ser precedida de licitação.
CODlpe
'
,
Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
- d o d onumo
" lirtil
.
I _ permitir a aI'lenaçao
1 ou d e direito
rei s reais
de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
denrialidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
a I íve para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
lIlCUS
., .
éDlparte, ao ceSSlOnano;
11 _ permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
:~eitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
lIlciso I;
111 - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;

IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
lustificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei n'
1»760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
reálizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
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de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de dominio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário
Oficial da União.
§ 1" A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2" Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1" A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2" A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.
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Seção!
Da Venda

Art 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante

~rrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:

_""",

I _ na venda por leilão público, a publicação do edital obsermesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;

!1..... as

II _ os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos

plll'8 cada imóvel;
1lI - a caução de participação, quando realizada licitação na
correspon~e;~

po~ ~ento ~o

odalidade de concorrência,
a dez
valor
T
,avaliaçãoe poderá ser prestada, a cnténo da admimstraçao e nos
re'hnosdo regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizarios ou em títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;

IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
rio pregão,sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementado o preço no prazo e nas condições
previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
Ilorrespondente ao sinal, e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectivacomissão;

V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectivacomissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
_to do valor da arrematação e será paga pelo arrematante juntaIIIIllnte com o sinal;

VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel estabelecido em avaliação feita pelo SPU, cuja

validade será de seis meses.

'§ I' Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
85 respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
suhomologados pela SPU, quanto à observãncia das normas técnicas
IIertinentes.
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§ 2º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União.
§ 3º A venda, quando realizada na modalidade de concorrência
pública, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aqnisição e O
restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. As preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2º,
poderão, a critério da administração, ser estendidas aos locatários,
na aquisição do domínio pleno ou útil de imóveis da União que
venham a ser colocados à venda, observadas, no que couber, as
mesmas condições estabelecidas para os ocupantes.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de fanulias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no minimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido O parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ 1º Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de fanulias carentes.
Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as
seguintes condições:
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I _ garantia, .me?iante hipoteca do do~~o pleno ou útil,
caso em primerro grau e sem concorrencta;
'conforme O
'
.
II _ valor da prestação. de am?rtização e juros calculados
'I TabelaPrice, com taxa nonunal ~eJuros de dez por cento ao ano
F~ a as alienaçóes de que trata o § 3- do art. 23 e de sete por cento
para ara as alienações de que trata o art. 25;
110 ano p
III _ atualização mensal do saldo devedor e das prestações
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês
~e spondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente
d:a~alização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
ldúversário na mesma data;

IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos fisicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o
saldodevedor será atual.izado, pro rata die, com b,,:seno último índ!ce
de correção mensal aplicado ao contrato, no penodo compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeirodia de cad.a mês,.desde a dat~ ~o v~ncin.'ento até a do efetivo
pagamento, acrescido de Juros moratonos a razao de 0,033% por dia
'deatraso;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará no
vencimento antecipado da dívida e na imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da adminístração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso IIl, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1462
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1e Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
§ 2º A permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando se tratar de
permuta por edificações a construir.

Seção 111
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
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b)

cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa
da prevista.
§ 3" Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110 e 128 do Decreto-Lei n"
9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
.........................................................................................................

§ 3" Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»

"Art. 101.
.
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará na
caducidade do aforamento..

"Art. 103

.

§ 1" Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
........................................................................................................»

"Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
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oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período
de convocação no órgão local que inserir os atos oficiais e, de
forma resumida, no Diário Oficial da União e nos dois jornais de
maior veiculação local e, sempre que houver interessados conhecidos, por carta registrada.»
"Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
"Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vísta da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1s A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devída desde o inicio da ocupação.
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado três vezes, durante o período de convocação, no órgão
local que inserir os atos oficiais e, de forma resumida, no Diário
Oficial da União e nos dois jornais de maior veiculação local.
§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devídas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»
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Art. 32. Os arts. 3º, 5º e 6º do D<;creto-Lei nº 2.398, de 1987,
.
vigorar com a seguinte redaçao:
passam a
'o,
li Art. 32
- -.....................................•.........
.........................................................................................................

§ 2º Os Cartórios de Notas e Registros de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos tit~lm:es,.nãolavrarão
m registrarão escrituras relativas a bens rmovets de propne~:de da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare: .
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente quite com as demaís obrigações
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área declarada de interesse do serviço
público em portaria do Secretário do Patrimônio da União;
II lamento.

sem a observância das normas estabelecidas em regu-

§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4º Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, O disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n' 9.760/46.
§ 5' A não-observância do prazo estipulado no 4' sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias neles
existentes.
§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
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termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada.»

«Art. 5" Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
1 - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos art. 105 e
215 do Decreto-Lei n" 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse público, na forma da
alínea c, inciso I, § 2Q, do art. 3Q. »
«Art. 6º

.

II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
1" de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
........................................................................................................ »

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
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. da adJl\Í1Ústrá-los no tocante à venda do donúnio útil ou pleno,
~~do a cobrança e o recebimento do produto da venda.

§ 1. Os contratos celebrados pela Caixa Econômico Federal,
Plediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2. Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
íve a cobrança e o recebimento de foros e Iaudêmios, continua~ôt~er administrados pela Secretaria do Patrimônio da União.

"a'

. § 3. O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
. ar intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econô-

~Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
33, como r~tribuiçã? p,:,los serviços prestados à União de que
tÍispõe esta medida provisoria.

art.

Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quan-

cló realizados

mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da Administração, utilizar, para pagamento à vista do donúnio útil
~1i pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados
ou. títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.

Art. 36. Fica instituído o Programa de Admiuistração Patrimoiiial Imobiliário, destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação de bens imóveis
de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem
Como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à SPU.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
n·1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
4#stinada a atender às despesas com o programa instituído neste
ífrtigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
fêceitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória; nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
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1.
2.
3.
4.

vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
quinze por cento, uo ano 1999;
dez por cento, no ano 2000;
cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
Art. 37. No desenvolvimento do Programa de Administração
Patrimonial Imobiliário, a SPU, priorizará ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à
execução indireta, mediante convênio com outros órgãos públicos,
federais, estaduais e municipais e contrato com a iniciativa privada,
ressalvadas as atividades típicas de Estado e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que tratam os arts. 80 a85 do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, e ocaput
do art. 1° da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, será de competência
exclusiva da SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade
da União, sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n? 147, de 3 de fevereiro
de 1967, e observado o disposto no art 37.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicultura,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
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. d utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
IllitoI'lZrS a ~ndicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo

t:

do art.
Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
de !Inpóacaâos competentes, observadas as demais disposições legais

~los rg
pertinentes.
42. As condições previstas nesta medida provisória apli~. às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
~.s~a~ na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
S1~tmeu no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de reguB. a °a-o ap'ós o rezoneamento de que trata a Lei n" 9.262, de 12 de
lllI'1Z Ç ,
j~eiro de 1996.

Parágrafo ú~co. A al!e~ação dos imóveis residenciais da União,
l()Cll!izados nas V,las 0perro:as de Nossa ~enbora das ?raças e Sat,'ta
Alice, no Conjunto R~sIdenclal Salgado FIlho, .e~ Xere~, no Mumcí"0 de Duque de Caxias (RJ), e na VIla Portuana Presidente Dutra,
'~~Rua da América n' 31, ~o Bai,:o da G:unboa, no Município do Ri.o
de'.Janeiro (RJ), observara, tambem, o dISPOSto nesta medida provisória.
Art. 43. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
'disposto na alínea b do § 2' e § 4' do art. 4', no art. 34 e no inciso II
doparágrafo único do art. 36.

°

Art. 44.
Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n' 1.567, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 47. Ficam revogados o Decreto-Lei n' 178, de 16 de fevereirode 1967,o art. 195 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
O.art. 4ºdo Decreto-Lei n' 1.561, de 13 de julho de 1977, aLei n'6.609,
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de 7 de dezembro de 1978, o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de
dezembro de 1987, e a Lei n" 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 14 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-28, DE 14 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. e dá outras providências.

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

Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
(*J Repuhlicada no DO de 19.3.1997 (pág. 1535 desta obra).
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c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2. Junto à p;esidência da ~ep.úblicafuncionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da Repubhca:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2· A Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com O Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3· A Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades adminístrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4· ASecretaria de Comunícação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
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implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
. Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
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Civil, e secretariado por um dos membros para este fim

d" 9asad pelo Presidente da República;

designa o
CâIllaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
__ ~ -políticas públicas setoriais cujo escopo ultrapasse as compero~ a.Ie um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
fênc: as envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro
~:SEst~do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

19 Para desenvolver as ações executivas das câmaras meneio,

d~ no inciso n, serão constituídos comitês executivos, integrados

~ secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as inteP;:' e pelo subchefe'executivo da Casa Civil da Presidência da
tPública, presididos por um de se~s membros, designado pelo Mi,
_ni~tro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 29 O Conselho. d~ Governo reunir-se-á mediante convocação
elo Presidente da República.
§ 39 É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
GOverno, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 49 O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão sempre que necessário, as
dernais câmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 59 O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funciónamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do
caputeo§ 19 •

Art. 89 Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
liSsessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
publico e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Jlldiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

1474
Q
Art. 9 O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, no coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionai, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e O Conselho
da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
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parágrafo único. O Poder Executivo disporá sob.re a com~os.iç.ão
etê ncias do Conselho do Programa Comurndade Solidária,
li as comP
20
, ue se refere o art. -.
,
Ilq
CAPÍTULO 11
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação
São
os
seguintes
os Ministérios:
Art. 13.
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
II
da Agricultura e do Abastecimento;
III
da Ciência e Tecnologia;
IV
das Comunicações;
V
da Cultura;
VI
da Educação e do Desporto;
VII
do Exército;
VIII
da Fazenda;
IX
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X
da Justiça;
XI
da Marinha;
XII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da AmazôXIII
niaLegal;
de Minas e Energia;
XIV
do Planejamento e Orçamento;
XV
da Previdência e Assistência Social;
XVI
das Relações Exteriores;
XVII
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho
XX
dos Transportes.
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Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência e
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec).

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
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-

fJ

estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
esSão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
OU cone
- aerea;
~
. ecessário a, navegaçao
•
tiIVO, coordenaçao,
- apoio
. e re aliizaçao
- d e pes.apOlO )n orientação, mcen
. gs e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
qUI Sa
OS

as sn

•

.

..

ntos aeronautlcos e eSpaCIaIS;

h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica

e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e ~OS. serviç.os de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronauttca CIVIl;
III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
~bastecimento, armazenagem e garantia e preços mínimos;
.

b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e

vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;

I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n)

assistência técnica e extensão rural;
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IV a)

Ministério da Ciência e Tecnologia:

política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d)

serviços postais;

VI a)

Ministério da Cultura:

política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a)

política nacional de educação e política nacional do desporto;

b)

educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d)

pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
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a) política militar terrestre;

organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
tàrças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
b)

d) planejamento estraté~co e execução das ações relativas à
llefesa intema e extema do PaIS;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
ael"t~a;

fJ participa9ão?o preparo e na execução da mobilização e desJIlobilização naCIOnaIS;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, ex'Jllosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, pou,psnçapopular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;

d)

administração das dívidas públicas interna e externa;

e)

administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidadesnacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
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x-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e as minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política peni-

tenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

/) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratnita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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,(lI _ Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

návais;

, '

c)plane!amento estratégicc e emprego das Forças Navais na
defesa do Pros;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da

Uarinha;
e) política maritima nacional;

fi

orientação e controle da marinha mercante e demais ativida_

des correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
oacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
.da AmazôniaLegal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
rélativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais

renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental',
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d)

petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear',
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xv -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fi formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constitnição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assisténcia social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional; .
b) relações diplomáticas e serviços consulares; .
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais multilaterais.
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Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde.,,?,biental e a~ões?e pro~oção, proteção e recuperação
da saúde indiVIdual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índioS;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva e,,!" .geral, vi~l~cia. e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos flUVI81S e aereos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesqnisa cientista e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
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§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental das atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

§ 3" A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX deste artigo, compreende a fiscalização do
cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;

III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
§ I" No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2" Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das secretarias executivas duas subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
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II _ do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
lho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
.110. CO~:; da Comissão Executiva d? Pla~o ~a Lavoura. Cacaueira e
~tituto Nacional de Meteorologia, ate tres secretanas;
.

d

III _ do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conse.N .onal de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Infor~.o 'c~m., Automação, do Instit';lto Nacional ~e.Pesquisa~Espaci~s,
.~tituto Nacional de Pe~q~lsas. dll; Amaz~ma, do In~tituto N acio~de Tecnologia e .da Comissão Tecmca Nacional de Biossegurança,
até quatro secretanas;
. IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de política cultur~l, da Co,:,issão N acionai ~e Incentivo à Cultura e
.dá. Comissão de Cinema, ate quatro secretanas;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do.Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Nonnalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
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Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturaís Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII -do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estataís e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Politica Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
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18 da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro

lU·· .

tanas;

secreXVI _ do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
d Trabalho do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curao do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
~~liberatiVO do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretariaS;

XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1. São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2. O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores! e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Extenores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazõnia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia
Legal;
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v - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

n - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

In - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria a Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:
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a) da Coorde.nadoriaN.aci?'.'-al para Integração ~a Pessoa Portaora de DeficiêncIa, do Ministério do Bem-Estar SOCIal;
d b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n? 5.768, de 20
. d zembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1~84 e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
~~4 de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
!unto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
eonJ elbo Monetano
ário Nacional
Gons
acion ;
VI - para a secretaria executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativodo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II - o Ministério do Bem-Estar Social;
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III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

tério;

VIII

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assisténcia ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais as políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.
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,
I - de secretário das Secretarias de Areas Metropolitanas;
.,
nvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
?e ges:"o_oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvi~o : Urbano; ?~ Irrigação; e ~e. R~l~ções com Es:ados, ?istrito
lIl:.ieral e MuniClPIOS, todos do Ministério da Integraçao Regional;
F
11 _ de secretário das Secretarias Nacional de Entorpecen. de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
~:deral, todos do Ministério da Justiça;
111 - de secretário das Secretarias de Habitação; de Saneanto:
me , e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar

Social;
IV - de presidente das fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de secretário executivo; de Chefe de Gabinete; e de
consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Mioistério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de secretário executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
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e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

n -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

In - manter intercámbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3· do art. 7· desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
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O Presidente da República encaminhará ao
ess o Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
Gonfl, inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
43, eci~ a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
~sp rintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Supe'Ukndência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Consede Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
ue tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorizaçãolegislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

r;,

§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a institnições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
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§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.

§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § l' deste artigo.
.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando O disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7' Encerrado o inventário da extinta Fundação de Assistência
ao Estudante, os processos judiciais que a envolvam como parte serão
transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;

b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao CongresCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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_ . . nal projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, compeJO N~C1~ atribnições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
ClaB
tên § I" Enquanto nao
- cons tituíd
UI a a A"
gencia Brasi'1'
erra de I nteI'1.a a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
~ênClo~ta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Adco~p tração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
=:tégico s, continuará exercendo as competências e atribuições
_ vistas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriaprl!nte
me , a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2" Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó.a o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
~sidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinCulada à Casa ~ilitar, dos recu:sos o:çamentários e financ,:ir~s, do
acervo patrimomal, do pessoal, inclusive dos cargos em comissao ou
l\mção de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
a ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
opará;;rafo anterior, pr?c~dendo-se à !n~orporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da Repubhca.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribui.ç6es pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
sstabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
:1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e.desenvolver a prática do desporto.
§ I" O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um conselho deliberati1'0, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
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um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botãnico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botãnico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
floristicos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
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Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
e fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
pode S. '
urinistenO.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
. s sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
dlwstérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
m rovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
:~a lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
tribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran~isco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a secretaria especial, do
Ministério do Planejamento e Orçamento.

Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para O Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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são e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções, estritamente
necessários à continuidade das atividades de prestação de contas
decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do (Indesp), fica o Ministro-de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a reqnisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.
"Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal,
observado, neste último caso, o disposto no § 3º do art. 9º da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.»

Art. 44. O art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
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«§ 5" A expan.s ão da ofertll; de ensino técnico,. mediante a
. âo de novas umdades de ensmo por parte da União, somente
:,a;erá em parceria co~ Es~adoscMunicípios, Dis~to Federal,
tor produtivo ou orgamzaçoes não-governamentais, que serão
se ponsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimenres
.
tos de ensIno.
§ 6" Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante re~asses financeiros, para os
finS mencionados no parágrafo antenor.

§ 7" O Poder Ex~cutivo regulamentará aaplicação do disposto no § 5" deste artigo nos casos de escolas tecmcas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997...
Art. 45. O art. 17 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
11 vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1" O Ministério da Administração Federal e Refonna do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2" Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Refonna do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo .»

Art. 46. O art. 3" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I -

Ministério do Trabalho;
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II

Ministério do Planejamento e Orçamento;

III

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V

Caixa Econômica Federal;

Art. 43. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal,
observado, neste último caso, o disposto no § 3' do art. 9' da Lei
n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996.»

Art. 44. O art. 3' da Lei n'' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.

§ 6º Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997.»
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45. O art. 17 da Lei ~Q 8.025, de 12 de abril de 1990, passa

.~. om a segUInte redaçao:
l'Igorar~. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregu,

« a ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar'
:;:vor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
tiver ocupado.
es § l' O .Minist~~o da ;\d~inistração Federal e R~f~nna do
-Estado, por mtermedlO d~ ~rgao responsável ~ela admImstração
d imóveis, será o depositário dos imoveis remtegrados.
, os § 2' Julga~aimproc~dentea aç~o ?e ;~integraçã?~e possa
emdecisão transítada em Julgado, o MI,ms~eno da .Ad~m~tração
Federa! e Reforma do Estado colocara o Imóvel a disposição do
Juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 46. O art. ~' da Lei n~ 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
s.-vigorar com a segumte redaçao:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representan_
tes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
II
Ministério do Planejamento e Orçamento;
1Il
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
Caixa Econômica Federal;
Art. 43. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
'
«Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimen_
to de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável d~
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
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delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal,
observado, neste último caso, o disposto no § 3" do art. 9' da Lei
n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996 .»
Art. 44. O art. 3" da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5" A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6" Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7" O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5" deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997 .»
Art. 45. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que oimóvel
estiver ocupado.
§ 1" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2" Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
Juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo .»
Art. 46. O art. 3' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3" O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representanCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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tes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
11
Ministério do Planejamento e Orçamento;
111
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

§ 2Q OSMinistros de Estado e os Presidentes das entidades

mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
.........................................................................................................

Art. 47. O art. 22 da Lei n Q9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nQs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."
Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
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I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;

II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério superior.
§ 1· A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2· O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos contratos de gestão.
Art. 49. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 1· Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2· O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.
Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, em ato conjunto com o ministério envolvido, poderá, até 31
de dezembro de 1998, remanejar cargos efetivos vagos pertencentes
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tura dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
s estrU .ca e fundacional do Poder Executivo.
al1t;ár<lul
..
Art 53. Fica o Poder Executivo autonzado a transformar, sem
.
to de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
tJll!ien de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
í1~Co etaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à SeSlIosecr
. do M'ims
. téeno
. d a S au'de.
. ExecutiVa
eletana
Art. 54. .F~c~m c?nvalidados os atos praticados com base nas
?fedidas ProVlsonas n-s 752, de 6 ~e dezembro de 1994, 797, 800, de
1[0 d dezembro de 1994, 931, de 1- de março de 1995, 962, de 30 de
e de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
~r.1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
~9090 de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
Ú54' de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
Ú26' de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
Ú02' de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
d~ 1" de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
lunho de 1996,1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
deJ 996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
rie 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
IlOvembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
de'janeiro de 1997, e 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 55. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nQ 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1Q, 2Q e 3Q do
Rrt. 22 da Lei n Q 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n" 5.327, de 2
deoutubro de 1967, o parágrafo único do art. 2Q do Decreto-Lei n? 701,
da 24 de julho de 1969, os §§'1Q e 2Q do art. 36 da Lei n Q 5.869, de 11
dejaneiro de 1973, a Lei n Q 7.091, de 18 de abril de 1983, e os arts. 1Q,
:l"e 9Q da Lei n Q 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
Brasília, 14 de março de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
~pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros de Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.531-4, DE 26 DE MARÇO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 24, 26, 57 e 120

da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Conetituíção, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre o regime deconcessão e permissão
da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;
Art. 1· Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n· 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII -

na contratação do fornecimento ou suprimento de

energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço

público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica."
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2· e 4· do art. 17 e
nos incisos 111 a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8· desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. .
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-

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
Art. 57
..
.........................................................................................................

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua; que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses:

.........................................................................................................
§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em.até
doze meses,»
"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União.»

Art. 2· O art. 15 da Lei n· 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15

.

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

IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4· Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.»

Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.531-3, de 27 de fevereiro de 1997.
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Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.563-3, DE 26 DE MARÇO
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários. residentes ou domiciliados 1W exterior, e dá outras providências.

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

Art. 1" Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
II
exterior;

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

III
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de merCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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, d

rodutos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de

~j~d.ee)OCais para exposições, feir~s e concl~ve~ semelhan~e.s, bem

51l"-as de instalação e manutençao de escntónos comercíais
0
C01l1
ntação de armazéns, depósitos ou entrepostos;

réPrese

e de

'

correspond~ntes a ?perações de cobe:tura de
• s de variações, no mercado internacional, de taxas de Juros, de
::dade entre moedas e de preços de mercadorias ihedge);

IV - valores

V _ valores correspondentes aos pagamentos de contrapreslação de arren~~~ento mercant~1 de bens de capital, celebrados com
éIl,tidades dOfilclhadas no extenor;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colo'0 no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
desde que aprova?~~ 'pelo Banco Central do Brasil e pela
CoDrissão de Valores Mobiliários;

t:Ú,

VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;

VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior em paises que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, no prazo igual ou superiora quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
Iillanceiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
llos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
db. Brasil, de titulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que O prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;

XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e.destinados ao financiamento de exportações.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV VIII, X e XI,
dêverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
lIe10 Miuistro de Estado da Fazenda.
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Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoa jurídica situada exclusivamente em área livre de comércio.
Art. 4' Os valores a que se refere o inciso II do § 3' do art. 42 da
Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser R$ 12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.563-2, de 27 de fevereiro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1997.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.566-2, DE 26 DE MARÇO
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) as exigênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997
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OU os

impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para

~zação de op;r,,:ções finance!ras co~ ó~gãos ou entidades da

AdnJinistração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória nO 1.566-1, de 27 de fevereiro de 1997.
Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçãO.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1239-1511, mar. 1997

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal,
nds termoS do art. 48, Item 28, do Regimento Interno, promulgo o
l!lguinte
.~NIO CARLOS ~GALHAES,

DECRETO LEGISLATIVO N· 15, DE 1997 (*)
Aprova a prestação de contas do Presidente da República, referente ao período de
29 de setembro a 31 de dezembro de 1992.

o CONGRESSO NACIONAL, decreta:
Art. 1" É considerada aprovada a prestação de contas do Presi:dente da República relativa ao período de 29 de setembro a 31 de
dezembro de 1992.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(~) Retificado (excluído) no DO de 7.3.1997 (pág. 1572 desta obra).
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Faço saber que o CONGR)j:SSO NACIONAL, aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 1997
Aprova o texto do Conoênio Constitutivo
do Banco de Compensações Internacionais
(BIS), referente à adesão do Banco Central
do Brasil, em oome do Governo brasileiro,
como' membro associado àquela, instituição
internacional.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Convênio Constitutivo do Banco
de Compensações Internacionais (BIS), referente à adesão do Banco
Central do Brasil, em nome do Governo brasileiro, como membro
associado àquela instituição internacional.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 20.3.1997.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1513-1514, mar. 1997

RESOLUÇÕES

Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 23, DE 1997
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Bslado, venclvel em março de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
em março de 1997,
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante a aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cento e vinte meses;
Cal. Leis Rep.
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e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

521S25

15.3.1997

Quantidade
165.974.610.027

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

Vencimento

17.3.1997

15.3.2002

Título
521824

Data-Base
17.3.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de maio de 1987, e
Decretos nOs 29.526, de 18 de janeiro de 1989, e 30.261, de 16 de agosto
de 1989.

Art. 3º O exercício da autorização concedida por esta resolução
só será realizado caso não seja implementado o Protocolo de Acordo
firmado entre o Estado de São Paulo e o Governo Federal, autorizado
nos termos da Resolução do Senado Federal nº 100, de 19 de dezembro
de 1996.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias contado a partir da sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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RESOLUÇÃO N" 24, DE 1997
Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total
de DM 18.000.000,00 (dezoito milhões de
marcos alemães), de principal, entre o Estado do Paraná e o Kreditanstalt fiir Wie.
deraufbau (KfW), destinada ao financiamento, parcial, do Projeto Proteção da
Floresta Atlântica no Estado do Paraná.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a que se refere o art. 2" desta
resolução.
Art. 2" É o Estado do Paraná autorizado a contratar, com o
'Kreditanstalt [iir Wiederaufbau (KfW), operação de crédito externo
'com as seguintes características:
a) donatário: Estado do Paraná;
b) doador: Kreditanstalt [ür Wiederaufbau (KfW);
c) garantia: República Federativa do Brasil;
d) natureza da operação: doação externa;
e) natureza jurídica do donatário: pessoa jurídica de direito
público interno;
fJ valor da operação: equivalente a até DM 18.000.000,00 (dezoito milhões de marcos alemães);
g) finalidade: aportar recursos para o Projeto de Proteção da
Floresta Atlântica no Estado do Paraná, a ser executado pelo Estado.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício desta autorização é de .
quinhentos e quarenta dias.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 13 de março de 1997.

SENADOR ANTONlO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 25, de 1997
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor de Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões
e oitocentos e vinte milhões de ienes), equivalentes a US$ 268;000,000.00 (duzentos e sessenta e oito milhões de dólares norte-americanos), junto ao Export Import Bank of -Iapan (Jexim).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor de Y 30,820.000.000,00
(trinta bilhões e oitocentos e vinte milhões de ienes), equivalentes a
US$ 268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Export Import Bank ofJapan (Jexim).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial do Projeto
de Trem Metropolitano de Fortaleza (Metrofor).
Art. 22 As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) credor: Export Import Bank ofJapan (Jexim);
b) valor: Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões e oitocentos e vinte
milhões de ienes), equivalentes a US$ 268,000,000.00 (duzentos e
sessenta e oito milhões de dólares norte-americanos);

c) juros: a maior taxa que prevalecer na data em que cada
desembolso ocorrer, entre: (i) J apanese Long-Term Prime Lending
Rate e (ii) Fiscal Investment and Loans Program Rate, acrescido de
0,2% (zero vírgula dois por cento);
d) comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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contada a partir de sessenta dias após a data da celebração do
contrato;
e) despesas gerais: as razoáveis limitadas a 0,1% (zero vírgula
um por cento) do valor do financiamento;

fi

juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
g) prazo total: doze anos e meio;
h) carência: três anos;
i) condições de pagamento:

_ do principal: em vinte parcelas semestrais, consecutivas e
iguais, vencendo-se a primeira três anos após cada desembolso;
- dos juros: semestralmente vencidos;
- da Commitment Charge: semestralmente vencidos, sendo a
primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira.
Art. 3 Q O exercício da autorização concedida por esta resolução
fica condicionado à comprovação da existência de dotações orçamentárias suficientes para a cobertura do ingresso de recursos externos
previstos, bem como para pagamento dos encargos provenientes da
operação, de suas despesas administrativas e para a contratação da
empresa responsável pelo monitoramento do processo licitatório a ser
realizado com recursos do financiamento referido no art. 1Q.
Art. 4Q É a União autorizada, em caráter excepcional, a ressarcir ao Export Import Bank ofJapan das despesas relativas a viagens
e diárias ligadas à negociação e implementação do contrato de financiamento de que trata esta resolução.
Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de qninhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525; mar. 1997

1520
Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 26, DE 1997
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt fiir Wiedraufuau (KfW), no valor
equivalente a DM 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil marcos alemães),
sendo DM 12.500.000,00 (doze milhões e
quinhentos mil marcos alemães) a título de
empréstimo e DM 1.000.000,00 (um milhão
de marcos alemães) como contribuição financeira, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Saneamento Bá·
sico do Estado da Bahia, Fase 11, a ser ereczztado pela Companhia de Engenharia Rural
da Bahia (Cerb).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É o Estado da Bahia, nos termos da Resolução nO 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução nO 17, de 1992, ambas do
Senado Federal, autorizado a realizar a operação de crédito externo
com garantia da União, junto ao Kreditanstalt [iir Wiedraufbau
(KfW), no valor equivalente a DM 13.500.000,00 (treze milhões e
quinhentos mil marcos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze
milhões e quinhentos mil marcos alemães) a título de empréstimo
e DM 1.000.000,00 (um milhão de marcos alemães) como contribuição financeira.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo destinam-se
financiamento parcial do Projeto de Saneamento Básico do Estado
â~ Bahia, Fase Il, a ser executado pela Companhia de Engenharia
Rural da Bahia (Cerb).
Art. 2" A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
a) valor do financiamento: DM 12.500.000,00 (doze milhões e
quinhentos mil marcos alemães), equivalentes a R$ 8.396.562,50 (oito
milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e cinqüenta centavos), a preços de 29 de novembro de 1996;
b) contribuição financeira: DM 1.000.000,00 (um milhão de marcosalemães), não reembolsáveis nos termos contratuais;

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) juros: 4,5% a.a. (quatro vírgula cinco por cento ao ano) fixos,
sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada desembolso;
e) juros de mora (sobre o principal juros): 3% a.a. (três por cento
ao ano) acima da taxa de desconto do Deutsche Bundesbank;

f> comissão de compromisso: 0,25% a.a. (zero vírgula vínte e
cinco por cento ao ano), contado a partir de três meses após a data de
assinatura do contrato;
g) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa de
Saneamento Básico e Irrigação do Oeste da Bahia na sub-região de
Santa Maria da Vitória e nas Regiões do Nordeste, Irecê e Piemonte
da Diamantina;

h) condições de pagamento:

- do principal: em trinta parcelas semestrais e consecutivas,
vencendo-se a primeira em 30 de junho de 2002 e a última em 30 de
dezembro de 2016;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de junho e 30 de
dezembro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 30
de junho e 30 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira
parcela juntamente com os juros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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Art. 3· A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1· deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 13 de março de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 27, DE 1997
Acrescenta dispositivos à Resolução n!?
96, de 1996, do Senado Federal, e dá autras
providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· Acrescentar artigos 2· e 3· à Resolução n· 96, de 13 de
dezembro de 1996, do Senado Federal, com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:
«Art. 2· Autorizar a União a prestar garantia na operação
de que trata o art. 1·.»
«Art. 3· Autorizar a Uuião, em caráter excepcional, a efetuar o pagamento de despesa de que trata o inciso 11 do art. 4· da
Resolução n· 82, de 1990, do Senado Federal, incorridas pelos
credores da operação de crédito a que se refere o art. 1·.»
Art. 2· Acrescentar alínea e ao art. 2·, em sua numeração original, da Resolução n? 96, de 1996, do Senado Federal, com a seguinte
redação, redenominando-se as demais alíneas:
«Art. 2º
.
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c) taxa de administração (world bank [ee): eqnivalente a
US$ 209,996.00 (duzentos e nove mil, novecentos e noventa e seis
dólares norte-americanos);
........................................................................................................»

Art. 3· Alterar a redação das alíneas c, g ej, em sua denominação original, do art. 2·, em sua numeração original, da Resolução n·
96, de 1996, do Senado Federal, que passa a ser a seguinte:
«Art. 2Q

.

c) comissão de crédito: 0,25% a.a, (zero vírgula vinte e cinco
por cento ao ano) sobre a parcela não utilizada do financiamento,
contado da Accrual Date;
.........................................................................................................
g) juros de mora: 1% a.a, (um por cento ao ano) acima da
taxa operacional;

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

j) condições de pagamento:
.........................................................................................................

- da taxa de administração (world bank fee): a primeira
parcela, de US$ 70,000.00 (setenta mil dólares norte-americanos), após a emissão do Certificado de Autorização; a segunda
parcela, de US$ 70,000.00 (setenta mil dólares norte-americanos), doze meses após a data do primeiro desembolso; e o saldo,
vinte e quatro meses após a data do primeiro desembolso;
........................................................................................................

})

Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 28, DE 1997
Autoriza o Estado de Sergipe a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Sergipe (LFTSE), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Sergipe autorizado, nos termos da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Sergipe (LFTSE), cujos recursos serão
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
Q
serem substituídos, medíante aplicação da Emenda Constitucional n
3, deduzida a parcela de 1,43% (um vírgula quarenta e três por cento);
b) modalidade: nominativo-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: quatro anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) Cetip;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Cetip
Título
N

g)

Vencimento

Quantidade

20.3.1997

71.166.000

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos;
Cetip
Colocação

Vencimento

20.3.1997

20.1L2001

Título
N

Data-base

20.3.1997

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 1, p. 1515-1525, mar. 1997
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- h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da

ão nQ 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do

I ç
gaSOU

Ilrss~; autorização legislativa: Leis nQs 3.194, de 30 dejunbo de 1992,
li 3.785, de

,

12 de novembro de 1996.

Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução

6' rá realizado, caso não seja implementado o Protocolo de Acordo
rt:ado entre o Estado de Sergipe e o Governo Federal, autorizado
rmOSda Resolução n Q108, de 1996, do Senado Federal.
nos te
Art. 4Q O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias, contado a partir da sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Ccl.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1515-1525, mar, 1997

REPUBLICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.508·15, DE 6 DE MARÇO
DE 1997 (*)

Concede isenção do Imposto, sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelJwse instrumentos, dispõe sobre periodo de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saúla de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

Republicação

do anexo por ter saído com incorreções.
C*) Publicada noDO de 7.3.1997 (v. pág. 1245 desta obra).
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Anexo à Medida Provisória nº 1.508-15, de 6 de março de 1997
Relação de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de acordo
com o respectivo código de classificação na Tabela aprovada pelo
Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, baseada na Nomenclatura comum do Mercosul (NeM):
7308.90.90 (1)
7309.00.10 (2)
7611.00.00 (3)
8207.30.00 (4)
8402.11.00
8402.12.00
8402.19.00
8402.20.00
8403.10.10
8403.10.90
8404.10.10
8404.10.20
8404.20.00
8405.10.00
8406.81.00
8406.82.00
8407.90.00 (5)
8408.90.90 (8)
8410.11.00
8410.12.00
8410.13.00
8410.90.00 (7)
8411.11.00
8411.12.00
8411.21.00
8411.22.00
8411.81.00
8411.82.00

8412.31.90
8412:39.00
8412.80.00
8413.40.00
8413.50.10
8413.50.90
8413.60.11
8413.60.19
8413.60.90
8413.70.10
8413.70.80
8413.70.90
8413.81.00
8413.82.00
8414.10.00
8414.40.10
8414.40.20
8414.40.90
8414.59.10
8414.59.90
8414.80.11
8414.80.12
8414.80.13
8414.80.19 (8)
8414.80.31
8414.80.32
8414.80.33
8414.80.39

8417.10.10
8417.10.20
8417.10.90
8417.20.00
8417.80.10
8417.80.20
8417.80.90 (10)
8418.61.10
8418.61.90
8418.69.90 (11)
8418.99.00 (12)
8419.11.00 (13)
8419.19.90 (14)
8419.31.00
8419.32.00
8419.39.00
8419.40.10
8419.40.20
8419.40.90
8419.50.10 (6)
8419.50.21 (6)
8419.50.22 (6)
8419.50.29 (6)
8419.50.90 (6)
8419.60.00
8419.81.10
8419.81.90 (15)
8419.89.10 (16)

8420.10.19
8420.10.21
8420.10.29
8421.11.10
8421.11.90
8421.19.10
8421.19.90 (6)
8421.21.00 (6)
8421.22.00
8421.29.30
8421.29.90 (18)
8421.39.10 (19)
8421.39.20
8421.39.30
8421.39.90
8422.20.00
8422.30.10
8422.30.21
8422.30.22
8422.30.29
8422.30.30
8422.40.10
8422.40.20
8422.40.90
8423.20.00
8423.30.11
8423.30.19
8423.30.90

8424.30.10
8424.30.20
8424.30.30
8424.30.90
8424.81.11
8424.81.19
8424.81.21
8424.81.29
8424.81.90
8425.11.00
8425.19.90
8425.20.00 (4)
8425.31.10
8425.13.90
8425.39.10 (4)
8425.39.90
8425.42.00 (4)
8426.11.00
8428.12.00
8428.19.00
8426.20.00
8426.30.00
8426.41.00 (20)
8426.49.00
8426.91.00
8426.99.00 (21)
8427.10.11
8427.10.19
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8414.80.90 (9)
8416.10.00
8416.20.10
8416.20.90
8416.30.00
8430.49.10
8428.20.10
8430.49.20
8428.20.90
8430.49.90
8428.31.00
8430.50.00
8428.32.00
8430.61.00
8428.33.00
8430.62.00
8428.39.10
8430.69.11
8428.39.20
8430.69.19
8428.39.90
8430.69.90
8428.50.00
8432.10.00
8428.60.00(22)
8432.21.00
8428.90.10
8428.90.90 (20) 8432.29.00
8432.30.10
8429.11.10
8432.30.90
8429.11.90
8432.40.00
8429.19.10
8432.80.00
8429.19.90
8433.20.10
8429.20.10
8433.20.90
8429.20.90
8433.30.00
8429.30.00
8433.40.00
8429.40.00
8433.51.00
8429.51.11
8433.52.00
8429.51.19
8433.53.00
8429.51.21
8433.59.10
8429.51.29
8429.51.90
8433.59.90
8433.60.10
8429.52.10
8429.52.90
8433.60.90
8429.59.00
8434.10.00
8430.10.00
8434.20.10
8430.31.10
8434.20.90
8430.31.90
8435.10.00
8430.39.10
8436.10.00
8412.10. 00
8412.21.10 (6)
8412.21.90 (6)
8412. 29.00
8412.31.10

8419.89.20
8419.89.30
8419.89.40
8419.89.99 (17)
8420.10.11
8437.80.90
8438.10.00
8438.20.10
8438.20.90
8438.30.00
8438.50.00
8438.60.00
8438.80.10
8438.80.20
8438.80.90
8439.10.10
8439.10.20
8439.10.30
8439.10.90
8439.20.00
8439.30.10
8439.30.20
8439.30.30
8439.30.90
8440.10.11
8440.10.19
8440.10.90
8441.10,10
8441.10.90
8441.20.00
8441.30.10
8441.30.90
8441.40.00
8441.80.00
8442.10.00
8442.20.00
8442.30.00

8423.81.10
8423.81.90
8423.82.00
8423.89.00
8424.20.00
8443.29.00
8443.30.00
8443.40.10
8443.40.90
8443.51.00
8443.59.10
8443.59.90
8443.60.10
8443.60.20
8443.60.90
8444.00.10
8444.00.20
8444.00.90
8445.11.10
8445.11.20
8445.11.90
8445.12.00
8445.13.10
8445.13.90
8445.19.10
8445.19.21
8445.19.22
8445.19.23
8445.19.24
8445.19.25
8445.19.26
8445.19.29
8445.20.10
8445.20.20
8445.20.30
8445.20.40
8445.20.70

8427.10.90
8427.20.10
8427.20.90
8427.90.00 (20)
8428.10.00
8445.40.12
8445.40.18
8445.40.19
8445.40.21
8445.40.29
8445.40.31
8445.40.39
8445.40.40
8445.40.90
8445.90.10
8445.90.20
8445.90.30
8445.90.40
8445.90.90
8446.10.10
8446.10.90
8446.21.00
8446.29.00
8446.30.10
8446.30.20
8446.30.30
8446.30.41
8446.30.42
8446.30.49
8446.30.90
8447.11.00
8447.12.00
8447.20.10 (23)
8447.20.21
8447.20.29
8447.20.30
8447.90.10
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8430.39.90
8430.41.10
8430.41.20
8430.41.30
8430.41.90
8448.19.00 (24)
8449.00.10
8449.00.20
8449.00.80
8450.11.00 (13)
6450.12.00 (13)
8450.19.00 (13)
8450.20.10
8450.20.90
8451.10.00
8451.21.00 (13)
8451.29.00
8451.30.10
8451.30.90
8451.40.10
8451.40.21
8451.40.29
8451.40.90
8451.50.10
8451.50.20
8451.50.90
8451.80.00 (6)
8452.21.10
8452.21.20
8452.21.90
8452.29.10
8452.29.21
8452.29.22
8452.29.23
8452.29.29
8452.29.90
8453.10.10

8436.21.00
8443.11.00
8436.29.00
8443.12.00 (6)
8436.80.00
8443.19.10
8437.10.00
8443.19.90
8437.80.10
8443.21.00
8454.20.90
8459.39.00
8454.30.10
8459.40.00
8454.30.20
8459.51.00
8454.30.90
8459.59.00
8455.10.00
8459.61.00
8455.21.10
8459.69.00
8455.21.90
8459.70.00
8455.22.10
8460.11.00
8455.22.90
8460.19.00
8455.30.10
8460.21.00
8455.30.90
8460.29.00
8456.10.11
8460.31.00
8456.10.19
8460.39.00
8456.10.90
8460.40.11
8456.20.10
8460.40.19
8456.20.90
9460.40.91
8456.30.10
8460.40.99
8456.30.90
8460.90.10
8456.91.00
8460.90.90
8456.99.00 (20) 8461.10.00
8457.10.00
8461.20.10
8457.20.10
8461.20.90
8457.20.90
8461.30.10
8457.30.10
8461.30.90
8457.30.90
8461.40.11
8458.11.10
8461.40.12
8458.11.90
8461.40.19
8458.19.10
8461.40.91
8458.19.90
8461.40.99
8458.91.00
8461.50.10
8458.99.00
8461.50.20
8459.10.00
8461.50.90

8445.20.80
8445.20.90
8445.30.10
8445.30.90
8445.40.11
8462.21.00
8462.29.00
8462.31.00
8462.39.10
8462.39.90
8462.41.00
8462.49.00
8462.91.11
8462.91.19 (20)
8462.91.91
8462.91.99 (20)
8462.99.10
8462.99.20
8462.99.90
8463.10.10
8463.10.90
8463.20.10
8463.20.90
8463.30.00
8463.90.10
8463.90.90
8464.10.00
8464.20.10
8464.20.90
8464.90.11
8464.90.19
8464.90.90
8465.10.00
8465.91.10
8465.91.20
8465.91.90
8465.92.11

8447.90.20
8447.90.90
8448.11.10
8448.11.20
8448.11.90
8465.95.11
8465.95.12
8465.95.91
8465.95.92
8465.96.00
8465.99.00
8467.11.10
8467.11.90
8467.19.00
8468.10.00
8468.20.00
8468.80.10
8468.80.90
8474.10.00
8474.20.10
8474.20.90
8474.31.00
8474.32.00
8474.39.00
8474.80.10
8474.80.90
8475.10.00
8475.21.00
8475.29.10
8475.29.90
8477.10.11
8477.10.19
8477.10.21 .
8477.10.29
8477.10.91
8477.10.99
8477.20.10

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1527-1567, mar. 1997

-

8453.10.90
8453.20.00
8453.80.00
8454.10.00
8454.20.10
8477.59.11
8477.59.19
8477.59.90
8477.80.00
8479.10.10
8479.10.90
8479.20.00
8479.30.00
8479.40.00
8479.50.00
8479.60.00
8479.81.00
8479.82.10
8479.82.90 (25)
8479.89.11
8479.89.12
8479.89.21
8479.89.22
8479.89.40
8479.89.91
8479.89.99 (26)
8480.10.00
8480.30.00 (6)
8480.41.00 (27)
8480.49.10
8480.49.90 (27)
8480.50.00
8480.60.00
8480.71.00
8480.79.00
8481.10.00
8481.20.10 (6)

1531
8459.21.10
6459.21.91
8459.21.99
8459.29.00
8459.31.00
8481.80.93 (28)
8481.80.94 (30)
8481.80.95 (28)
8481.80.97 (30)
8481.80.99 (31)
8483.40.10 (6)
8501.31.20 (6)
8501.32.10
8501.32.20 (6)
8501.33.10
8501.33.20 (6)
8501.34.11
8501.34.19
8501.34.20 (32)
8501.40.11
8501.40.21
8501.51.10
8501.51.20
8501.51.90
8501.52.10
8501.52.20
8501.52.90
8501.53.10
8501.53.90
8501.61.00
8501.62.00
8501.63.00
8501.64.00
8502.11.10
8502.11.90
8502.12.10
8502.12.90

8461.90.10
8461.90.90
8462.10.11
8462.10.19
8462.10.90
8502.20.90
8502.31.00
8502.39.00 (6)
8502.40.10
8502.40.90
8504.10.00
8504.21.00
8504.22.00
8504.23.00
8504.32.11
8504.32.19
8504.32.21
8504.32.29
8504.33.00
8504.34.00
8504.40.10 (6)
8504.40.21(6)
8504.40.22 (6)
8504.40.29 (6)
8504.40.30 (6)
8504.40.40 (33)
8504.40.50 (6)
8504.40.90 (6)
8504.50.00
8505.20.10
8505.20.90 (6)
8505.90.10
8514.10.10
8514.10.90
8514.20.11
8514.20.19
8514.20.20 (20)

8465.92.19
8465.9290
8465.93.10
8465.93.90
8465.94.00
8514.40.00
8515.19.00
8515.21.00
8515.29.00
8515.31.00
8515.39.00
8515.80.10
8515.80.90
8530.10.10
8530.10.90
8532.10.00
8535.10.00
8535.21.00
8535.29.00
8535.30.11
8535.30.12
8535.30.19
8535.30.21
8535.30.22
8535.30.29
8535.90.00
8536.30.00 (34)
8536.41.00 (35)
8536.49.00 (36)
8536.50.90 (37)
8537.10.11
8537.10.19
8537.20.00
8543.20.00
8543.30.00
8701.10.00
8701.20.00 (38)
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8477.20.90
8477.30.10
8477.30.90
8477.40.00
8477.51.00
8707.90.90 (39)
8709.11.00 (40)
8709.19.00 (40)
8716.20.00
8716.39.00 (41)
8716.40.00 (42)
9006.10.00
9011.10.00
9011.20.10
9011.20.20
9011.20.30
9011.80.10
9011.80.90
9012.10.10
9012.10.90
9013.80.90 (43)
9015.20.10
9015.20.90
9016.00.10 (44)
9016.00.90 (44)
9017.20.00 (45)
9017.30.10
9017.30.20
9017.30.90
9022.19.10
9022.19.90
9024.10.10
9024.10.20
9024.10.90
9024.80.11
9024.80.19
9024.80.20
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8481.20.90 (6)
8481.40.00 (28)
8481.80.21
8481.80.29 (29)
8481.80.92
9026.20.90
9027.10.00
9027.20.11
9027.20.12
9027.20.19
9027.20.20
9027.30.11
9027.30.19
9027.30.21
9027.30.22
9027.30.23
9027.30.29
9027.30.31
9027.30.39
9027.40.00
9027.50.10
9027.50.20

8502.13.11
8502.13.19
8502.13.90
8502.20.11
8502.20.19
9027.50.30
9027.50.40
9027.50.90
9027.80.11
9027.80.12
9027.80.13
9027.80.14
9027.80.20
9027.80.30
9027.80.90 (48)
9028.10.10
9028.10.90
9028.20.10
9028.20.20
9028.30.11 (49)
9028.30.19 (49)
9028.30.21 (49)

8514.30.11
8514.30.19
8514.30.21
8514.30.29
8514.30.90 (20)
9028.30.29 (49)
9028.30.31 (49)
9028.30.39 (49)
9028.30.90 (49)
9030.10.10
9030.10.90
9030.20.10
9030.20.21
9030.20.22
9030.20.29
9030.20.30
9030.31.00
9030.39.11
9030.39.19
9030.39.21
9030.39.29
9030.39.90

8701.30.00
8701.90.00
8704.10.00 (20)
8705.10.00 (20)
8705.20.00 (20)
9030.40.10
9030.40.20
9030.40.30
9030.40.90
9030.82.10
9030.82.90
9030.83.10
9030.83.20
9030.83.30
9030.83.90
9030.89.10
9030.89.20
9030.89.30
9030.89.40
9030.89.90
9031.10.00 (50)
9031.20.10

9024.80.90
9025.19.90 (46)
9025.80.00 (47)
9026.10.20
9026.20.10 (20)
9031.20.90
9031.30.00
9031.41.00
9031.49.00
9031.80.11
9031.80.12
9031.80.20
9031.80.30
9031.80.40
9031.80.50
9031.80.60
9031.80.90 (51)
9508.00.00 (52)

Notas:

(l) Exclusivamente comportas de represas.

(2) Exclusivamente silos sem dispositivos de ventilação ou aquecimento incorporados,
mesmo que possuam tubulações que permitam a injeção de ar para ventilação ou
aquecimento.
(3) Exclusivamente dos tipos destinados a constituir material fixo.

(4) Exceto manuais.
(5) Exceto motores a álcool e motores monocilíndricos de cilindrada não superior a 50
em3.
(6) Exceto os produtos do ex 01.

(7) Exclusivamente reguladores.
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eto os portáteis, de pistão ou de diafragma.

(8) E <C

Exclusivamente geradores de êmbolos livres e coifas com dimensão horizontal superior
(9) a 300 em.

:x:
fornos industriais para carbonização de madeira.
(10) E ceto

) Exclusivamente: grupos de compressão ou de absorção (ex 02); máquinas para produção
(11 de gelo em cubos ?u escamas; e instalações frigorífieas industriais, formadas por
lementos não reunidos em corpo único nem montados sobre base comum, com câmara
~rigorífica de capacidade superior a 30 m 3 .
(12) Exclusivamente condensador frigorífico e evaporador frigorífico.
(13) Exceto de uso doméstico.

(14) Exclusivamente aquecedores para óleo combustível.

(15) Exclusivamente estufas.
(16) Exceto dos tipos utilizados em bares, restaurantes, cantinas e semelhantes.
(17) Exceto aquecedores e arrefecedores.
(18) Exclusivamente filtros à vácuo.
(19) Exclusivamente filtros eletrostáticos de peso superior a 500 kg.
(20) Inclusive os produtos do ex 01.
(21) Exclusivamente guindastes.
(22) Exceto as telecadeiras e os telesquis.
(23) Exceto para tricotar.
(24) Exceto para teares manuais para tricotar, compreendidos na subposição 8447.20.
(25) Exceto moendas ou engenhocas, do tipo não industrial, para extração de caldo de
cana-de-açúcar.
(26) Exceto: máquinas e aparelhos para fabricação de fósforos; comandos hidráulicos de
máquinas de leme para embarcações; limpadores de péra-brísas, para veículos; máquinas para montar e desmontar pneumáticos; máquinas para lixar assoalhos; e prensas
para recarga de cartuchos de armas.
(27) Exceto moldes de tipografia.
(28) Exclusivamente de ferro ou aço ou de cobre e suas ligas.
(29) Exclusivamente: do tipo gaveta ou do tipo esfera, de ferro ou aço ou de cobre e suas ligas;
e do tipo globo, do tipo borboleta, do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço.
(30) Exclusivamente de ferro ou aço.
(31) Exclusivamente: do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço: e válvulas de
expansão, termostáticas ou pressostãticas, exceto dos tipos utilizados em refrigeração.
(32) Exceto para uso em aeronáutica.
(33) Exceto para máquinas da posição 8471.
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(34) Exclusivamente dispositivos de transientes de tensão, para proteção de transmissores,
de potência igual ou superior a 20 kW.
(35) Exceto para máquina de estatística, para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhantes e para uso em aeronáutica (ex 01).
(36) Exceto para máquina de estatística e para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhan-

tes.
(37) Exclusivamente chaves de faca.
(38) Exclusivamente os produtos de ex OI.
(39) Exclusivamente carroçarias do tipo frigorffico (para transporte de mercadorias perecíveis), para caminhões.
(40) Exclusivamente carros-tratores de tração do tipo utilizado em armazéns, plataformas
de estações ferroviárias, instalações fabris, aeroportos, portos e semelhantes.
(41) Exclusivamente do tipo frigorífico (para transporte de mercadorias perecíveis).
(42) Exclusivamente vagão de construção especial para serviço pesado, destinado ao transporte de minérios, pedras, terras com pedras e materiais semelhantes, que não se
identifique como reboque ou semi-reboque, do tipo comercial ou comum, adaptado ou
reforçado.
(43) Exclusivamente conta-fios.
(44) Exceto partes e acessórios.
(45) Exclusivamente pantógrafos.
(46) Exclusivamente para indústria, com escala interna ou externa e graduação de 1~ (ou
o equivalente em outra escala termométrica) ou mais, haste reta ou angular, com ou
sem proteção de metal ou madeira.
(47) Exclusivamente: densímetros; hidrômetros; e pirômetros combinados com outros instrumentos.
(48) Exceto: instrumentos e aparelhos para análise, síntese e seqüenciamento de ácidos
nucléicos, proteínas e outras macromoléculas e olígocompoatoa; analisadores clínicos de
gases do sangue; aparelhos para análise da composição celular do sangue (contadores
de células); e aparelhos para análise bioquímica dos fluidos fisioló~cos.
(49) Exceto de funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou
aferição de contadores de eletricidade.
(50) Exceto balanceadores de rodas para veículos.
(51) Exceto: níveis de bolha de ar (salvo os de precisão): prumos, instrumentos para calibrar
e regular carburadores; e equipamentos de teste, para uso em aeronáutica (ex 01).
(52) Exclusivamente carrosséis, balanços, instalações de tiro-ao-alvo e outras diversões de
parques e feiras.
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MEDIDA PROVISÓRlA N· 1.549-28, DE 14 DE MARÇO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I

Da Estrutura
Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
ComunicaçãoSocial, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ 1· Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2· Junto à Presidência da República funcionarão, comoórgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
(*)Republlcada por ter saído com incorreção no DO de 17.3.1997 (v. pág. 1470 desta
obra),
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Seção!!
Das Competências e da Organização
Art. 2" À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de Suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução
das atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura
básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica. o Gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
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da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por 11m dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
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Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 12 Para desenvolver as ações executivas das Câmarasmencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo subchefe executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 22 O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 32 É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de

Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 42 O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 52 O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fimcionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
capute o § F.

Art. 82 Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judíciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribnições fixadas na Lei Complementar n 2 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 92 O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da RepúbliCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1527-1567, mar. 1997
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ca nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionai, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I

Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I

II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;

V

das Comunicações;

VI
VII

da Cultura;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X
XI
XII

XIII
nia Legal;
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX -

da Educação e do Desporto;

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.
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Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção Il
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistemas de Pessoal Civil (Sipec);
11 - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
á) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1527-1567, mar. 1997

1542
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técuica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

III -Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação ru-

ral;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Miuistério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
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-

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de teleco-

municações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüên-

da;

serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d)
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d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defes~

aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h)

produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização

e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade pública;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b)

propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
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fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
Xl - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
b)

índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumídor;
g) planejamento, coordenação e administração da política peni-

tenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XlI - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b)

constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
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e) política marítima nacional;
fi orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d)

implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a)

geologia, recursos minerais e energéticos;

b)

aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d)

petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a)

formulação do planejamento estratégico nacional;

b)

coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
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-

ál elabor~ção, acomPanI:'amento e avaliação dos planos naeio. e regionals de desenvolvimento;
JI8lSe) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento jIl'bano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de fiI!'~c~amento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da ConstltulçaO;
j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com orgrotismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agênciase organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
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c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitârio de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;

h) pesquisa científica e tecnologia na ârea de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviârio e aqua-

viário;
b)

marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes niveis da Administração Pública.
§ 2" A competência atribuida ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
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-dades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulaII1entos.
§ 3Q A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
documprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
beIl1 como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
l-Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ 1Q No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n Q 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2Q Caberá ao secretário executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuidas pelo Ministro de Estado.
§ 3Q Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
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Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
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Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinto secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;
XI

do Ministério de Minas e Energia, até duas secreta-

rias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de PIa·
nejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Na·
cional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XN - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecret.arias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
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no art. 18 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro
secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1" São mantidas as estrutura básicas dos ministérios militares.

§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal,
em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
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-

v - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a assessoria, em assessoria especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambos do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le gal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
b)

do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1527-1567, mar. 1997

1554
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n? 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nO 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos temos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estados, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a secretaria executiva, em cada ministério, das secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
11 - o Ministério do Bem-Estar Social;
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III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
a Secretaria de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A secretaria especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
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mento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de secretãrio das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

111 - de secretãrio das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de presidente das fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de secretário executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de secretãrio de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;

VII - de secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretãrio de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretãrio de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
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-AdnúJústração Federal da Presidência da República; de Ministro de

tado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar

~~ial' de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de

Estad~ do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa ~ilitar da ~e~idência da Rep~blica, de Sec:et~o-Ge:al da
PresidêncIa da República, de Secretano de Comumcaçao SOCIal da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuiçôes:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no Pais;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivoda Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
CongressoNacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § I", inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1527-1567, mar. 1997

1558
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19 desta
medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder
Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados,
ao Distrito Federeal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência
social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 12 O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 22 Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 32 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 42 Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
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cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § 1º deste artigo.
§ 6º O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7º Encerrado o inventário da extinta Fundação de Assistência
ao Estudante, os processos judiciais que a envolvam como parte serão
transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
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ministração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anteríor, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
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Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botâuico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Miuistério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
f1orísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposiçôes Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4"e § 2"do art. 5"do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
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Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a secretaria especial, do
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
11 - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

111 - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE),
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, ser redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão
e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da Administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
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Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercícionaquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 2" da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal,
observado, neste último caso, o disposto no § 3" do art. 9" da Lei
n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

Art. 44. O art. 3" da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5" A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6" Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
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§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997.»

Art. 45. O art. 17 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1e O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados,
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»

Art. 46. O art. 3' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I

11

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

III

Ministério da Fazenda;

IV
V

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

VI

Banco do Brasil.

Caixa Econômica Federal;

§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes dasentidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
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no conselho curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao presidente do conselho, que os nomeará.
•••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.••••.••••.•••••••••.•••.••.•••••••••.•••••••••••••••••••••»

Art. 47. O art. 22 da Lei n? 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n Q6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nQs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."
Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 1Q A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2Q O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.
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Art. 49. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 1Q Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
Q
§ 2 O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.
Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Admínistração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
estado, em ato conjunto com o Ministério envolvido, poderá, até 31 de
dezembro de 1998, remanejar cargos efetivos vagos pertencentes à
estrutura dos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Art. 54. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1Qde março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
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1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulbo de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
de janeiro de 1997, e 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997.
Art. 55. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, e os arts. 1º,
2º e 9º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
Brasília, 14 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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RETIFICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS DE 13 DE MARÇO DE 1997

Retificação

Nas Medidas Provisórias nOs 1.535-3, 1.537-36, 1.538-38, 1.54022,1.541-22,1.542-20,1.546-17,1.547-28,1.548-29, 1.550-37, 1.55120 e 1.553-13, publicadas no DO de 14.3.1997, Seção 1, nas assinaturas, onde se lê: Pedro Mallan, leia-se: Pedro Pullen Parente. (*)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-3, DE 13 DE MARÇO
DE 1997 (**)
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

Republica-se O Anexo VII, por ter saído com incorreções.
(*)

V. págs. 1269, 1290, 1293, 1299, 1304, 1305, 1319, 1323, 1326, 1330, 1345 e 1352,
respectivamente, desta obra.
naDO de 14.3.1997 (pág. 1269 desta obra),

(**) Publicada
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Anexo VII-1/2
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Estruturas Extintas
(Código)

Orlada
(Equivalência)

100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049
013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

100% FCA-3
15% FCA-4
18,75% FCA-4
20% FCA-4
22,50% FCA-4

25% FCA-4

30% FCA-4

40% FCA-4

50% FCA-4
52,50% FCA-4

613673
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616660,617628,618624,619620,620688,621641, 631175, 640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561,100595,
110590, 111597, 113590, 114596,115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591,125598, 126594, 127590,126597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208, 502200,503207,
505200,506206, 507202, 508209, 509205, 510203, 914002, 914797, 917893,
922005, 923869, 924865, 925004, 926841, 927864, 928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182
018082,018155,018163,021083,070602,071609,072605, 083593, 087564,
100560,110531,111562,112569, 113565, 114561, 115568,120561, 121568,
122564,123560,124567,125563, 126560, 127566, 130567, 140562, 141569,
142565,143561,144568,145564,146560,147567,200565,201561,201600,
202568,202592,202606,203564,204560,350664,426164,428167,472166,
473162,480169,482161,483168,484164, 486167,487163,488160,489166,
491160,492167,493163,501204,915920,918890,940909, 967912, 979880,
980870,981oo1,982881,983BBB,985880,986003,987883,991872,
994006
110566,429155,470155,790168,791164,792152,793159,916897
610623
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

011061,012068,016071,017086, 019186, 019178, 070505, 101508, 110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509,122505,123501,
124508, 125504, 126500,127507, 128503, 130508, 140503, 141500, 142506,

70%FCA-4

lOO%FCA-4

100% FDE-l

143502,144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509,202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914
009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

Anexo VII-2/2
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

100%FDE-2

100% FDO-1

Estruturas Extintas

(Código)
005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,998009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560, 082562, 082597,
083569,084565,086568,088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137, 427136,427160, 440086, 452084, 454087, 455083, 458082,
760137,761133.904945.943940.949930,946001,947954,~.956945.

100%FDS-1
100%FDT-1
37,5%FST-1
50%FST-1
52,5% FST-1
70% FST-l

100%FST-1

957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130,755060,
936979,944980,945978
043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,840890,
920819,921815,931810
037346, 300667,300705,301663,303666, 350737, 351709, 352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

100% F8T-2
75%F8T-3
100%F8T-3

Estruturas Extintas
(Código)

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366, 071668,200803,351695, 353698,816868,B25867

DECRETO LEGISLATIVO

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

DECRETO LEGISLATIVO N' 15, DE 1997 (*)
Aprova a prestação de contas do Presidenre da República, referente aa pertodo de
29 de setembro a 31 de dezembro de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
No Diário Oficial da União, Seção 1, de 6 de março de 1997,
página 4199, I" coluna
Onde se lê:

* DECRETO LEGISLATIVO N' 15, DE 1997
Leia-se:

Exclua-se por publicação indevida.

(") Publicado (excluído) no DO de 6.3.1997 (pág. 1513 desta obra).
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9.446 - Lei de 14 de março de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os fina que
especifica. Publicada noDO de 15 de março de 1997. Edição extra
9.447 - Lei de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre a responsabilidade
solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei ns 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n!!
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus
bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou
dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n!!
2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
março de 1997. Edição extra...
9.448 - Lei de 14 de março de 1997 - Transforma o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em Autarquia Federal e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de março de 1997. Edição
extra...
9.449 - Lei de 14 de março de 1997 - Reduz o Imposto de Importação para
os produtos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de março de 1997. Edição extra...

1218

1219

1225

1227

9.450 - Lei de 14 de março e 1997 - Acrescenta parágrafos ao art. 75 da
Lei n!! 4.728, de 14 de junho de 1965. Publicada no DO de 15 de março
de 1997. Edição extra...

1235

9.451 - Lei de 17 de março de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial até o limite de R$ 191.513.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 18 de março de 1997 ....... ~.......

1236

9.452 - Lei de 20 de março de 1997 - Determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos municípios e dá outras providências. Publicada
no DO de 21 de março de 1997...

1237

2

9.453 - Lei de 20 de março de 1997 - Acrescenta parágrafo ao art. 2 da
Lei ns 5.553, de 6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a apresentação
e o uso de documento de identificação pessoal. Publicada no DO de 21
de março de 1997...

1238

MEDIDAS PROVISÓRlAS
1.569 - Medida Provisória de 25 de março de 1997 - Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de
26 de março de 1997
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1.570 - Medida Provisória de 26 de março de 1997 - Disciplina a aplicação
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera as Leis nºs 8.437,
de 30 de junho de 1992, e 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de março de 1997.

1241

REEDIÇÕES
1.507-17 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de março de 1997

1242

1.508.15 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Concede isenção do
Imposta sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 7 de março de 1997...............................
Republicada no DO de 2O"'de março de 1997...

1245
1527

1.511-8 -

Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Dá nova redação ao

art. 44 da Lei n!! 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste e dá
outras providências. Publicada no DO de 7 de março de 1997...

1248

1.522-5 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Altera dispositivos
das Leis nse 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro
de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências.
de 7 de março de 1997...
Publicada no

1249

1.523-5 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Altera dispositivos
das Leis n!! 8.212, e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de março de 1997...

1256

1.524·5 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 7 de março de 1997
:........

1263

1.565-2 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 - Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 7 de março de 1997...

1264

1.534-3 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação
Tecnológica, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março
de 1997

1267
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1.535-3 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997.........................
Retificada no DO de 15 de março de 1997
Rerretificada no DO de 18 de março de 1997...................................
1.537-36 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei nl!
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de março de 1997...
Retificada no DO de 15 de março de 1997........................................
1.538-38 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei n~ 8.177, de 1~ de março
de 1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 22
e 32 da Lei n 2 8.249/91. -Publicada no DO de 14 de março de 1997....
Retificada no DO de 15 de março de 1997
0 •

•

1.539-29 - Medida Provisória de 13 de março de 1997' - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997 .......
1.540-22 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de março de 1997................................................
Retificada no DO de 15 de março de 1997...
1.541-22 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei ns 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997.............
Retificada no DO de 15 de março de 1997
1.542-20 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre o
cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de
1997............................................
Retificada no DO de 15 de março de 1997
1.543-20 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Publicada noDO de 14 de março de 1997..
1.546-17 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre as
contribuições, para os Programas de Integração Social e de Formação
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do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências). Publicada no DO de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
.
1.547~28 Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
"
..
1.548-29 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
.
1.550-37 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO
de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
.
1.551-20 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
.
1.553-13 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A, e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de março de 1997
.
Retificada no DO de 15 de março de 1997
.
1.555·8 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite
de R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 14 de março de 1997
..
1.558-5 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Altera a redação dos
arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, do art.
35 e § 42 do art. 53 da Lei n 2 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada naDO de 14 de março
de 1997
.
..
1.556·8 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade fmanceira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de março de 1997. Edição Extra
.
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1.463-11 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 17 de
março de 1997
1.465-13 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 -Acrescenta § 511ao
art. 42 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada no DO de 17 de março de 1997
1.469-16 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 -Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro ILloydbras), e dá outras
providencias. Publicada no DO de 17 de março de 1997.........................
1.473-29 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei nl! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 17 de março de 1997
1.475-25 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Altera as Leis n2s
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997.........................
1.477-34 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre ovalor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997.....................................................
1.478-22 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 9 2 da Lei n 2 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei nl!8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 17 de março de 1997.....
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1.479-26 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997.........................

1383

1.480-28 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 -Altera dispositivos
das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho
de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997

1384

1.481-47 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Altera a Lei n ll
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 17 de março de 1997

1392

1.482·34 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das
fundações públicas e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de
março de 1997
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1.512.8 -

Medida Provisória de 14 de março de 1997 -Dá nova redação aos

arts. 22 da Lein29.138, de 29 de novembro de 1995, e 22da Lein28.427,
de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito
rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de
crédito rural. Publicada no DO de 17 de março de 1997........................
1.520-6 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei uI! 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nlls 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990 e de 28 de julho de 1993, respectivamente;
e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997....
1.530-4 - Medida Proviaória de 14 de março de 1997 - Institui o Programa
de Desligamento Vcluntáríc de Servidores Civis do Poder Executivo
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de
1997...
1.554-13 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Altera os arts. 211,
311,411, 511, &', 711e 911 da Lei n ll 8.745, de 9 de dezembro de 1993,quedispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada noDO de 17 de março de 1997...
1.559-11 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 -Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 17 de março de 1997...
1.560-3 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Federal. Publicada no DO de 17 de março de
1997
1.561-3 - Medida Proviaória de 14 de março de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 411 da Lei Complementar nll 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, elites da administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei n ll 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n1l9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Publicada
no DO de 17 de março de 1997...
1.562-3 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997.......................................
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1.567-1 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de donúnio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nss 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 22 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias, e dá outras providências. Publicada naDO de 17 de março
de 1997...

1447

1.549~28

- Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências. Publicada noDO de 17 de março de 1997..........

Republicada no DO de 19 de março de 1997...
1.531-4 - Medida Provisória de 26 de março de 1997 - Dá nova redação aos
arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei nl!
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
27 de março de 1997
.

1470

1535

1506

1.563~3

- Medida Provisória de 26 de março de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de março de 1997..

1508

1.566~2

- Medida Provisória de 26 de março de 1997 - Excepciona o
contrato celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências
fixadas em lei, ou ato dela decorrente. Publicada naDO de 27 de março
de 1997..

1510

DECRETO LEGISLATNO
15 -

15

Decreto Legislativo de 5 de março de 1997 - Aprova a prestação de contas
do Presidente da República, referente ao período de 29 de setembro a 31
de dezembro de 1992. Publicado no DO de 6 de março de 1997...
Retificado (excluído) no DO de 7 de março de 1997 ..

1513
1572

Decreto Legislativo de 19 de março de 1997 - Aprova o texto do
Convênio Constitutivo do Banco de Compensações Internacionais
(BIS), referente à adesão do Banco Central do Brasil, em nome do
Governo brasileiro, como membro associado àquela instituição internacional. Publicado no DO de 20 de março de 1997
.

1514

RESOLUÇÕES
23 -

Resolução de 13 de março de 1997 - Autoriza o Estado de São Paulo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
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cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado,
vencível em março de 1997. Publicada no DO de 14 de março de 1997
24 -

1515

Resolução de 13 de março de 1997 - Autoriza a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor total de DM 18.000.000,00 (dezoito milhões de marcos
alemães), de principal, entre o Estado do Paraná e o Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), destinada ao financiamento, parcial, do Projeto

Proteção da Floresta Atlântica no Estado do Paraná. Publicada no DO
de 14 de março de 1997...........

25 -

1517

Resolução de 13 de março de 1997 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de
Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões e oitocentos e vinte milhões de
ienes), equivalentes a US$ 268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito
milhões de dólares norte-americanos), junto ao Export Import Bank of
Japan (Jexim).Publicada no DO de 14 de março de 1997
:.........

26 -

1518

Resolução de 13 de março de 1997 - Autoriza o Estado da Bahia a
contratar operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt für Wiedraufbau (KfW), no valor equivalente a DM 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil marcos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze
milhões e quinhentos mil marcos alemães) a título de empréstimo e
DM 1.000.000,00 (um milhão de marcos alemães) como contribuição
financeira, destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial do Projeto de Saneamento Básico do Estado da Bahia, Fase 11,a ser executado
pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB). Publicada no

27 -

28 -

DO de 14 de março de 1997

1520

Resolução de 13 de março de 1997 - Acrescenta dispositivos à Resolução n!! 96, de 1996, do Senado Federal, e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de março de 1997...

1522

Resolução de 13 de março de 1997 - Autoriza o Estado de Sergipe a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFI'SE), cujos
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
no primeiro semestre de 1997. Publicada no DO de 14 de março de 1997...

1524

REPUBLICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.508-15 - Medida Provisória de 6 de março de 1997 -Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
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na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 7 de março de 1997.
Republicada no DO de 20 de março de 1997
..
1.549-28 - Medida Provisória de 14 de março de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá providências. Publicada no DO de 17 de março de 1997.
Republicada no DO de 19 de março de 1997....................................
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RETIFICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.535-3 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 e março de 1997...........................
Retificada naDO de 15 de março de 1997........................................
Rerretificada no DO de 18 de março de 1997.
1.537-36 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n g
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 14 de março de 1997
Retificada no DO de 15 de março de 1997...
1.538-38 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Dispõe sobre a Nota do
Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e direitos
alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n2 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lein" 8.177, de 12 de março de 1991,e da Leins 8.249,
de 24 de outubro de 1991,e altera os arts. z>!e3!!da Lein28.249/91. Publíóada
no DO de 14 de março de 1997.............................
Retificada no DO de 15 de março de 1997..
1.540-22 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de março de 1997............
Retificada no DO de 15 de março de 1997....
1.541-22 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997.............
Retificada no DO de 15 de março de 1997...
1.542-20 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada noDO de 14 demarçode 1997...
Retificada no DO de 15 de março de 1997..
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1.546-17 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep) e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997.......................................
Retificada no DO de 15 de março de 1997.......................................
1.547-28 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de março de 1997 .
Retificada no DO de 15 de março de 1997.
1.548-29 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento e dá outras providências. Publicada naDO de 14 de março e 1997
Retificada no DO de 15 de março de 1997...
1.550-37 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Organiza e disci..
plina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento
do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de
março de 1997
Retificada no DO de 15 de março de 1997.......................................
1.551..20 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de março de 1997.................................
Retificada no DO de 15 de março de 1997
1.553-13 - Medida Provisória de 13 de março de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada
no DO de 14 de março de 1997
Retificada no DO de 15 de março de 1997..............................
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DECRETO LEGISLATIVO
15 -

Decreto Legislativo de 5 de março de 1997 - Aprova a prestação de
contas do Presidente da República, referente ao período de 29 de
setembro a 31 de dezembro de 1992. Publicado no DO de 5 de março de
1997.
Retificado (excluído) no DO de 6 de março de 1997.

1513
1572

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 1, p. 1573-1583, mar. 1997

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO CIVIL PúBLICA

Normas; Danos: Meio ambiente; Consumidor; Bens e Direitos de valor
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1506

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n 2 8.931194,alteração
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Imposto sobre Produtos Industrlalizados(IPD, suspensão
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Medida Provisória nº 1.469·16, de 14 de março de 1997...........................

1371

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
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Auxílio pecuniário, concessão; Lei n 2 8.427/92, alteração
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Medida Provisória n!! 1.480-28, de 14 de março de 1997
;...

1384

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. I, p. 1585-1603, mar. 1997

1590
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.169, DE 4 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre o Conselho Nacional deSegurança Pública (Conasp) e dá outras proui-

dências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" O Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp),
órgão colegiado de cooperação técnica entre a União, os Estados e o
Distrito Federal no combate à criminalidade, com sede no Distrito
Federal, subordinado diretamente ao Ministro da Justiça, tem por
finalidade:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
H - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;
IH - estimular a modernização de estruturas organizacionais
das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência dos serviços policiais e promover o intercâmbio de experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente;
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VI - promover a necessária integração entre órgãos de segurança pública federal e estaduais.

Art. 2' Integram o Conasp:
I -

o Ministro de Estado da Justiça, que o presidirá;

II - o Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de
Segurança Pública;
III Pública;
IV

os Presidentes dos Conselhos Regionais de Segurança
o Inspetor-Gerai das Polícias Militares;

V
o Diretor do Departamento de Polícia Federal;
VI
o Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia
Civil;
VII
o Presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
Parágrafo único. O Ministério Público Federal e o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil poderão indicar, cada um,
representante junto ao Conselho, com direito a voz e voto.

Art. 3' O Presidente do Conasp terá direito a voto nominal e de
qualidade.
Art. 4' A Vice-Presidência do Conasp será exercida pelo Secretário de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública.
Art. 5' Os serviços de Secretaria Executiva do Conasp serão
executados pelo Departamento de Assuntos de Segurança Pública da
Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública
do Ministério da Justiça.

Art. 6' O Regimento Interno do Conasp disporá sobre sua organização e suas condições de funcionamento.
Art. 7' O art. 39 da Estrutura Regimental do Ministério da
Justiça, aprovada pelo Decreto n' 1.796, de 24 de janeiro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

«VI - promover a necessária integração entre órgãos de
segurança pública federal e estaduais.»
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Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Fica revogado o Decreto n" 98.936, de 8 de fevereiro de
1990.
Brasília, 4 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

DECRETO N' 2.170, DE 4 DE MARÇO DE 1997
Dá nova redação ao art. 2<:! do Decreto n '!

89.250, de 27 de dezembro de 1983, que regulamenta a Lei n" 7.116, de 29 de agosto de
1983, que assegura validade nacional às
Carteiras de Identidade, regula sua expedição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 10 da Lei n? 7.116, de 29 de agosto de 1983, e no art. 4' da Lei
n" 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' O art. 2' do Decreto n'' 89.250, de 27 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A Carteira de Identidade conterá campo destinado
ao registro:
I - do número de inscrição no Programa de Integração
Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep);
II - do número do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);
IH -

da expressão Idoso ou maior de sessenta e cinco anos;
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IV - de uma das expressões «Doador de órgãos e tecidos»
ou «Não-doador de órgãos e tecidos».
§ 1º A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos neste artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente
de solicitação do interessado e, quando for o caso, da apresentação
dos respectivos documentos comprobatórios.
§ 2º São documentos comprobatórios, para efeito do disposto neste artigo, os cartões de inscrição no PIS, no Pasep, no CPF
e o Registro Civil de Pessoa Física,
§ 3º A inclusão de uma das expressões referidas no inciso
IV deste artigo:
a) dependerá de requerimento escrito do interessado, a ser
arquivado no órgão competente para a expedição da Carteira de
Identidade;
b) deverá constar no espelho correspondente ao anverso da
Carteira de Identidade no espaço vazio acima da fotografia do
identificado..
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Fica revogado o Decreto n" 1.233, de 31 de agosto de
1994.
Brasília, 4 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
DECRETO Nº 2.171, DE 5 DE MARÇO DE 1997
Altera os arts. 1'" e 2º do Decreto nº 1.422,
de 20 de março de 1995, que dispõe sobre a
composição e o funcionamento do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n" 5.966, de 11 de dezembro de 1973,
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DECRETA:
Art. 1º Os arts. 1º e 2º do Decreto n" 1.422, de 20 de março de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. lQ

.

I -

.

.........................................................................................................
g) da Justiça;
h)

da Agricultura e do Abastecimento;

.........................................................................................................
IH -

Presidentes das seguintes instituições:

a) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

b) Confederação Nacional da Indústria (CNI);

c) Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).

Art. 2º

.

§ 1º O Plenário reunir-se-á três vezes por ano, a cada
quadrimestre e, extraordinariamente, sempre que o presidente
o convocar, estando presentes pelo menos sete de seus membros.
........................................................................................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
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DECRETO N" 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997
Aprova o Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e de acordo
com as Leis nOs 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.398, de 7 de janeiro
de 1992, 8.444, de 20 de julho de 1992, 8.540, de 22 de dezembro
de 1992, 8.542, de 23 de dezembro de 1992, 8.619, de 5 de janeiro
de 1993, 8.620, de 5 de janeiro de 1993, 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993, 8.647, de 13 de abril de 1993, 8.742, de 7 de dezembro de
1993,8.745, de 9 de dezembro de 1993, 8.861, de 25 de março de
1994, 8.870, de 15 de abril de 1994, 8.880, de 27 de maio de 1994,
9.032, de 28 de abril de 1995,9.063, de 14 de junho de 1995, 9.129,
de 20 de novembro de 1995, e a Medida Provisória n" 1.523, de 11
de outubro de 1996, e reedições posteriores,

DECRETA:

Art. F O Regulamento dos Beneficios da Previdência Social
passa a vigorar na forma do texto apenso ao presente decreto, com
seus anexos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados os Decretos n's 357, de 7 de dezembro
de 1991, 611, de 24 de julho de 1992, e 854, de 2 de julho de 1993.
Brasília, 5 de março de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
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REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. F A previdência social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade
avançada, tempo de serviço, encargos familiares e de reclusão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
CAPÍTULO 11
Dos Princípios Básicos

Art. 2" A previdência social rege-se pelos seguintes princípios e
objetivos:
I

universalidade de participação nos planos previdenciá-

rios;

11
uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às
populações urbanas e rurais;
111

seletividade e distributividade na prestação dos benefi-

cios;

IV
cálculo dos beneficios considerando-se os salários-decontribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos beneficios, de forma a
preservar-lhe o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos beneficios substitutos do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não
inferior ao do salário minimo;
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VII - Previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em
especial de trabalhadores em atividade, empresários e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII será
efetivada ao nível federal, estadual, distrital e municipal.

TÍTULou
Do Plano de Beneficios da Previdência Social
CAPÍTULO úNICO

Dos Regimes de Previdência Social
Art. 3º A previdência social compreende:
I -

11 -

o Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
o Regime Facultativo Complementar de Previdência So-

cial.
Parágrafo único. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1º, exceto
a de desemprego involuntário.
Art. 4º A administração do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social
(MP AS), sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I

Dos Beneficiários
Art. 5º São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) as pessoas fisicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e 11 deste capítulo.
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Seção I
Dos Segurados

Art. 6" São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I -

como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em c~áter. não event~al, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta serviço para
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular
e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras
empresas, na forma da legislação própria;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de
empresa nacional no exterior;
d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no
exterior;

e) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a
repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o nãobrasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão
diplomática ou repartição consular.

fJ o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em
organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro
efetivo, aínda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na
forma da legislação vigente no país de domicílio ou do sistema
previdenciário do respectivo organismo internacional;
g) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em
repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado,
inclusive o auxiliar local de que trata a Lei n" 8.745, de 9 de dezembro
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de 1993, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao
sistema previdenciário local;
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em
desacordo com a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;

i) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e
fundações públicas federais;
j) o servidor do Estado, do Distrito Federal ou do Município, bem
como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo
efetivo, de cargo em comissão ou função de confiança, desde que, nessa
qualidade, não esteja filiado ao regime próprio de previdência social;

I) o servidor contratado pela União, bem como pelas respectivas
autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;
m) o servidor contratado pelo Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
Federal, desde que, nessa qualidade, não esteja sujeito a regime
próprio de previdência social;

n) o servidor civil ou militar da União, do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, sujeito, nessa qualidade, a regime próprio de previdência
social, quando requisitado para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita filiação nessa condição, relativamente à
remuneração recebida do órgão requisitante;

o) o magistrado classista temporário da Justiça do Trabalbo ou
da Justiça Eleitoral nomeado na forma dos incisos II do art. 119 e III
do § 1s do art. 120 da Constituição Federal que antes da investidura
na magistratura era vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS);
p) O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços
notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como
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aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
em conformidade com a Lei n" 8.935, de 18 de novembro de 1994;

II - como empregado doméstico - aquele que presta serviço
de natureza contínua, mediante remuneração mensal, a pessoa ou
fann1ia, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;

UI -

como empresário:

a) o titular de firma individual urbana ou rural;
b) o diretor não empregado;

c) o membro de conselho de administração, na sociedade anôni-

ma;
d) todos os sócios, na sociedade em nome coletivo;
e) o s6cio cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu trabalho, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;

fJ

todos os s6cios, na sociedade de capital e indústria;

g) o associado eleito para cargo de direção, observada a legislação pertinente, na cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou cabecel eleito ou
contratado para exercer atividade de direção condominial;
h) o incorporador de que trata o art. 29 da Lei n" 4.591, de 16 de
dezembro de 1964;

IV -

como trabalhador autônomo:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) aquele que exerce, por conta pr6pria, atividade econômica
remunerada de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
c) são trabalhadores autônomos, dentre outros:

1. o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado
aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício,
quando proprietário, co-proprietário ou promitente comprador de um
s6 veículo;
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2. aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração,
nos termos da Lei n Q 6.094, de 30 de agosto de 1974;
3. aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco,
exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em
porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei n? 6.586, de 6
de novembro de 1978;
4. o trabalhador associado a cooperativa que, nessa qualidade,
presta serviços a terceiros;

5. o membro de conselho fiscal de sociedade por ações;
6. aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta
própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins
lucrativos;
7. o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador,
titular de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994;
8. aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para
revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados;
9. a pessoa física que edifica obra de construção civil;
10. o médico-residente de que trata a Lei n" 6.932, de 7 de julho
de 1981, com as alterações da Lei n" 8.138, de 28 de dezembro de 1990;
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além de outros
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade

agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário,

diretamente ou por intermédio de prepostos, com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de

extração mineral em garimpo, em caráter permanente ou temporário,

diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;
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c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa quando por
ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à previdência social em
razão de outra atividade, ou a outro regime previdenciário, militar ou
civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime
próprio de previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do país do domicílio ou por sistema previdenciário
do respectivo organismo internacional;
f) o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado
magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça
Eleitoral na forma dos incisos II do art. 119 e III do § 1Q do art. 120
da Constituição Federal;
VI - comotrabalhador avulso - aquele que, sindicalizado ou
não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas,
sem vinculo empregatício, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da
Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, assim considerados:
a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia,
estiva, conferência e conserto de carga, vigilãncia de embarcação e
bloco;
b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza,
inclusive carvão e minério;
c) c trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);
d) o amarrador de embarcação;
e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
g) o carregador de bagagem em porto;
h) o prático de barra em porto;
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i) o guindasteiro;

j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;
l) outros assim classificados pelo Ministério do Trabalho (MTb);

VII - como segurado especial - o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e seus assemelhados,
que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de
economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem
comprovadamente com o grupo familiar respectivo.
§ F O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições de que trata o Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS).
§ 2' Considera-se diretor empregado aquele que, participando
ou não do risco econômico do empreendimento, seja promovido para
cargo de direção, mantendo as características inerentes à relação de
emprego.
§ 3' Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por
assembléia geral dos acionistas, para cargo de direção das sociedades
anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de
emprego.
§ 4' Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
§ 5' Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem utilização de empregado.
§ 6' Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é
exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não
existindo subordinação nem remuneração.
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§ 7" Para efeito do disposto na alínea a do inciso VI, entende-se

por:
a) capatazia - a atividade de movimentação de mercadorias nas
instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento
e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;

b) estiva - a atividade de movimentação de mercadorias nos
conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares,
incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o
carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com
equipamentos de bordo;

c) conferência de carga - a contagem de volumes, anotação de
suas características, procedência ou destino, verificação do estado das
mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga
de embarcações;
d) conserto de carga - o reparo e a restauração das embalagens
de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embar-

cações,reernbalagem, marcação, rernarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição;
e) vigilãncia de embarcações - a atividade de fiscalização da
entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou
fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos
portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da
embarcação;

fJ bloco - a atividade de limpeza e conservação de embarcações
mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem,
pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos.
§ 8" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirá
Carteira de Identificação e Contribuição, que será renovada anualmente e exigida:
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I - da pessoa fisica referida na alínea a do inciso V, para fins
de sua inscrição como segurado e habilitação aos beneficios de que
trata este Regulamento;
II - do segurado especial referido no inciso VII, para fins de
sua inscrição, comprovação da qualidade de segurado, do exercício de
atividade rural e habilitação aos beneficios de que trata este Regulamento.
§ 9' A renovação anual da Carteira de Identificação e Contribuição far-se-á quando da homologação da Declaração Anual das
Operações de Vendas (DAV), de que trata o § 10 do art. 24 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS).
§ 10. Não Se considera segurado especial especial a que se
refere o inciso VII o membro do grupo familiar que possui fonte de
rendimento decorrente do exercício de atividade remunerada ou
aposentadoria de qualquer regime.
§ 11. Para os fins previstos nas alíenas a e b do inciso V,
entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade
através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante,
desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros.

Art. 7' O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, é excluído, nessa condição, do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) consubstanciado neste Regulamento e
no Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS), desde que esteja sujeito a regime próprio de previdência
social.
§ l' Caso o servidor referido no caput venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), tornar-se-á segurado obrigatório
em relação a essas atividades.
§ 2' Entende-se por regime próprio de previdência social o que
assegura pelo menos aposentadoria e pensão por morte.
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Art. 8º É segurado facultativo o maior de quatorze anos de
idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
mediante contribuição, na forma do art. 23 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS), desde que
não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como
segurado obrigatório nos termos do art. 6º.
§ 1Q Podem filiar-se facultativamente, entre outros:
a) a dona-de-casa;
b) o síndico de condomínio, quando não remunerado;
c) o estudante;
d) O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no
exterior;
e) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência
social, observado o disposto no § 2º;
fJ o titular ou suplente em exercício de mandato eletivo federal,
estadual, distrital ou municipal, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;
g) o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei
n" 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a
qualquer regime de previdência social;
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de
acordo com a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
i) o bolsista que se dedique em tempo integral a pesqnisa, curso
de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil
ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de
previdência social;
j) o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja
vinculado a qualquer regime de previdência social.
§ 2º O servidor público civil ou militar da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, sujeito a regime próprio de previdência social,
inclusive aquele que sofreu alteração de regime jurídico, fica impedido
de filiar-se na qualidade de·segurado facultativo, exceto nas situações
previstas nas alíneas dei.
§ 3' A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato
volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro
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recollúmento, não podendo retroagir e não permitindo O pagamento
de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição.
§ 4' Após a inscrição, o segurado facultativo poderá recolher as
contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade
de segurado, conforme o disposto no inciso VI do art. 10.
Art. 9' Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume
o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos
ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração direta,
indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - aquele que admite a seu serviço,
mediante remuneração mensal, sem finalidade lucrativa, empregado
doméstico.
Parágrafo único. Consideram-se empresa, para os efeitos deste
regulamento:
a) o trabalhador autônomo e equiparado, em relação a segurado
que lhe presta serviço;
b) a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras;
c) o operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra de que
trata a Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.

Subseção Única
Da Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado

Art. 10. Mantém a qualidade de segurado, independentemente
de contribuições:
I -

sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
1I1 - até doze meses após cessar a segregação, o segurado
acometido de doença de segregação compulsória;
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IV -

até doze meses após o livramento, o segurado detido ou

recluso;

V - até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até seis meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 meses, se
o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2º O prazo do inciso II ou do § 1e será acrescido de doze meses
para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação
por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho (MTb).
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos
os seus direitos perante a previdência social.
Art. 11. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia
dezesseis do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no
art. 10.
§ 1e Para fins do disposto no caput, se o dia quinze recair no
sábado, domingo ou feriado, inclusive o municipal, o pagamento das
contribuições deverá ser efetuado no dia útil imediatamente anterior.
§ 2º A falta da entrega da Declaração Anual das Operações de
Vendas (DAV) referida no § 9º do art. 6º, ou a inexatidão das informações prestadas importará, sem prejuízo da penalidade cabível, na
suspensão da qualidade de segurado no período compreendido entre
a data fixada para entrega da declaração e a data da entrega efetiva
da mesma ou da retificação das informações impuguadas.
Art. 12. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, ressalvado o disposto no
art. 224.

Seção II
Dos Dependentes
Art. 13. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de dependentes do segurado:
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I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;
H -

os pais;

IH - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de
21 anos ou inválido.
§ 1º Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições.

§ 2º A existência de dependente de qualquer das classes deste
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 3º Equiparam-se aos filhos, na condições do inciso I, mediante
declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida no § 8º do art. 19, o enteado e o
menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o
próprio sustento e educação.
§ 4º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos
filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela.

§ 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que
mantenha união estável com o segurado ou segurada.
§ 6º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros,
separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em
comum, enquanto não se separarem.
§ 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o
inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Art. 14. A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em
julgado;
H - para a companheira ou companheiro, pela cessação da
união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for
garantida a prestação de alimentos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1625
Ill - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 anos de idade ou pela emancipação, salvo se inválidos;

IV -

para os dependentes em geral;

a) pela cessação da invalidez;

b) pelo falecimento.

SeçãoIlI
Das Inscrições

Subseção I
Do Segurado
Art. 15. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da
previdência social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), mediante comprovação dos
dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, na seguinte forma:
I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento
dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou orgão gestor de mão-de-obra, no
caso de trabalhador avulso;
Il - empregado doméstico - pela apresentação de documento
que comprove a existência de contrato de trabalho;

In - empresário - pela apresentação de documento que caracterize a sua condição;

IV - autõnomo e equiparado - pela apresentação de documento que caracterize o exercício de atividade profissional, liberal ou não;

V - segurado especial- pela apresentação de documento que
comprove o exercício de atividade rural;
VI - facultativo - pela apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório.
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§ 1" A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada
diretamente na empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e
a dos demais no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 2' A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada
neste artigo exige a idade mínima de quatorze anos.
§ 3' Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma
atividade remunerada sujeita ao Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas.

§ 4" A previdência social poderá emitir identificação específica
para os segurados empresário, autônomo, equiparado a autônomo,
avulso, especial e facultativo, para produzir efeitos exclusivamente
perante ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação.

§ 5' A falta de inscrição do segurado empregado, de acordo com
o disposto no inciso I, sujeita o responsável à multa de R$ 563,27
(quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), por
segurado não inscrito.
Art. 16. A anotação na Carteira Profissional (CP) e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) vale para todos os
efeitos como prova de filiação à previdência social, relação de emprego, tempo de serviço e salário-de-contribuição, podendo, em caso de
dúvida, ser exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
apresentação dos documentos que serviram de base à anotação.
Art. 17. Filiação é o vinculo que se estabelece entre pessoas que
contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos
e obrigações.
Parágrafo único. A filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados
obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira
contribuição para o segurado facultativo.
Art. 18. Para fins do disposto nesta Seção, a anotação de dado
pessoal deve ser feita na Carteira Profissional (CP) e/ou na Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) à vista do documento comprobatório do fato.
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Subseção II
Do Dependente

Art. 19. Considera-se inscrição de dependente, para os efeitos
da previdência social, o ato pelo qual o segurado o qualifica perante
ela e decorre da apresentação de:
I -

para os dependentes preferenciais:

a) cônjuge e filhos -

certidões de casamento e de nascimento;

b) companheira ou companheiro - documento de identidade e
certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados,
OU de óbito, se for o caso;

c) equiparado a filbo - certidão judicial de tutela e, mediante
declaração do segurado, em se tratando de enteado, certidão de
casamento do segurado e de nascimento do dependente;
II - pais - certidão de nascimento do segurado e documentos .
de identidade dos mesmos;
III -

irmão - certidão de nascimento.

§ 1º A inscrição dos dependentes de que trata a alínea a do
inciso I será efetuada na empresa se o segurado for empregado, no
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, se trabalhador avulso, e no
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos demais casos.
§ 2º Incumbe ao segurado a inscrição do dependente que deve
ser feita, quando possível, no ato de sua inscrição.
§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica,
conforme o caso, podem ser apresentados os seguintes documentos,
observado o disposto nos §§ 7º e 8º:
a) certidão de nascimento de filbo havido em comum;

b) certidão de casamento religioso;

c) declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o
interessado como seu dependente;
d) disposições testamentárias;
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e) anotação constante na Carteira Profissional (CP) e/ou na
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), feita pelo órgão
competente;

fJ declaração especial feita perante tabelião;
g) prova de mesmo domicílio;
h) prova de encargos domésticos evidentes e existência de soeisdade ou comunhão nos atos da vida civil;
i) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

j) conta bancária conjunta;
l) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o
interessado como dependente do segurado;

m) anotação constante de ficha ou livro de registro de emprega-

dos;
n) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor
do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

o) ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da
qual conste o segurado como responsável;
p) escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome
de dependente;
q) declaração de não-emancipação do dependente menor de 21

anos;
r) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato s

comprovar.

§ 4º O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão
de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), com provas cabíveis.
§ 5º O segurado casado está impossibilitado de realizar inscrição de companheira.
. § 6º Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando
esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1629
§ 7" Para a comprovação do vínculo de companheira ou companheiro, os documentos enumerados nas alíneas a, c, d, e, f e m do § 3 Q
constituem, por si só, prova bastante e suficiente, devendo os demais
serem considerados em conjunto de no mínimo três, corroborados,
quando necessãrio, mediante justificação administrativa, processada
na forma dos arts. 162 a 171.
§ 8" No caso de pais, irmãos, enteado e tutelado, a prova de
dependência econômica será feita por declaração do segurado, firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), acompanhada de um dos documentos referidos nas alíneas c, e, f e n do § 3" deste
artigo, que constituem, por si só, prova bastante e suficiente, devendo
os documentos referidos nas alíneas d, g, h, i, j, 1, m, o e p serem
considerados em conjunto de no minimo três, corroborados, quando
necessário, por justificação administrativa ou parecer socioeconômico do Serviço Social.
§ 9" No caso de dependente inválido, para fins de inscrição e
concessão de benefício, a invalidez será comprovada mediante exame
médico-pericial a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 10. Deverá ser apresentada declaração de não-emancipação,
pelo segurado, no ato de inscrição de dependente menor de 21 anos,
referido no art. 13.

§ 11. Para inscrição dos dependentes constantes nos incisos 11
e 111, o segurado deverá comprovar a inexistência de dependentes
preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Art. 20. Ocorrendo o falecimento do segurado, sem que tenha
sido feita a inscrição do dependente, cabe a este promovê-la, observados os seguintes critérios:
I - companheiro ou companheira vínculo, na forma prevista no § 7" do art. 19;

pela comprovação do

11 - pais - pela comprovação de dependência econômica, na
forma prevista no § 8" do art. 19;

111 - irmãos - pela comprovação de dependência econômica,
na forma prevista no § 8" do art. 19 e declaração de não-emancipação;
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1630
IV - equiparado a filho - pela comprovação de dependência
econômica, prova da equiparação e declaração de que não tenha sido
emancipado.
Art. 21. Os dependentes constantes dos incisos II e 111 do art.
19 deverão, para fins de concessão de beneficios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada
perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

Seção!
Das Espécies de Prestações
Art. 22. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) compreende as seguintes prestações, expressas em beneficios e serviços:
I -

quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;

c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

fJ salário-fanulia;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;

II -

quanto ao dependente:

a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;

III -

quanto ao segurado e dependente:

a) serviço social;
b) reabilitação profissional.
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Parágrafo único. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
compreende ainda as prestações por acidente do trabalho de que trata
o capítulo III deste título.

Seção II
Da Carência

Art. 23. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o
beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso
do primeiro dia dos meses de suas competências.
§ 1" Para o segurado especial, considera-se período de carência
o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão
do benefício requerido.

§ 2" O tempo de contribuição efetuado pelo segurado referido
na alínea i, inciso I, do art. 6", para o Plano de Seguridade Social do
Servidor Público, anteriormente à Lei n'' 8.647, de 13 de abril de 1993,
será considerado para efeito de carência.
§ 3" Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991.
§ 42 Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhi-

mento das contribuições dos segurados empregado e trabalhador
avulso.
§ 5" Quanto ao empregado doméstico, observar-se-á o disposto
no § 3" do art. 34.

Art. 24. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data somente serão computadas para efeito de
carência depois que O segurado contar, a partir da nova filiação ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com, no mínimo, 1/3 do
número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
definida para o benefício a ser requerido.
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Art. 25. O período de carência é contado:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, da
data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
H - para os segurados empregado doméstico, empresário, autônomo, equiparado a autônomo, especial, este enquanto contribuinte
individual na forma do disposto no § 2' do art. 24 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS), e facultativo, da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem
atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado,
quanto ao segurado facultativo, o disposto nos §§ 3º e 4' do art. 8'.
Parágrafo único. Para o segurado especial não-contríbuinte individual, o período de carência de que trata o § I" do art. 23 é contado
a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no art. 60.

Art. 26. A concessão das prestações pecuniárias do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), ressalvado o disposto no art. 27,
depende dos seguintes períodos de carência:
I - doze contribuições mensais, nos casos de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez;
H - 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria por
idade, tempo de serviço e especial.

Art. 27. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-fanu1ia e auxílio-acídente de qualquer natureza;
H -

salário-maternidade, exceto para a segurada especial;

IH - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), for acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência
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e Assistência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de
estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
IV - aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença,
amalio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais de que
trata o inciso VII do art. 6", desde que comprovem o exercício de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de
meses correspondente à carência do beneficio requerido;
V

VI

serviço social;

reabilitação profissional.

Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes
exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução
permanente ou temporária da capacidade laborativa.

SeçãollI
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração
efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês,
em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, ressalvado o disposto no § 9" e respeitados os limites
previstos nos §§ 3" e 5";
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada
na Carteira Profissional (CP) e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), observados os limites mínimo e máximo previstos nos §§ 3" e 5";

III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e
segurado facultativo: o salário-base, observada a seguinte escala:
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Escala de Salário-Base
Classes
1

2
3
4

5
6
7

8
9

10

Salários-Base

R$1l2,00
R$ 191,51
R$ 287,27
R$ 383,02
R$478,78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

W Mínimo de Meses de
Permanência em cada
Classe (Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

§ F Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta
do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o
salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2" O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3" O limite minimo do salário-de-contribuição é de um salário
mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o
ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 4" O valor do limite máximo do salário-de-contribuição será
publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS), sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios.
§ 5" A gratificação natalina - 13" salário - integra o saláriode-contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício.
§ 6º O valor das diárias para viagens, quando excedente a
cinqüenta por cento da remuneração mensal do empregado, integra
o salário-de-contribuição pelo seu valor total.
§ 7º A remuneração adicional de férias de que trata o inciso
XVII do art. 7"da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.

§ 8" O valor pago à empregada gestante, inclusive à doméstica,
em função do disposto na alínea b, inciso lI, do art. 10 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
integra o salário-de-contribuição, excluídos os casos de conversão em
indenização previstos nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição:
a) a cota de salário-família, nos termos dos incisos I e 11 do art.

81;
b) a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei n" 5.929, de 30 de outubro de 1973;

c) a parcela in natura recebida de acordo com programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho (MTb), nos termos
da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) o abono de férias não excedente aos limites previstos nos arts.
143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado,
férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a
que se refere o art. 9º da Lei n? 7.238, de 29 de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da
legislação própria;
g) a ajuda-de-custo, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta
por cento da remuneração mensal do empregado;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei n" 6.494,
de 7 de dezembro de 1977;

j) a participação do empregado nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social (PIS)lPrograma de
Assistência ao Servidor Público (Pasep);
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para traba-
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lhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras, observadas as normas específicas estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho (MTb);
n) a parcela da gratificação natalina -13º salário - correspondente ao período de aviso prévio indenizado, paga na rescisão de
contrato de trabalho;
o) o adicional de férias de que trata o art. 137 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), ainda que pago na vigência do contrato
de trabalho;

p) a importância paga ao empregado a título de complementação
ao valor de auxílio-doença de que trata o parágrafo único do art. 78;
q) as parcelas de que trata o art. 35 da Lei nº 4.870, de 1º de
dezembro de 1965;
r) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;

s) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive ou
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
t) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho
para prestação dos respectivos serviços;
u) o ressarcimento de despesa pelo uso de veículo do empregado
e O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
v) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino de 1º
grau e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
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x) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem, de
acordo com o disposto no art. 64 da Lei n? 8.069, de 13 de julho de
1990.

§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas
ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis.
§ 11. Para efeito de verificação do limite de que tratam o § 6" e
a alínea h do § 9·, não será computado, no cálculo da remuneração, o
valor das diárias.

SeçãoN
Do Salário-de-Beneficio

Art. 29. Salário-de-beneficio é o valor básico utilizado para
cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada,
inclusive os regidos por normas especiais e os decorrentes de acidente
do trabalho, exceto o salário-fanu1ia, o salário-maternidade, os benefícios excepcionais por anistia, a pensão mensal vitalícia devida aos
seringueiros e aos seus dependentes e a pensão especial devida às
vitimas da Síndrome da Talidonúda.
Art. 30. O salário-de-benefício consiste na média aritmética
simples de todos os últimos salários-de-contribuição relativos aos
meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou
da data de entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados
em período não superior a 48 meses.
§ 1· No caso de aposentadoria por idade, tempo de serviço e
especial, contando o segurado com menos de 24 salários-de-contribuição no período máximo citado, o salário-de-benefício corresponderá a
1/24 da soma dos salários-de-contribuição apurados.
§ 2· Nos casos de amemo-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com menos de 36 contribuições no período
máximo citado, o salário-de-benefício corresponderá à soma do salário-de-contribuição dividida pelo seu número apurado.
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§ 3º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um
salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.
§ 4' Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os
ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob
forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha
incidido contribuição previdenciária.
§ 5' Não será considerado, no cálculo do salérío-de-beneffcio, o
aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal,
inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente
anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do
Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da
empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.
§ 6' Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido
benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o
cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário
mínimo, nem superior ao limite máximo do salário-de-contribuição.
§ 7º Exceto para o salário-família e o auxil ia-acidente, será pago
o valor minimo de benefício para as prestações referidas no art. 27,
quando não houver salário-de-contribuição no período básico de cálculo.

Art. 31. Todos os salários-de-contribuição utilizados no cálculo
do salário-de-benefício serão reajustados, mês a mês, de acordo com
a variação integral do índice definido em lei para essa finalidade,
referente ao período decorrido a partir da primeira competência do
salário-de-contribuição que compõe o período básico de cálculo atê o
mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar os seus
valores reais.
Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribui em
razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma
dos salários-da-contribuição das atividades exercidas até a data do
requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado
o disposto no art. 30 e nas normas seguintes:
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I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade,
as condições para obtenção do beneficio requerido, o salário-de-beneficio será calculado com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição;
II - quando não se verificar a hipótese do inciso I, o salário-debeneficio corresponderá à soma das seguintes parcelas:
a) o salário-de-beneficio calculado com base nos salários-de-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do beneficio requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada
uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de
meses completos de contribuição e os do período da carência do
beneficio requerido;

III - quando se tratar de beneficio por tempo de serviço, o
percentual de que trata a alínea b do inciso II será o resultante da
relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de
serviço considerado para a concessão do beneficio.
§ 1" O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em
obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu
apenas por uma das atividades concomitantes.
§ 2" Quando o exercício de uma das atividades concomitantes
se desdobrar por atividades sucessivas, o tempo a ser considerado
para os efeitos deste artigo será a soma dos períodos de trabalho
correspondentes.
§ 3" Se o segurado se afastar de uma das atividades antes da
data do requerimento ou do óbito, porém em data abrangida pelo
período básico de cálculo do salário-de-beneficio, o respectivo saláriode-contribuição será computado, observadas, conforme o caso, as
normas deste artigo.

§ 4º O percentual a que se referem a alínea b do inciso II e o
inciso III não pode ser superior a cem por cento do limite máximo do
salário-de-contribuição.
§ 5" No caso do § 3' do art. 71, o salário-de-beneficio da aposentadoria por invalidez deve corresponder à soma das parcelas seguintes:
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a) o valor do salário-de-beneficio do auxílio-doença a ser transformado em aposentadoria por invalidez, reajustado na forma do § 6"
do art. 30;

b) o valor correspondente ao percentual da média dos saláriosde-contribuição de cada uma das demais atividades não consideradas
no cálculo do auxílio-doença a ser transformado, percentual esse
equivalente à relação entre os meses completos de contribuição, até
o máximo de doze, e os estipulados como período de carência para a
aposentadoria por invalidez.

§ 6" Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha
sofrido redução dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite desse salário.

Seção V
Da Renda Mensal do Beneficio

Art. 33. A renda mensal do beneficio de prestação continuada
que substituir o salário-de-contribuição ou O rendimento do trabalho
do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao limite máximo de salário-de-contribuição, exceto no caso
previsto no art. 43.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do beneficio, serão
computados, para o segurado empregado e o trabalhador avulso, os
salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis.
§ F Para os demais segurados, somente serão computados os
salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida.
§ 2· Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do beneficio
pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários-decontribuição no período básico de cálculo, será concedido o beneficio
de valor mínimo, devendo esta renda ser recaIculada quando da
apresentação de prova dos salários-de-contribuição.
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§ 3' Para o segurado empregado doméstico que, mesmo tendo
satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não possa comprovar o efetivo recolhimento das contribuições
devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua
renda será recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições.
§ 4' Nos casos dos §§ 2' e 3', após a concessão do benefício, o
órgão concessor deverá notificar o setor de arrecadação do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), para adoção das providências
previstas nos arts. 57 a 67 do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social (ROCSS).

§ 5' Sem prejuízo do disposto nos §§ 2' e 3', cabe à previdência
social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal.
Art. 35. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o
disposto nos §§ 2' e 3' do art. 34, deve ser reajustada como a dos
benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a
partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a
renda mensal que prevalecia até então.
Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput,
o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) a partir da concessão do benefício em valor
provisório e processado quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição ou de recolhimento das contribuições.
Art. 36. Para o cálculo da renda mensal de qualquer benefício,
deverá ser considerado o tempo de serviço de que trata o art. 58.
Art. 37. A renda mensal do benefício de prestação continuada
será calculada aplicando-se sobre o salário-de-benefício os seguintes
percentuais:
I - auxílio-doença - 91 % do salário-de-benefício;
H - aposentadoria por invalidez - cem por cento do saláriode-benefício;
IH - aposentadoria por idade - setenta por cento do saláriode-benefício, mais um por cento deste por grupo de doze contribuições
mensais, até o máximo de trinta por cento;
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IV -

aposentadoria por tempo de serviço;

a) para a mulher - setenta por cento do salário-de-benefício aos
25 anos de serviço, mais seis por cento deste para cada novo ano
completo de atividade, até O máximo de cem por cento aos trinta anos
de serviço;
b) para o homem - setenta por cento do salário-de-benefício aos
trinta anos de serviço, mais seis por cento deste para cada novo ano
completo de atividade, até o máximo de cem por cento, aos 35 anos de
serviço;

c) cem por cento do salário-de-benefício, para o professor aos
trinta anos, e para a professora aos 25 anos de efetivo exercício em
função de magistério;
V
nefício;

aposentadoria especial - cem por cento do salário-de-be-

VI - pensão por morte e auxílio-reclusão - cem por cento do
salário-de-benefício que deu origem à aposentadoria do segurado ou
à que teria direito na data de seu falecimento ou de seu recolhimento
à prisão;
VII neficio.

auxílio-acidente - cinqüenta por cento do salário-de-be-

§ 1~ Para efeito do percentual de acréscimo, assim considerado
o relativo a cada grupo de doze contribuições mensais, presumir-se-á
efetivado o recolhimento correspondente, quando se tratar de segurado empregado ou trabalhador avulso.
§ 2' Para os segurados especiais referidos no inciso VII do art.
6 Q é garantida a concessão, alternativamente:
a) de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário
mínimo, observado o disposto no inciso III do art. 27;
b) dos benefícios especificados neste regulamento, observados os
critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam
facultativamente, de acordo com o disposto no § 2' do art. 24 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS).
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Seção VI
Do Reajustamento do Valor dos Beneficios

Art. 38. O reajustamento do valor dos beneficios obedecerá às
seguintes normas:
I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão;
II - os valores dos beneficios em manutenção serão reajustados, de acordo com suas respectivas datas de início, com base na
variação integral do índice definido em lei para essa finalidade,
verificada no periodo imediatamente anterior.
§ 1" Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com
a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional da Seguridade Social (CNSS) poderá propor um reajuste extraordinário para
recompor esse valor, sendo feita igual recomposição das faixas e dos
limites fixados para os salários-de-contribuição.
§ 2" Os beneficios devem ser pagos do primeiro ao décimo dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição
proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
§ 3" Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Conselho
Nacional de Previdência Social (CNPS) poderá autorizar, em caráter
excepcional, que o pagamento dos beneficios de prestação continuada,
concedidos a partir de 1" de agosto de 1992, seja efetuado do lI" ao
12" dia útil do mês seguinte ao de sua competência, retornando-se à
regra geral, disposta no parágrafo anterior, tão logo superadas as
dificuldades.
Art. 39. O valor mensal do abono de permanência em serviço,
do auxílio-suplementar e do auxílio acidente será reajustado na forma
do disposto no art. 38 e não varia de acordo com o salário-de-contribuição do segurado.
Art. 40. Nenhum beneficio reajustado poderá ser superior ao
limite máximo do salário-de-contribuição, respeitados os direitos
adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo, com exceção
do amalio-acidente, do abono de permanência em serviço, do auxílio
suplementar e do salário-família,
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Seção VII
Dos Benefícios

Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 41. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a
carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nessa condição.
§ I' A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social, podendo o segurado, às suas
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2' A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não lhe
conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa
doença ou lesão.
Art. 42. A aposentadoria por invalidez consiste numa renda
mensal calculada na forma do inciso II do art. 37 e será devida a contar
do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o dispostono§ I'.
§ I' Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por
invalidez será devida;
a) ao segurado empregado ou empresário a contar do 16' dia do
afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;
b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado,
trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, a contar da data
do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se
entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.
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§ 2° Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado
empregado o salário integral ou, ao empresário, a remuneração.
§ 3" A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive mediante transformação de auxílio-doença concedido na forma do art.
71, está condicionada ao afastamento de todas as atividades.

Art. 43. O valor da aposentadoria porinvalidez do segurado que
necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido
de 25%, observada a relação constante do Anexo I, e:
I - devido ainda que o valor da aposentadoria atinja
máximo legal;

O limite

II - recalculado quando o benefício que lhe deu origem for
reajustado.
Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com
a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por
morte.

Art. 44. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, a
qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único e independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se a exame médico a cargo da previdência social, processo
de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput, o aposentado
por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do
benefício, a submeter-se a exames médico-periciais, a realizarem-se
bienalmente.

Art. 45. O aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial.
Parágrafo único. Se a perícia médica do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cancelada, observado o disposto no art. 47.
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Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada,
a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do
aposentado por invalidez, excetuando-se a situação prevista no art.
46, serão observadas as normas seguintes:
I - quando a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco
anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do
auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a
retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na
forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal
fim, o certificado de capacidade fornecido pela previdência social;
ó) após tantos meses quantos forem os anos de duração do
auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais
segurados;

II - quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período
previsto no inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto
para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a
aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
a) pelo seu valor integral, durante seis meses contados da data
em que foram verificada a recuperação da capacidade;

b) com redução de cinqüenta por cento, no período seguinte de
seis meses;

c) com redução de 75%, também por igual período de seis meses,
ao término do qual cessará definitivamente.

Art. 48. O Segurado que retornar à atividade poderá requer, a
qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal.
Parágrafo único. Se o segurado requerer qualquer benefício
durante o período citado no artigo anterior, a aposentadoria por
invalidez somente será cessada para a concessão do novo benefício,
após o cumprimento do período de que tratam as alíneas b do inciso
I e a do inciso II do art. 47.
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Subseção II
Da Aposentadoria por Idade

Art. 49. A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar 65 anos de idade,
se homem, ou sessenta, se mulher, reduzidos esses limites para
sessenta e 55 anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a dos incisos I e IV e
nos incisos VI e VII do art. 6', exceto se empresário, desde que não
receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime previdenciário.
Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício de atividade rural será feita em relação aos meses imediatamente anteriores
ao requerimento do beneficio, mesmo que de forma descontínua,
durante periodo igual ao da carência exigida para a concessão do
benefício, observado o disposto no art. 257.

Art. 50. A aposentadoria por idade será devida:
I -

ao segurado empregado, inclusive o doméstico;

a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até noventa dias depois dela;

b) a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo da
alínea a;

II - para os demais segurados, a partir da data da entrada do
requerimento.

Art. 51. A aposentadoria por idade consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso III do art. 37.
Art. 52. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela
empresa, desde que o segurado tenha cumprido a carência, quando
este completar setenta anos de idade, se do sexo masculino, ou 65, se
do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao
empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente
anterior à do início da aposentadoria.
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Art. 53. A aposentadoria por idade poderá ser decorrente da
transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença,
desde que requerida pelo segurado, observado o cumprimento da
carência exigida na data de início do benefício a ser transformado.
Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 54. A aposentadoria por tempo de serviço, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar
trinta anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 anos, se do sexo
feminino.
Parágrafo úníco. Quando se tratar de professor ou professora, a
aposentadoria por tempo de serviço será devida aos trinta ou 25 anos,
respectivamente, de efetivo exercicio de magistério.

Art. 55. A aposentadoria por tempo de serviço consiste numa
renda mensal calculada na forma do inciso IV do art. 37.
Art. 56. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço
será fixada conforme o disposto nos incisos I e II do art. 50.
Art. 57. Considera-se tempo de serviço, o tempo, contado de
data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela previdência social, descontados os
períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de
trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade.
Parágrafo único. No caso de segurado marítimo, cada 255 dias
de embarque em navios nacionais, contados da data do embarque à
do desembarque, equivalem a um ano de atividade em terra, obtida
essa equivalência pela proporcionalidade de 255 meses de embarque,
no mínimo, para 360 meses em terra, no mínimo.

Art. 58. São contados como tempo de serviço, entre outros:
I - o período de exercicio de atividade remunerada abrangida pela previdência social urbana e rural, ainda que anterior à sua
instituição, respeitado o disposto no inciso XVIII;
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II - o período de contribuição efetuada por segurado depois
de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no
art.6º;
III - o período em que o segurado esteve recebendo auxíliodoença ou aposentadoría por invalidez, entre períodos de atividade;
IV - o tempo de serviço militar, salvo se já contado para
inatividade remunerada nas Forças Armadas, ou auxiliares, ou para
aposentadoria no serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), nas seguintes condições;
a)

obrigatório ou voluntário;

b) alternativo, assim considerado o atribuido pelas Forças Armadas àqueles que, após alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de
convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de
caráter militar;

V - o período em que a segurada esteve recebendo saláriomaternidade;
VI
cultativo;

o período de contribuição efetuada como segurado fa-

VII - o período em que o segurado anistiado esteve impossibilitado de continuar exercendo atividade que o enquadrava como
segurado obrigatório da previdência social, em decorrência de motivação exclusivamente política, na forma da Seção VIII deste capítulo;
VIII - o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, inclusive o prestado a autarquia ou a sociedade
de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, regularmente certificado na forma da Lei n" 3.841, de 15 de dezembro de
1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975,
véspera do início da vigência da Lei n" 6.226, de 14 de junho de 1975;
IX - o período em que o segurado esteve recebendo beneficio
por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não;
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x - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991, observado o disposto nos §§
3º e 4º;
Xl - o tempo de exercício de mandato classista junto a órgào
de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tenha havido contribuição para a previdência social;
XlI - o tempo de serviço público prestado à administração
federal direta e autarquias federais, bem como às estaduais, do
Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que
outorizou a contagem recíproca de tempo de serviço;
XlII - o periodo de licença remunerada, desde que tenha
havido desconto de contribuições;
XlV - o período em que O segurado tenha sido colocado pela
empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha havido
desconto de contribuições;
XV - o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às
serventias extrajudiciais e às escrivaninhas judiciais, desde que não
tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não
estivesse à época vinculada a sistema próprio de previdência social;
XVI - o tempo de atividade patronal ou autõnomo, exercida
anteriormente à vigência da Lei n Q 3.807, de 26 de agosto de 1960,
desde que indenizada na forma dos art. 173 a 176;
XVII - o período de freqüência às aulas dos aprendizes matriculados em escolas profissionais mantidas por empresas ferroviárias;
XVIII - o período de atividade na condição de empregador
rural, desde que comprovado o recolhimento de contribuições na
forma da Lei n" 6.260, de 6 de novembro de 1975, com indenização do
período anterior, conforme o disposto nos arts. 173 a 176;
XIX - o tempo de serviço em que o segurado serviu como juiz
temporário da União, desde que não tenha sido contado para outro
sistema de previdência social;
XX - o tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição em
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época própria e não tenha sido contado para inatividade remunerada
nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
XXI - o tempo de aprendizado profissional prestado nas escolas técnicas com base no Decreto-Lei fi" 4.073, de 30 de janeiro de
1942, no período de 9 de fevereiro de 1942 a 16 de fevereiro de 1959
(vigência da Lei Orgãnica do Ensino Industrial), observadas as seguintes condições:
a) o período de freqüência a escolas técnicas ou industriais
mantidas por empresas de iniciativa privada, desde que reconhecidas
e dirigidas a seus empregados aprendizes, bem como o realizado com
base no Decreto n" 31.546, de 6 de fevereiro de 1952, em curso do
Serviço Nacional da Indústria (Senai) ou Serviço Nacional do Comércio (Senac), por estes reconhecido, para formação profissional metódica de ofício ou ocupação do trabalhador menor;
b) o período de freqüência aos cursos de aprendizagem ministrados pelos empregadores a seus empregados, em escolas próprias para
esta finalidade, ou em qualquer estabelecimento do ensino industrial;

XXII - o tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto
a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, observado o disposto
no art. 64;
XXIII - o tempo de contribuição efetuado pelo servidor público
de que tratam as alíneas, i,j e I do inciso I do art. 6', com base nos
arts. 8' e 9' da Lei n? 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no art. 2' da Lei
n" 8.688, de 21 de julho de 1993.

§ l' Não será computado como tempo de serviço o já considerado para concessão de qualquer aposentadoria prevista neste regulamento ou por outro regime de previdência social.
§ 2' As aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial
concedidas pela previdência social, na forma deste regulamento, são
irreversíveis e irrenunciáveis.
§ 3' O tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991,
de que trata o inciso X, dos segurados empregado, trabalhador autônomo e segurado especial, serão computados exclusivamente para
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiliav. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1652
fins de concessão do beneficio de aposentadoria por idade, nos termos
do art. 258, e dos beneficios de valor mínimo.
§ 4· É vedada, a partir de 14 de outubro de 1996, a utilização
do disposto no parágrafo anterior para efeito de carência de que
tratam os arts. 23 a 27, de contagem recíproca e de averbação de
tempo de serviço de que tratam os arts. 178 a 191, salvo se o segurado
comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo
período, feito em época própria.

Art. 59. Entende-se como de efetivo exercício em funções de
magistério:
I - a atividade docente, a qualquer título, exercida pelo professor em estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus, ou
de ensino superior, bem como em cursos de formação profissional,
autorizados ou reconhecidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;
II - a atividade do professor desenvolvida nas universidades e
nos estabelecimentos isolados de ensino superior pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesqnisa, em nível de graduação ou
mais elevado, para fins de transmissão e ampliação do saber.
§ 1· São contados como tempo de serviço, para efeito do disposto
neste artigo:
a) o de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal;

b) o de recebimento de beneficio por incapacidade, entre períodos
de atividade;

c) o de beneficio por incapacidade decorrente de acidente de
trabalho, intercalado ou não.
§ 2· A comprovação da condição de professor far-se-á mediante
a apresentação:
a) do respectivo diploma registrado nos órgãos competentes
federais e estaduais;

b) de qualquer outro documento que comprove a habilitação para
o exercício do magistério, na forma de lei específica;
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c) dos registros em Carteira Profissional (CP) e/ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) complementados, quando for o
caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a
atividade, sempre que necessária essa informação, para efeito e
caracterização da atividade entre as referidas nos incisos I e 11.
Art. 60. A prova de tempo de serviço, observadas, no que couber, as peculiaridades do autônomo e facultativo, é feita mediante
documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a
serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos
fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando
se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição
em que foi prestado.
§ 1" As anotações em Carteira Profissional (CP) e/ou Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) relativas a férias, alterações
de salários e outras que demonstrem a seqüência do exercício da
atividade podem suprir possível falha de registro de admissão ou
dispensa.

§ 2" Servem para a prova prevista neste artigo os documentos
seguintes:
a) o contrato individual de trabalho, a Carteira Profissional (CP)
e/ou a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a carteira
de férias, a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta
de contribuições dos extintos institutos de aposentadorias e pensões,
a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos,
pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e declarações da Receita Federal;
b) certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional,
acompanhada do documento que prove o exercício da atividade;

c) contrato social e respectivo distrato, quando for o caso, ata de
assembléia geral e registro de firma individual;
d)

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

e) certificado de sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra que
agrupa trabalhadores avulsos;
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fJ comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), no caso de produtores em regime de
economia familiar;
g) bloco de notas do produtor rural;
h) declaração de sindicato de trabalhadores rurais ou colônia de
pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
§ 3' Na falta de documento contemporãneo podem ser aceitos
declaração do empregador ou seu preposto, atestado de empresa
ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais
constem os dados previstos no caput deste artigo, desde que extraidos
de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 4' Se o documento apresentado pelo segurado não atender ao
estabelecido neste artigo, a prova de tempo de serviço pode ser
complementada por outros documentos que levem à convicção do fato
a comprovar, inclusive mediante justificação administrativa, na forma do capítulo IV deste título.
§ 5" A comprovação do tempo de serviço realizada mediante
justificação judicial s6 produz efeito perante a previdência social
quando baseada em inicio de prova material.
§ 6' Para comprovação do exercício de atividade rural, será
obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da
Carteira de Identificação e Contribuição referida no § 8' do art. 10 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS).

Art. 61. Não será admitida prova exclusivamente testemunhal
para efeito de comprovação de tempo de serviço, salvo na ocorrência
de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no §
2' do art. 163.
SubseçãoN
Da Aposentadoria Especial

Art. 62. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência
exigida, será devida ao segurado que tenha trabalhado durante
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quinze, vinte ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ l Q A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem internútente, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado no caput.

§ 2 Q O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

Art. 63. Considera-se tempo de trabalho, para efeito desta subseção, os períodos correspondentes ao exercício de atividade permanente e habitual (não ocasional nem intermitente), durante ajomada
integral, em cada vínculo trabalhista, sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, inclusive férias,
licença médica e auxílio-doença decorrente do exercício dessas atividades.
Art. 64. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que foram, sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde
ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, ao
tempo de trabalho exercido em atividade comum, aplicando-se a
seguinte tabela de conversão, para efeito de concessão de qualquer
benefício:
Tempo a

Multiplicadores

Converter

De 15 Anos
De 20 Anos
De 25 Anos

Mulher

Homem

Para 15

Para 20

Para 25

Para ao

Para 35

-

1,33

1,67

2,00

2,33

0,75

-

1,25

1,75

0.60

0,80

1.50
1,20

-

1,40

Parágrafo único. Para o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais
prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os
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respectivos períodos serão somados após conversão, considerada a
atividade preponderante.

Art. 65. A aposentadoria especial consiste numa renda mensal
calculada na forma do inciso V do art. 37.
Art. 66. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial,
consta do Anexo IV deste regulamento.
§ 1" As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que
trata o caput, para efeito do disposto nesta subseção, serão resolvidas
pelo Ministério do Trabalho (MTb).
§ 2' A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.
§ 3' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.
§ 4' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de
seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de
efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita
à penalidade prevista no art. 250.
§ 5' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho,
cópia autêntica deste documento.

Art. 67. A data de início da aposentadoria especial será fixada
conforme o disposto nos incisos I e II do art. 50, vedado ao segurado
retornar ao exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos
agentes nocivos constantes do Anexo IV deste regulamento.
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Art. 68. O tempo de atividade comum não será convertido para
fins de aposentadoria especial.

Subseção V
Do AUXIlio-doença
Art. 69. O auxílio-doença será devido ao segnrado que, após
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 70. O auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso I do art. 37 e será devido:
I - a contar do 16' dia do afastamento da atividade para o
segurado empregado, exceto o doméstico, e O empresário;
II - a contar da data do início da incapacidade, para os demais
segurados;
III - a contar da data de entrada do requerimento, quando
requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade, para
todos os segurados.
§ 1s Não se aplica o disposto no inciso III quando a previdência
social tiver ciência de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial devidamente comprovado pelo segnrado mediante atestado que
deverá ser apreciado pela perícia médica.
§ 2º O auxílio-doença será devido durante ocurso de reclamação
trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho, ou
após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas
para a concessão do benefício, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do
art.34.

Art. 71. O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma
atividade abrangida pela previdência social será devido mesmo no
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caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo
a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo
estiver exercendo.
§ 1" Na hipótese deste artigo, o auxilio-doença será concedido
em relação à atividade para qual o segurado estiver incapacitado,
considerando-se para efeito de carência somente as contribuições
relativas a essa atividade.
§ 2 Q Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma
profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas.

§ 3" Constatada, durante o recebimento do auxilio-doença concedido nos termos deste artigo, a incapacidade do segurado para cada
uma das demais atividades, o valor do beneficio deverá ser revisto
com base nos respectivos salários-de-contribuição, observado o disposto nos incisos I a Hl do art. 70.

Art. 72. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade
se incapacitar definitivamente para uma delas, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo sua transformação em
aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade não se
estender às demais atividades.
Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado
somente poderá transferir-se das demais atividades que exerce após
o conhecimento da reavaliação médico-pericial.

Art. 73. Durante os primeiros qninze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe à empresa pagar
ao segurado empregado o seu salário ou, ao segurado empresário, a
sua remuneração.
§ 1" Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou
em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos
primeiros quinze dias de afastamento.
§ 2' Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença
dentro de sessenta dias contados da cessação do beneficio anterior, a
empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos quinze primeiros
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dias de afastamento, prorrogando-se o beneficio anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for O caso.
§ 4" Se o segurado empregado ou empresário, por motivo de
doença, afastar-se do trabalho durante quinze dias, retornando à
atividade no 16" dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta
dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo
afastamento.

Art. 74. A previdência social deve processar de oficio o beneficio, quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este
tenha requerido auxílio-doença,
Art. 75. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado,
independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 76. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade
para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez
ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar
seqüela que implique redução da capacidade funcional.
Parágrafo único. O auxílio-acidente de qualquer natureza, mensal e vitalício, corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao beneficio de auxílio-doença.

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade,
não cessando o beneficio até que seja dado como habilitado para o
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
Art. 78. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença é
considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença
remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância
garantida pela licença.
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Subseção VI
Do Salário-farmlia

Art. 79. O salário-fanu1ia será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso, na
proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos
do art. 13, observado o disposto no art. 81.
Art. 80. O salário-fanu1ia será pago mensalmente:
I - ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário, e
ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra,
mediante convênio;
11 - ao empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença, pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), juntamente com o benefício;

111 - ao trabalhador rural aposentado por idade aos sessenta
anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), juntamente com a aposentadoria;
IV - aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou sessenta anos,
se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
juntamente com a aposentadoria.
§ I" No caso do inciso I, quando o salário do empregado não for
mensal, o salário-fanu1ia será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
§ 2" O sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra responsável
pelo pagamento do salário-família do trabalhador avulso ficará encarregado da elaboração da respectiva folha de pagamento.
§ 3" O salário-família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota.
§ 4" Quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário-família,
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§ 5º As cotas do salário-fanu1ia, pagas pela empresa, deverão
ser compensadas quando do recolhimento das contribuições sobre a
folha de salário.

Art. 81. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é
de:
I - R$ 7,66 (sete reais e sessenta e seis centavos) para o
segurado com remuneração mensal até R$ 287,27 (duzentos e oitenta
e sete reais e vinte e sete centavos);
II - R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) para o segurado com
remuneração mensal superior a R$ 287,27 (duzentos e oitenta e sete
reais e vinte e sete centavos).

Art. 82. O pagamento do salário-família será devido a partir da
data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da
documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar, durante dez
anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões
correspondentes, para exame pela fiscalização do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), conforme o disposto no § 2' do art. 47 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS).

Art. 83. A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze
anos de idade deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo
da previdência social.
Art. 84. O salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato
ou órgão gestor de mão-de-obra, conforme o caso, e o do mês da
cessação de benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 85. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos
pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do
pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele
a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver
determinação judicial nesse sentido.
Art. 86. O direito ao salário-fanu1ia cessa automaticamente:
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I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte
ao do óbito;
11 - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de
idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do
aniversário;

111 - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado
inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;
IV -

pelo desemprego do segurado.

Art. 87. Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se
comprometa a comunicar à empresa ou ao Instituto N acionaI do
Seguro Social (INSS) qualquer fato ou circunstância que determine a
perda do direito ao benefício ficando sujeito, em caso do não-cumprimento, às sanções penais e trabalhistas.
Art. 88. A falta de comunicação oportuna de fato que implique
cessação do salário-família, bem como a prática, pelo empregado, de
fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza a
empresa, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o sindicato ou
órgão gestor de mão-de-obra, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas,
do próprio salário do empregado ou da renda mensal do seu benefício,
o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções
penais cabiveis, observado o disposto no § 1Q do art. 227.
Art. 89. O empregado deve dar quitação à empresa, sindicato
ou órgão gestor de mão-de-obra de cada recebimento mensal do
salário-família, na própria folha de pagamento ou por outra forma
admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada.
Art. 90. As cotas do salário-família não serão incorporadas,
para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.

Subseção VII
Do Salário-maternidade
Art. 91. O salário-maternidade é devido, independentemente
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gada doméstica, durante 120 dias, com início 28 dias antes e término
91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no
§ 3".
§ 1" Para a segurada empregada e a trabalhadora doméstica,
observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na
legislação trabalhista relativas à proteção à maternídade.
§ 2" Será devido o salário-maternídade à segurada especial,
desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos doze
meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua.
§ 3" Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e
posterior ao parto podem ser aumentados de mais ,duas semanas,
mediante atestado médico fornecido pelo Sistema Unico de Saúde
(SUS).
§ 4º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito
aos 120 dias previstos neste artigo.
§ 5" Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante
atestado médico fornecido pelo Sistema Unico de Saúde (SUS), a
segurada terá direito ao salário-maternídade correspondente a duas
semanas.
§ 6" A empregada doméstica e a segurada especial terão até
noventa dias, após o parto, para requererem o benefício de que trata
este artigo.

§ 7" Será devido, juntamente com a última parcela paga em
cada exercício, o abono anual- 13" salário - do salário-maternidade,
proporcional ao período de duração do benefício.
Art. 92. O salário-maternídade para a segurada empregada
consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será
pago pela empresa, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário.
§ 1" A empregada deve dar quitação à empresa dos recebimentos mensais do salário-maternídade na própria folha de pagamento
ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e
claramente caracterizada.
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§ 2º A empresa deve conservar, durante dez anos, os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame
pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
conforme o disposto no § 2º do art. 47 do Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS).

Art. 93. Compete aos órgãos pertencentes ao Sistema Único de
Saúde (SUS) fornecer os atestados médicos necessários, inclusive
para efeitos trabalhistas.
Parágrafo único. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento
médico, o atestado será fornecido pela perícia médica do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

Art. 94. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada será determinado com base em atestado médico fornecido
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º Quando a empresa dispuser de serviço médico próprio ou
em convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), o atestado deverá
ser fornecido por aquele serviço médico.

§ 2º O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a que se referem o art. 91 e seus parágrafos, bem
como a data do afastamento do trabalho.

Art. 95. O salário-maternidade da empregada será devido pela
previdência social enquanto existir a relação de emprego.
Art. 96. No caso de empregos concomitantes, a segurada fará
jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego.
Art. 97. Quando se tratar de segurada trabalhadora avulsa, o
pagamento do salário-maternidade será efetuado diretamente pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor correspondente
à sua última remuneração equivalente a um mês de trabalho, devendo aplicar-se à renda mensal do benefício o disposto no art. 22 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS).
Art. 98. O salário-maternidade das seguradas trabalhadora
avulsa, empregada doméstica e especial será pago diretamente pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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§ l' O salário-maternidade da empregada doméstica será igual
ao valor do seu último salário-de-contribuição e será pago diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devendo aplicar-se
à renda mensal do benefício o disposto no art. 22 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS).
§ 2' O salário-maternidade da segurada especial será equivalente ao valor de um salário mínimo.

Art. 99. O salário-maternidade não pode ser acumulado com
benefício por incapacidade.
Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitãncia com o período de pagamento do salário-maternidade, o benefício
por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto
perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para
o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias.

Art. 100. A segurada aposentada que retornar à atividade fará
jus ao pagamento do salário-maternidade, de acordo com o disposto
no art. 91.
Subseção VIII
Da Pensão por Morte

Art. 101. A pensão por morte será devida a contar da data do
óbito ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.
Parágrafo único. Quando se tratar de morte presumida, a data
de início do benefício será a da decisão judicial.

Art. 102. A pensão por morte, exceto a pensão excepcional por
anistia, consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso VI
do art. 37.
Art. 103. A concessão da pensão por morte não será protelada
pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer
habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação.
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Art. 104. A pensão por morte somente será devida ao depan,
dente inválido se for comprovada pela perícia médica a existência de
invalidez na data do óbito do segurado.
Parágrafo único. Ao dependente aposentado por invalidez poderá ser exigido exame médico-pericial, a critério do Instituto N acional
do Seguro Social (INSS).

Art. 105. O pensionista inválido está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 106. O cônjuge ausente somente fará jus ao beneficio a
partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência
econômica, não excluindo do direito a companheira ou o companheiro.
Art. 107. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de
fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 13.
Art. 108. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório,
por morte presumida;
I - mediante sentença declaratória de ausência, expedida por
autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão;
II - em caso de desaparecimento do segurado por motivo de
catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência,
mediante prova hábil.
Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o
pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes
desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Art. 109. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista,
será rateada entre todos, em partes iguais.
Parágrafo único. Reverterá em favor dos demais dependentes a
parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Art.

no.

O pagamento da cota individual da pensão por morte

cessa:
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I -

pela morte do pensionista;

Il - para o pensionista menor de idade, pela emancipação ou
ao completar 21 anos, salvo se for inválido;

III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez,
verificada em exame médico-pericial a cargo da previdência social.
§ 1" Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por
morte será encerrada.
§ 2" O dependente menor de idade que se invalidar antes de
completar 21 anos deverá ser submetido a exame médico-pericial, não
se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez.

Art. 111. Observar-se-á, quanto ao pensionista menor, incapaz
ou ausente, o disposto no art. 225.

Subseção IX
Do Auxílio-reclusão
Art. 112. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições
da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de
auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.
§ 1" O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela
autoridade competente.
§ 2" Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da
dependéncia econômica.
§ 3" A data de início do benefício será fixada na data do efetivo
recolhimento do segurado à prisão.

Art. 113. O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado
permanecer detento ou recluso, observado o disposto nesta subseção.
§ 1º O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado
de que o segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade
competente.
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§ 2' No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver
recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que
esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado.
§ 3' Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga,
o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da
qualidade de segurado.
Art. 114. Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-rs,
clusão que estiver sendo pago será automaticamente convertido em
pensão por morte.
Art. 115. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado.

Subseção X
Do Abono Anual

Art. 116. Será devido abono anual (13º salário ou gratificação
natalina) ao segurado e ao dependente que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber,
da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, tendo
por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de
cada ano.

Seção VIII
Da Aposentadoria Excepcional de Anistiado

Art. 117. Terão direito à aposentadoria em regime excepcional,
na condição de anistiados, os segurados da previdência social que, em
virtude de motivação política, foram atingidos por ato de exceção,
institucional ou complementar, pelo Decreto Legislativo n' 18, de 15
de dezembro de 1961, pelo Decreto-Lei n? 864, de 12 de setembro de
1969, os que tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento de atividade abrangida pela previdência social e os que foram
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, no período de 18 de
setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988.
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§ 1º Os segurados da previdência social, anistiados pela Lei nº
6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional nº 26,
de 27 de novembro de 1985, terão direito à aposentadoria em regime
excepcional, observado o disposto nos respectivos regulamentos.
§ 2º Não se aplica o disposto nesta seção aos segurados demitidos ou exonerados em razão de processos administrativos ou da
aplicação de política de pessoal do governo, da empresa ou da entidade
a que estavam vinculados, assim entendidos aqueles que foram
beneficiados por leis de anistia não mencionadas neste artigo.

Art. 118. Os segurados de que trata esta seção terão garantidas
as promoções, para fins de aposentadoria, ao cargo, emprego ou posto
a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os
prazos de permanência em atividade e respeitadas as características
e peculiaridades das carreiras a que pertenciam.
Art. 119. A aposentadoria excepcionalindepende da implementação dos pressupostos da legislação da previdência social, tais como
tempo de serviço mínimo e carência;' e o seu valor não decorre de
salário-de-benefício.
Art. 120. O tempo de serviço será computado de conformidade
com o disposto no art. 58 e, no que se refere ao inciso VII daquele
artigo, considerar-se-á o de afastamento da atividade em decorrência
de destituição do emprego por atos de exceção, institucionais ou
complementares, ou por outros diplomas legais, até a véspera do
início do benefício.
Parágrafo único. O período de afastamento será computado
para todos os efeitos, inclusive adicionais por tempo de serviço (anuênio, biênio, triênio ou qüinqüênio).

Art. 121. Se o segurado anistiado houver falecido sem estar
aposentado, a pensão por morte será devida aos seus dependentes,
com base na aposentadoria excepcional a que ele teria direito.
Art. 122. Caberá a cada interessado alcançado pelas disposições desta Seção apresentar junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) prova da condição de anistiado expedida pela autoridade competente.
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Parágrafo único. A prova da condição de anistiado será feita
mediante a apresentação da declaração de anistia, publicada no órgão
oficial de divulgação dos atos expedidos pela autoridade competente.

Art. 123. Compete ao Ministro de Estado do Trabalho conhecer
e declarar a anistia de que trata o art. 117 aos empregados do setor
privado, aos ex-dirigentes e ex-representantes sindicais.
§ 1º Os empregados e servidores públicos de fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista federais
serão declarados anistiados pelos respectivos Ministros de Estado a
que estiverem vinculadas aquelas entidades.

§ 2º Os empregados dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
bem como de suas respectivas autarquias e fundações, vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), serão declarados anistiados pelo chefe do respectivo poder.
Art. 124. A data de início do beneficio será fixada de acordo com
os regulamentos referidos no § 1e do art. 117, ou em 5 de outubro de
1988, conforme o caso, não gerando efeito financeiro retroativo, respeitada a prescrição prevista no art. 225.
Art. 125. O valor da aposentadoria excepcional terá por base o
salário do cargo, emprego ou posto garantido ao segurado conforme
previsto no art. 118 e, no caso de entidade ou empresa inexistente, ou
cujo plano de carreira seja desconhecido, o último salário percebido
pelo segurado no emprego ocupado à época da destituição por ato de
exceção, institucional ou complementar, atualizado até o mês anterior
ao do início do benefício, não estando subordinado ao limite máximo
previsto no art. 33.
§ 1s O segurado anistiado, no ato do requerimento do beneficio,
apresentará documento fornecido pela autoridade competente do
órgão, empresa ou entidade a que estava vinculado, sobre a sua
remuneração, com discriminação das parcelas componentes e relação
dos respectivos índices de atualização, acompanhado de acordo, convenção ou sentença normativa que autorizou o reajustamento, quando em desacordo com a política salarial vigente à época.

§ 2º Quando se tratar de empresa extinta, os sindicatos da
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ceS de reajustamento do salário da categoria, desde a data da punição
até a data de início da aposentadoria, observadas as exigências
previstas no artigo anterior.
§ 3' Os documentos eventualmente apresentados nos termos deste artigo não constituem prova definitiva, podendo o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) determinar a realização de pesquisa, diligência
ou investigação para verificar a veracidade da informação.

Art. 126. A aposentadoria do anistiado tem valor integral aos
35 anos de serviço, para o segurado do sexo masculino, e aos trinta
anos, para o segurado do Sexo feminino.
§ I" Se o segurado anistiado exercia exclusivamente atividade
compreendida entre aquelas que lhe dariam direito à aposentadoria
especial ou à aposentadoria de legislação especial, poderá, nesta
hipótese, o respectivo cálculo do valor mensal do beneficio ter por base
as condições de prazo de permanência em atividades ensejadoras de
tais aposentadorias.
§ 2' Se o segurado anistiado exercia atividade sujeita a condições especiais, deverão ser observadas as disposições constantes da
Subseção IV deste capítulo.
§ 3' Se comprovado tempo de serviço inferior, a aposentadoria
será proporcional.
§ 4' A pensão por morte do segurado anistiado falecido em gozo
de aposentadoria excepcional terá o seu valor calculado com base
nessa aposentadoria, observado o disposto na Subseção VIII da Seção
VII deste capítulo.

Art. 127. O segurado referido nesta seção, já aposentado pela
previdência social, poderá requerer a revisão de seu beneficio para
transformação em aposentadoria excepcional de anistiado, se mais
vantajosa.
Parágrafo único. A pensão por morte do segurado anistiado que
tenha falecido sem estar em gozo de aposentadoria excepcional será
revisada para que o cálculo do seu valor mensal tenha por base a
remuneração a que ele teria direito se tivesse permanecido em atividade.
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Art. 128. A aposentadoria excepcional e a pensão por morte de
segurado anistiado serão reajustadas com base nos mesmos índices
aplicáveis aos beneficios de prestação continuada da previdência
social.
Art. 129. Constituem encargos da União as despesas correspondentes ao pagamento da aposentadoria excepcional e da pensão
por morte de segurado anistiado aplicando-se a estes beneficios
concedidos com base no art. 8" do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal e nas normas legais e constitucionais que o precederam, o disposto no inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Do Acidente do Trabalho

Seção I
Do Campo de Aplicação
Art. 130. As prestações relativas aos acidentes do trabalho são
devidas:
I

II
III

ao empregado, exceto o doméstico;

ao trabalhador avulso;
ao segurado especial;

IV
ao mêdico-residente, de acordo com a Lei n" 8.138, de 28
de dezembro de 1990.

Seção Il
Do Acidente do Trabalho e da doença Profissional
Art. 131. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercicio do
trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos
segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação fimcional que causa a morte, a perda ou redução da capacidade para o
trabalho, permanente ou temporária.
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Art. 132. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do

art. 131, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação de que trata o Anexo II;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, desde que constante da
relação de que trata o Anexo lI.

§ 1º Não serão consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produz incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que resultou de
exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não
incluída na relação constante do Anexo II resultou de condições
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona
diretamente, a previdência social deve equipará-la a acidente do
trabalho.

Art. 133. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeito deste capítulo:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do
trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de
disputa relacionada com o trabalho;
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c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro,
ou de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos
decorrentes de força maior;

IH - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;
IV trabalho:

o acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de

a) na execução de ordem ou na realização de serviços sob a
autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação
da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado,
inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo
de propriedade do segurado, desde que não haja alteração ou interrupção por motivo alheio ao trabalho.

§ I" Nos períodos destinados à refeição ou ao descanso, ou por
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do
trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do
trabalho.
§ 2" Não é considerada agravação ou complicação de acidente
do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se
associe ou se superponha às consequências do anterior.
§ 3" Considerar-se-á como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data do inicio da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia em que o diagnóstico for concluído, valendo para esse efeito o que ocorrer em primeiro
lugar.
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§ 4" Será considerado agravamento de acidente do trabalho
aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade
da reabilitação profissional.

Seção III
Da Comunicação do Acidente

Art. 134. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho
à previdência social atê o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência
e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena
de multa variável entre o limite núnimo e o limite máximo do
salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada na forma do art. 109 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS).
§ I" Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia
fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que
corresponda a sua categoria.
§ 2" Na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao
setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização, para a aplicação e
cobrança da multa devida.
§ 3" Na falta de comunicação por parte da empresa, podem
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade
pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.

§ 4" A comunicação a que se refere o § 3" não exime a empresa
de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste
artigo.
§ 5" Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela previdência social, das multas
previstas neste artigo.

SeçãoN
Da Caracterização do Acidente

Art. 135. O acidente do trabalho deverá ser caracterizado:
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I - administrativamente, pelo setor de benefícios do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), que estabelecerá o nexo entre o
trabalho exercido e o acidente;
11 - tecnicamente, pela perícia médica do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), que estabelecerá o nexo de causa e efeito
entre:
a) o acidente e a lesão;
b) a doença e o trabalho;
c) a causa mortis e o acidente;
Seção V
Das Prestações

Art. 136. Em caso de acidente do trabalho, o acidentado e os
seus dependentes tém direito, independentemente do cumprimento
de carência, às seguintes prestações e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) auxílio-acidente;
11 - quanto ao dependente: pensão por morte;
111 - quanto ao segurado e dependente:
a) serviço social;
b) reabilitação profissional.
Art. 137. Os benefícios previstos nos incisos I e 11 do art. 136
serão concedidos, mantidos, pagos e reajustados na forma e nos
prazos deste regulamento, salvo no que este capítulo expressamente
estabelecer de forma diferente.
Parágrafo único. O beneficiário em gozo de uma das prestações
mencionadas nos incisos I e 11 do art. 136 tem direito ao abono anual,
na forma do art. 116 e seu parágrafo único.
Art. 138. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez,
decorrentes de acidente do trabalho, não podem ser acumulados com
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aUXl1io-doença ou qualquer aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 139. A renda mensal dos benefícios por acidente do trabalho será calculada, no que couber, na forma das Seções IV e V do
Capítulo 11.
Art. 140. O acidentado em gozo de benefício por incapacidade
está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência
social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos.
Subseção!
Do Auxílio-doença

Art. 141. O auxílio-doença será devido ao acidentado que ficar
incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos, ressalvado o disposto no § 3º do art. 143.
Art. 142. O valor mensal do auxílio-doença é de 91 % do saláriode-benefício, apurado na forma do art. 30.
Art. 143. O auxílio-doença será devido a contar do 16º dia
seguinte ao do afastamento do trabalho em conseqüência do acidente.
§ l' Cumpre à empresa pagar a remuneração integral do dia do
acidente e dos quinze dias seguintes.
§ 2º Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do
acidente, os quinze dias de responsabilidade da empresa pela sua
remuneração integral são contados a partir da data do afastamento.
§ 3' Tratando-se de trabalhador avulso o auxílio-doença ficará
a cargo da previdência social a contar do dia seguinte ao do acidente.

Art. 144. Após a cessação do auxílio-doença acidentário, tendo
o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou
seqüela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será
igual a 91% do salário-de-benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos índices
de correção dos benefícios em geral.
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Subseção II
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 145. A aposentadoria por invalidez será devida ao acidentado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício
de atividade que lhe garanta a subsistência.
Art. 146. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de
incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por
invalidez será devida na forma do art. 42.
Art. 147. O valor da aposentadoria por invalidez é de cem por
cento do salário-de-benefício, apurado na forma do art. 30.
Parágrafo único. Quando o acidentado estiver em gozo de auxilio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do
auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao
previsto neste artigo.
Art. 148. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado
que, em conseqüência do acidente do trabalho, necessitar da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%, observado o
disposto no art. 43.

Subseção III
Da Pensão por Morte
Art. 149. A pensão por morte será devida aos dependentes do
segurado falecido em conseqüência de acidente do trabalho, a contar
da data do óbito.
Art. 150. O valor mensal da pensão por morte consistirá numa
renda correspondente a cem por cento do salário-de-benefício que deu
origem à aposentadoria do segurado ou daquela a que teria direito na
data de seu falecimento, qualquer que seja o número de dependentes.

§ 1" A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será
rateada entre todos, em partes iguais.
§ 2" Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito
à pensão cessar.
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Art. 151. A extinção da quota da pensão obedecerá ao disposto
no art. 110.

SubseçãoN
Do Auxílio-acidente

Art. 152. O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza ou de acidente do trabalho, resultar
seqüela definitiva que impliquem:
I - redução da capacidade laborativa e se enquadre nas situações discriminadas no Anexo IH;
II - redução da capacidade laborativa e exija maior esforço
para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do
acidente;
III - impossibilidàde de desempenho da atividade que exercia
à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela Perícia
Médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 1· O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá a
cinqüenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxilio-doença acidentário do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente.
§ 2· O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferído pelo acidentado.

§ 3· Recebimento de salário ou concessão de outro benefício não
prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
§ 4· Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o
caso:
a) que apresente danos funcionais ou redução da capacidade
funcional sem repercussão na capacidade laborativa;
b) de mudança de função, mediante readaptação profissional
promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de
inadequação do local de trabalho.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1680

Seção V
Das Disposições Diversas Relativas ao Acidente do Trabalho

Art. 153. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu
contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente.
Art. 154. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes
do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da previdência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão;
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durantes as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação
do evento à previdência social, através da Comunicação de Acidente
do Trabalho (CAT).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência.

Art. 155. As ações referentes às prestações por acidente do
trabalho prescrevem em cinco anos, observado o disposto no art. 225,
contados da data:
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da previdência social;
II - em que for reconhecida pela previdência social incapacidade permanente ou agravamento das seqüelas do acidente.

Art. 156. O pagamento pela previdência social das prestações
por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de terceiros.
Art. 157. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do
trabalhador.
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§ l' Constitui contravenção penal, punível com mnlta, deixar a
empresa de cumprir as norrnas de segurança e saúde do trabalho.
§ 2" É dever da empresa prestar informações pormenorizadas
sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

Art. 158. O Ministério do Trabalho (MTb) fiscalizará e os sindicatos e as entidades representativas de classe acompanharão O fiel
cumprimento do disposto no art. 157.
Art. 159. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgãos públicos e
outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação
com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em
matéria de acidentes, especialmente do trabalho.
Art. 160. Nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho indicadas para a proteção individual e
coletiva, a previdência social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
Art. 161. Às disposições deste capítulo aplicam-se subsidiariamente as demais disposições deste regulamento.
CAPÍTULO IV
Da Justificação Administrativa
Art. 162. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir
prova de fato ou circunstãncia de interesse dos beneficiários, perante
a previdência social.
§ F Não será admitida a justificação administrativa quando O
fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de
óbito, ou de qualquer ato juridico para O qual a lei prescreva forma
especial.
§ 2' O processo de justificação administrativa é parte de processo antecedente, vedada sua tramitação na condição de processo autônomo.
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-

Art. 163. A justificação administrativa ou judicial, no caso de
prova de tempo de serviço, dependência econômica, identidade e de
relação de parentesco, somente produzirá efeito quando baseada em
início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente
testemunhal.
§ 1" No caso de comprovação de tempo de serviço, é dispensado
o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito.
§ 2º Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verifi.
cação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desms,
ronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue
ter trabalhado, devendo ser comprovada através de ocorrência policial e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a
profissão do segurado.
§ 3" Para efeito de comprovação de tempo de serviço, se a
empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar
prova oficial de sua existência no período que pretende comprovar.
§ 4" No caso de comprovação de tempo de serviço de empregado
domêstico, segurado autônomo e equiparado, após a homologação do
processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do débito.
Art. 164. A homologação da justificação judicial processada
com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa ajustificação administrativa, se complementada com início razoável de prova
material.
Art. 165. Para o processamento de justificação administrativa,
o interessado deverá apresentar requerimento expondo, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas idôneas, em número não inferior a três, nem superior a seis,
cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se
pretende comprovar.
Parágrafo único. As testemunhas, no dia e na hora marcados,
serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação, indo o processo concluso, a seguir, à autoridade que houver
designado o processante, a quem competirá homologar ou não a
justificação realizada.
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Art. 166. Não podem ser testemunhas:
I - os loucos de todo ou gênero;
II - os cegos e surdos, quando a ciência do fato, que se quer
provar, dependa dos sentidos, que lhes faltam;
III - os menores de dezesseis anos;
IV - o ascendente, descendente ou colateral, até o terceiro
grau, por consangüinidade ou afinidade.
Art. 167. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que considerar
eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.
Art. 168. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz.
Art. 169. A justificação administrativa será processada sem
ônus para o interessado e nos termos das instruções do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 170. Aos autores de declarações falsas, prestadas em justificações processadas perante a previdência social, serão aplicadas
as penas previstas no art. 299 do Código Penal.
Art. 171. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa na hipótese de ficar evidenciada a inexistência de
outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado, e o início
de prova material apresentado levar à convicção do que se pretende
comprovar.

CAPÍTULO V
Do Reconhecimento da Filiação e da Averbação
de Tempo de Serviço
Seção I
Do Reconhecimento do Tempo de Filiação
Art. 172. Reconhecimento de filiação é o direito do segurado de
ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de serviço exercido
anteriormente em atividade abrangida pela previdência social.
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Subseção!
Da Indenização

Art. 173. O reconhecimento de filiação no período em que o
exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à
previdência social somente será feito mediante recolhimento das
contribuições relativas ao respectivo período.
Parágrafo único. O recolhimento de que trata o caput será feito
na forma dos §§ 2", 3" e 4" do art. 177.

Art. 174. No caso de iudenização relativa ao exercício de ativí,
dade remunerada para fins de contagem recíproca de que trata o
inciso IV do art. 184, correspondente a período de filiação obrigatória
ou não, a base de incidência será a remuneração da data do requeri.
mento sobre a qual incidem as contribuições para o regime específico
de previdência social a que estiver filiado o interessado, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição a que se refere o § 5" do art.
37 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
(ROCSS) e o disposto no § 4" do art. 177.
Parágrafo único. Sobre a remuneração referida no caput será
aplicada a alíquota de vinte por cento, e ao valor resultante serão
acrescidos juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.

Art. 175. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento mediante solicitação do segurado, de acordo com o disposto
no art. 63 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade
Social (ROCSS).
Parágrafo único. Se o segurado se aposentar ou falecer durante
o prazo do parcelamento, o saldo será descontado parceladamente da
renda mensal da aposentadoria ou da pensão por morte, conforme o
caso, observado o disposto no § I" do art. 185.

Art. 176. O tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural
anteriormente à competência novembro de 1991 será reconhecido,
desde que devidamente comprovado e atendido ao disposto nos §§ 3º
e 4" do art. 58.
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Subseção II
Da Retroação da Data do Início das Contribuições

Art. 177. Caso o segurado empresário, autônomo ou equiparado manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período
anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade
remunerada no respectivo período.
§ I" Relativamente aos segurados referidos no caput, o direito
de a previdência social apurar e constituir seus créditos, para fins de
comprovação do exercício de atividade remunerada para obtenção de
beneficios, extingue-se em trinta anos.
§ 2º Na apuração e constituição dos créditos a que se refere o
parágrafo anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples
dos 36 últimos salários-de-contribuição do segurado na data do requerimento, ainda que não recolhidas as contribuições, corrigidos mês a
mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do salário-debenefício de que trata o art. 31, observado o limite máximo a que se
refere o § 5" do art. 37 do Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social (ROCSS).
§ 3º Contando o segurado com menos de 36 salários-de-contribuição, a base de incidência corresponderá à soma dos salários-decontribuição dividida pelo número de meses apurado.
§ 4º Apurado o salário-de-contribuição, ao valor resultante serão acrescidos juros moratórios de um por cento ao mês e multa de
dez por cento.
§ 5º O valor do débito poderá ser objeto de parcelamento mediante solicitação do segurado junto ao setor de arrecadação e fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observado o
disposto no art. 63 do Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social (ROCSS).
§ 6º Para fins de concessão de benefícios, não se admite o
parcelamento de débito relativo ao período de carência e ao período
básico de cálculo de que tratam os arts. 26 e 30.
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Seção II
Da Averbação de Tempo de Serviço

Art. 178. Averbação de tempo de serviço é o assentamento, em
documento hábil, do reconhecimento da filiação à previdência social.
Art. 179. Não será objeto de averbação o tempo de serviço
constante de documento que, por si só, demonstre a veracidade do
fato, quando se tratar de período em que o exercício da atividade
remunerada determinava a filiação obrigatória.
Art. 180. O tempo de serviço averbado na forma desta seção não
será considerado para efeito de carência.
Art. 181. A averbação de tempo de serviço nos termos desta
seção não autoriza, para o segurado contribuinte individual, a revisão
do seu enquadramento na escala de salário-base de que trata o inciso
lU do art. 28.
CAPÍTULO VI
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço

Art. 182. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na
atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diferentes
regimes de previdência social se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao regime
a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício, pelos
demais, em relação aos respectivos termos de contribuição ou de
serviço.
Art. 183. Observada a carência de 36 contribuições mensais, o
segurado terá direito de computar, para fins de concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), após cumprida
a carência do benefício a ser requerido, o tempo de serviço prestado à
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado
à administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes assegurem aos
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seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo
de serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Art. 184. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata
este capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente,
observadas as seguintes normas:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras
condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o
de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um regime o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria por outro regime;
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade
de filiação à previdência social somente será contado mediante observância, quanto ao período respectivo, do disposto nos arts. 173 a 177;
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior
à competência novembro de 1991 será computado sem que seja
necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes,
desde que cumprido o período de carência na forma dos arts. 23 a 27
e atendido o disposto nos §§ 3" e 4" do art. 58.
Art. 185. A Certidão de Tempo de Serviço (CTS) anterior ou
posterior à filiação obrigatória à previdência social somente será
expedida mediante a observância do disposto nos arts. 173 a 177.
§ I" A Certidão de Tempo de Serviço (CTS), para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência, somente será
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após a
comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de
eventuais parcelamentos de débito.
§ 2" Se a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 ou 35 anos,
no caso de segurado do sexo feminino ou masculino, respectivamente,
o excesso não será considerado para qualquer efeito.

Art. 186. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem
de tempo na forma deste capítulo, será concedida ao segurado do sexo
feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado do
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sexo masculino a partir de trinta anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.

Art. 187. O tempo de serviço público ou de atividade remunerada vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pode
ser provado com certidão fornecida:
I - pelo setor competente da administração federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, relativamente ao tempo de serviço público;
II - pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), relativamente ao tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), observadas as seguintes disposições:
a) a certidão deverá abranger o período integral de filiação à
previdência social, não se admitindo o seu fornecimento para períodos
fracionados;

b) em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de
serviço se o mesmo já tiver sido utilizado para efeito de concessão de
qualquer aposentadoria, em qualquer regime de previdência social;

c) o tempo de serviço exercido concomitantemente com o de
serviço público, mesmo após a expedição da certidão de tempo de
serviço, não será considerado para qualquer efeito perante o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS).
§ 1º O setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) deverá promover o levantamento do tempo de serviço vinculado à previdência social à vista dos assentamentos internos ou das
anotações na Carteira do Trabalho (CP) e/ou na Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS), ou de outros meios de prova admitidos
em direito.
§ 2º O setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal deverá promover o levantamento do tempo de
serviço público prestado sob o regime estatutário à vista dos assentamentos funcionais.
§ 3º Após as providências de que trata os §§ 1º e 2º, os setores
competentes deverão emitir certidão de tempo de serviço, sem rasuras, constando obrigatoriamente:
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a) órgão expedidor;
b) nome do servidor e seu número de matrícula;

c) período de serviço, de data a data, compreendido na certidão;
d) fonte de informação;

e) discriminação da freqüência durante o período abrangido pela
certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças,
suspensões e outras ocorrências;
f) soma do tempo líquido;
g) declaração expressa do servidor responsável pela certidão,
indicando o tempo líquido de efetivo exercício em dias, ou anos, meses
e dias;
h) assinatura do responsável pela certidão, visada pelo dirigente
do órgão expedidor;
i) indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de serviço e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

§ 4" A certidão de tempo de serviço deverá ser expedida em duas
vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante
recibo passado na segunda via, implicando sua concordãncia quanto
ao tempo certificado.
§ 5º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá efetuar, na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), se o
interessado a possuir, a anotação seguinte:
"Certifico que nesta data foi fornecida ao portador desta,
para os efeitos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Certidão
de Tempo de Serviço (CTS), consignando o tempo líquido de
efetivo exercício de
dias, correspondendo a
anos,
meses e
dias, abrangendo o período de
a
"
§ 6º As anotações a que se refere o § 5º devem ser assinadas pelo
servidor responsável e conter o visto do dirigente do órgão competente.

Art. 188. Concedído o benefício, caberá:
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I - ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), comunicar
o fato ao órgão público emitente da certidão, para as anotações nos
registros funcionais e/ou na segunda via da Certidão de Tempo de
Serviço (CTS);

II - ao órgão público, comunicar o fato ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), para efetuar os registros cabíveis.
Art. 189. O tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal de que trata este capítulo será considerado
para efeito dos percentuais de acréscimo previstos no art. 37.
Art. 190. O tempo de serviço certificado na forma deste capítulo
produz, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e nos órgãos
ou nas autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente.
Art. 191. As aposentadorias e os demais benefícios resultantes
da contagem de tempo de serviço na forma deste capítulo serão
concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ao
requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação
pertinente.
CAPÍTULO VII
Dos Serviços
Seção I
Do Serviço Social
Art. 192. O serviço social visa prestar ao beneficiário orientação
e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e
à melhoria da sua inter-relação com a previdência social, para a solução
de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, à
obtenção de outros recursos sociais da comunidade, inclusive mediante
a celebração de convênios, acordos, contratos e credenciamentos.
§ 1Q Será dada prioridade a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas.
§ 2Q Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários,
será utilizada ajuda material, intervenção técnica, assistência de
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natureza jurídica, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social.

§ 3" Para efeito do disposto no § 2º, a intervenção técnica inclui,
também, a emissão de pareceres sociais para subsidiar os processos
de benefício e avaliação médico-pericial.
§ 4º O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da politica previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe.

Art. 193. O serviço social prestará assessoramento técnico aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho na área de assistência social.
Art. 194. Para dar solução às situações previstas no art. 192,
cabe obrigatoriamente ao serviço social, em casos especiais, fornecer
os meios para providenciar a documentação essencial à habilitação
dos beneficiários.
Art. 195. Cabe ao serviço social a elaboração de parecer socioeconômico, conforme previsto no § 8º do art. 19, para suprir a falta de
documentos necessários à prova de dependência econômica.
Seção 11

Da Habilitação e da Reabilitação Profissional
Art. 196. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório,
independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de
trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive
aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas,
técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes.
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§ 2º As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira.

Art. 197. O processo de habilitação e de reabilitação profissional
do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de:
I

avaliação e definição da capacidade laborativa residual;

II

orientação e acompanhamento da programação profissio-

nal;

III - articulação com a comunidade, com vistas ao reingresso
no mercado de trabalho;
IV trabalho.

acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de

§ 1º A execução das funções de que trata o caput dar-se-á
mediante o trabalho de equipe multiprofissional especializada em
medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia
ocupacional e outras afins ao processo, preferencialmente na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que este terá direito à reabilitação profissional fora dela.
§ 2º Quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de
auxílio para locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação
e, na medida das possibilidades do instituto, aos seus dependentes.
§ 3º No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão
dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira.
§ 4º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e
outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas
unidades de reabilitação profissional.
.

Art. 198. Cabe à unidade de reabilitação profissional comunicar à perícia médica a ocorrência de que trata o § 4º do art. 133.
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Art. 199. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos e/ou treinamentos, na comunidade, por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou
privadas, na forma do art. 208.
§ l' O treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vinculo empregatício ou funcional
entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2' Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as
normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se
no regulamento daquelas organizações.
Art. 200. Concluído o processo de reabilitação profissional, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado
profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual Se
julgue capacitado.
§ I" Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para
o qual foi reabilitado, cessando O processo de reabilitação profissional
com emissão do certificado a que se refere o caput.
§ 2º Caberá à previdência social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao
direcionamento da programação profissional e à possibilidade de
reingresso do reabilitando no mercado formal.
§ 3º O acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso IV
do art. 197 é obrigatório e tem como finalidade a comprovação da
efetividade do processo de reabilitação profissional.
Art. 201. A empresa com cem ou maís empregados está obrigada a preencher de dois por cento a cinco por cento de seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção;
I

até 200 empregados,

2%;

de 201 a 500 empregados,

3%;

III

de 501 a 1.000 empregados,

4%;

IV

maís de 1.000 empregados,

5%.

II
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§ 1· A dispensa de empregado na condição estabelecida neste
artigo, quando se tratar de contrato por tempo superior a noventa
dias e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente
poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes.
§ 2· Cabe ao Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle
das empresas, para fiel cumprimento do disposto neste artigo, gerando estatisticas sobre o total de empregados e vagas preenchidas para
acompanhamento por parte das unidades de reabilitação profissional
e dos sindicatos e entidades representativas de categorias, quando
solicitado.

CAPÍTULO VIII
Dos Convênios, Contratos, Credenciamentos e Acordos

Art. 202. A empresa, o sindicato ou entidade de aposentados
devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a previdência
social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e
respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela previdência social;

II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhado à previdência social o respectivo laudo, para
efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender
de avaliação de incapacidade;

III -

pagar benefício.

Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso
das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados
devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos
incisos II e III, ajustado por valor global conforme o número de
empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa, ou por
outra modalidade de reembolso.
Art. 203. A concessão e manutenção de prestação devida a
beneficiário residente no exterior devem ser efetuadas nos termos do
acordo entre o Brasil e o país de residência do beneficiário ou, na sua
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falta, nos termos de instruções expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
Art. 204. Os convênios, credenciamentos e acordos da linha do
seguro social deverão ser feitos pelos setores de acordos e convênios
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
§ F O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá ainda
colaborar para a complementação das instalações e equipamentos de
entidades de habilitação e reabilitação profissional, com as quais
mantenha convênio, ou fornecer outros recursos materiais para a
melhoria do padrão de atendimento aos beneficiários.
§ 2º A prestação de serviços da entidade que mantém convênio,
contrato, credenciamento ou acordo com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) não cria qualquer vínculo empregatício entre
este e o prestador de serviço.

Art. 205. Os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
poderão, mediante convênio com a previdência social, encarregar-se,
relativamente aos seus funcionários, de formalizar processo de pedido
de certidão de tempo de serviço para fins de contagem recíproca,
preparando-o e instruindo-o de forma a ser despachado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 206. Para atender ao serviço social, conforme o disposto no

art. 192, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá celebrar
convênio, contrato ou acordo com organizações sociais, empresas,
profissionais autônomos e instituições públicas ou privadas, bem
como credenciá-los, para realizar programas sociais e prestar assistência jurídica ao beneficiário.

Art. 207. O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), de
acordo com as possibilidades admiuistrativas e técnicas das unidades
executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênio
e/ou acordos de cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência.
Art. 208. Nos casos de impossibilidade de instalação de órgão
ou setor próprio competente do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), assim com de efetiva incapacidade física ou técnica de impleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1696
mentação das atividades e atendimento adequado à clientela da
previdência social, as unidades executivas de reabilitação profissional poderão solicitar a celebração de convênios, contratos ou acordos
com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, ou seu credenciamento, para prestação de serviço, por
delegação ou simples cooperação técnica, sob coordenação e supervisão dos órgãos competentes do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

CAPÍTULO IX
Dos Recursos

Art. 209. Das decisões administrativas relativas à matéria tratada neste regulamento cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), conforme dispuser o regimento daquele
órgão.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Código de
Processo Civil será aplicado subsidiariamente.

CAPÍTULO X
Da Divulgação dos Atos e Decisões

Art. 210. A divulgação dos atos e decisões dos órgãos e autoridades da previdência social, sobre benefícios, tem como objetivo:
I - dar inequívoco conhecimento deles aos interessados, inclusive para efeito de recurso;
n - possibilitar seu conhecimento público;
In - produzir efeitos legais quanto aos direitos e obrigações
deles derivados.

Art. 211. O conhecimento da decisão do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) deve ser dado ao beneficiário por intermédio do
órgão local, mediante assinatura do mesmo no próprio processo.
Parágrafo único. Quando a parte se recusar a assinar ou quando
a ciência pessoal é impraticável, a decisão, com informações precisas
sobre o seu fundamento, deve ser comunicada por correspondência
sob registro, com Aviso de Recebimento (AR).
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Art. 212. O conhecimento das decisões e demais atos dos órgãos
do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) deve ser
dado mediante publicação no Diário Oficial da União, boletim de
serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na
forma do art. 211.
Art. 213. Os atos e decisões normativas sobre benefícios dos
órgãos e entidades da previdência social devem ser publicados na
íntegra em boletim de serviço da entidade interessada, só tendo
validade depois dessa publicação.
Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados quando
aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas.
Art. 214. Devem ser publicados em boletim de serviço, em
síntese, o contrato, o convênio, o credenciamento e o acordo celebrados, e a sentença judicial que implique pagamento de benefícios.
Art. 215. O órgão do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), especialmente o pagador, só pode cumprir ato ou decisão de
publicação obrigatória em boletim de serviço depois de atendida essa
formalidade.
Parágrafo único. O administrador que determina e O servidor
que realiza pagamento sem observar o disposto neste artigo são
civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às penalidades administrativas cabíveis.
Art. 216. Os atos de que trata este capítulo serão publicados
também no Diário Oficial da União, quando houver obrigação legal
nesse sentido.

TÍTULO IV
Dos Conselhos
CAPÍTULO I
Do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)

Art. 217. O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS),
órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros:
I -

seis representantes do Governo Federal;
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II -

nove representantes da sociedade civil, sendo:

a) três representantes dos aposentados e pensionistas;

b) três representantes dos trabalhadores em atividade;
c) três representantes dos empregadores.

§ lº Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS) e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente
da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma
única vez.
§ 2' Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos
aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão
indicados pela centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 3' O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) reunirse-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de quinze dias se
houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros.
§ 4' Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser
o regimento interno do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS).
§ 5' As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS) serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus
membros, sendo exigida para deliberação a maioria simples de votos.

§ 6' As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), serão abonadas, computando-se como
jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 7' Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), enquanto representantes dos trabalhadores em atividade,
titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da
nomeação até um ano após o término do mandato de representação,
somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial.
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§ 8' Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social
(MP AS) proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS) os meios necessários ao exercício de suas competências, para
o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS).
Art. 218. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS):
I - Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de
políticas aplicáveis à previdência social;

II - participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a
gestão previdenciária;
III - apreciar e aprovar os planos e programas da previdência social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da previdência social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária
da seguridade social;
V - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais
por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no
ãmbito da previdência social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à previdência social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas da União (TCU), podendo, se for necessário,
contratar auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto
no art. 249;
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS) deverão ser publicadas no Diário
Oficial da União.
Art. 219. Compete aos órgãos governamentais:
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I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), fornecendo inclusive estudos técnicos;
II - encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao
Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social,
devidamente detalhada.
Art. 220. O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS),
deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer
a função de Ouvidor-Geral <la Previdência Social, que terá mandato
de dois anos, sendo vedada a sua recondução.
§ 1" Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do Ouvidor-Geral referido no caput.
§ 2' As atribuições do Ouvidor-Geral da Previdência Social
serão definidas em lei específica.

CAPÍTULO II
Dos Conselhos Estaduais e Municipais de
Previdência Social (CEPS e CMPS)

Art. 221. Os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais de
Previdência Social, respectivamente CEPS e CMPS, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), observarão, para a sua organização e instalação,
no que couber, os critérios estabelecidos para o Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS), adaptando-os para a esfera estadual ou
municipal.
.
§ l' Os membros dos Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS) serão nomeados pelo Presidente do Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS), e os dos Conselhos Municipais de Previdência Social (CMPS) pelos presidentes dos Conselhos Estaduais de
Previdência Social (CEPS).

§ 2' Os representantes dos trabalhadores em atividade e seus
respectivos suplentes serão indicados, no caso dos Conselhos Estaduais da Previdência Social (CEPS), pelas federações ou centrais
sindicais, e, no caso dos Conselhos Municipais de Previdência Social
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997
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(CMPS), pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações ou,
ainda, em último caso, pelas centrais sindicais ou confederações
nacionais.
§ 3º Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS), pelas federações ou confederações, e, no caso
dos Conselhos Municipais de Previdência Social (CMPS), pelas associações ou, na ausência destas, pelas federações.
§ 4" Os representantes dos empregadores e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos Conselhos Estaduais da Previdência Social (CEPS), pelas federações, e, no caso dos Conselhos
Municipais de Previdência Social (CMPS), pelos sindicatos, associações ou, na ausência destes, pelas federações.

Art. 222. Compete aos Conselhos Estaduais de Previdência
Social (CEPS) e aos Conselhos Municipais de Previdência Social
(CMPS), nos ãmbito estadual e municipal, conforme o caso:
I - cumprir e fazer cumprir' as deliberações do Conselho
Nacional e dos Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS);

n - acompanhar a execução e avaliar sistematicamente a
gestão previdenciária no ámbito de sua jurisdição;
In - propor ao Conselho Nacional, no caso dos Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS) e ao Conselho Estadual, no caso dos
Conselhos Municipais de Previdência Social (CMPS), planos e programas voltados para o aprimoramento da atuação previdenciária;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas
e orçamentos;
V - dar conhecimento ao Conselho Nacional, no caso dos
Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS) e ao Conselho
Estadual, no caso dos Conselhos Municipais de Previdência Social
(CMPS), mediante relatórios gerenciais por aqueles definidos, da
execução dos planos, programas e orçamentos;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à previdência social, levando ao conhecimento do Conselho Nacional, no
caso dos Conselhos Estaduais de Previdência Social (CEPS), e dos
Conselhos Estaduais, no caso dos Conselhos Municipais de PrevidênCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Braaíliay. 189, n. 3, t, 2. p. 1605-11926, mar. 1997
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cia Social (CMPS), eventuais irregularidades verificadas no âmbito
de sua jurisdição;
VII -

elaborar seus regimentos internos.

Parágrafo único. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proporcionar aos Conselhos Estaduais de Previdência
Social (CEPS) ou Conselhos Municipais de Previdência Social
(CMPS), bem como às respectivas secretarias executivas, os meios
necessários ao exercício de suas competências.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais Relativas às Prestações

Art. 223. Nenhum benefício ou serviço da previdência social
poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte
de custeio total.
Art. 224. A perda da qualidade de segurado não implica a
extinção do direito à aposentadoria ou pensão por morte, para cuja
obtenção tenham sido preenchidos todos os requisitos.
§ 1Q No caso de aposentadoria, o segurado deverá comprovar ter
implementado as condições para a obtenção do benefício antes da
perda da qualidade de segurado, quais sejam, o cumprimento do
penado de carência exigido, o tempo de serviço mínimo ou a idade
mínima, conforme o caso.
§ 2' No caso de pensão por morte, o disposto no caput só será
aplicado se o óbito tiver ocorrido dentro do penado de manutenção da
qualidade de segurado.

Art. 225. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em
cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época
própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes e dos ausentes.
Art. 226. O benefício concedido a segurado ou dependente não
pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno
direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus
sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa
própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no art. 227.
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Art. 227. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode
descontar da renda mensal do benefício:
I -

contribuições devidas pelo segurado à previdência social;

II - pagamentos de benefícios além do devido, observado o
disposto nos §§ 2Q ao 5Q ;
UI

Imposto de Renda na fonte;

IV

alimentos decorrentes de sentença judicial;

V
mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus
filiados, observado o disposto no § 1Q.
§ 1Q O desconto a que se refere o inciso V ficará na dependência
da conveniência administrativa do setor de benefícios do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2" A restituição de importância recebida indevidamente por
beneficiário da previdência social, nos casos comprovados de dolo,
fraude ou má-fé, deverá ser feita de uma só vez, atualizada nos termos
da legislação pertinente, com os acréscimos cabíveis, independentemente de outras penalidades legais.

§ 3Q Caso o débito seja originário de erro da previdência social,
o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá
devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do art.
255, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a trinta por
cento do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em
número de meses necessários à liquidação do débito.
§ 4Q Se o débito for originário de erro da previdência social e o
segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido, com
a correção de que trata o parágrafo anterior, da seguinte forma:
I - se superior a cinco vezes o valor do benefício suspenso ou
cessado, no prazo de sessenta dias, contados da notificação para
fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa;
II - se inferior a cinco vezes o valor do benefício suspenso ou
cessado, no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.
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§ 5" No caso de revisão de benefícios em que resultar valor
superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da previdência
social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o
devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do art. 255.

Art. 228. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se
refere, e os descontos efetuados.
Art. 229. O benefício será pago diretamente ao beneficiário,
salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de
locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá
prazo superior a doze meses, podendo ser renovado ou revalidado
pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).
Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), termo de
responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao
instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis.

Art. 230. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apenas
poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de
inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias.
Art. 231. Na constituição de procuradores, observar-se-á a legislação pertinente.
Art. 232. Somente será aceita a constituição de procurador com
mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de
representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro
grau, ou, em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Art. 233. Não poderão ser procuradores:
I - os servidores públicos ativos, civis ou militares, salvo se
parentes até o segundo grau;
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11 - os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 1.298 do Código Civil.
Art. 234. Podem outorgar procuração as pessoas maiores ou
emancipadas, no gozo dos direitos civis.
Parágrafo único. Nas demais disposições relativas à procuração,
observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil.
Art. 235. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador,
admitindo-se, na sua falta e por período não superior a seis meses, o
pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento.
Art. 236. O segurado menor poderá firmar recibo de benefício,
independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Art. 237. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da previdência social ou representante desta, vale como assinatura para quitação de pagamento de
benefício.
Art. 238. O valor não recebido em vida pelo segurado somente
será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou,
na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 239. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em
conta corrente, exceto o pagamento de auxílio-doença e os pagamentos a procurador.
§ lº Na hipótese da falta de movimentação a débito em conta
corrente utilizada para pagamento de benefícios, por prazo superior
a sessenta dias, os valores dos benefícios remanescentes serão creditados em conta especial, à ordem do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), com a identificação de sua origem.
§ 2' Os benefícios poderão ser pagos, ainda, mediante qualquer
outra autorização de pagamento defenida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
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Art. 240. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o
recebimento conjunto dos seguintes benefícios da previdência social,
inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho:
I
II

aposentadoria com auxílio-doença;
mais de uma aposentadoria;

III

aposentadoria com abono de permanência em serviço;

IV

salário-maternidade com auxílio-doença;

V

mais de um auxílio-acidente;

VI
mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro,
ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do segurodesemprego com qualquer benefício de prestação continuada da previdência social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílioacidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço.

Art. 241. Salvo nos casos de aposentadoria por invalidez, o
retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua
aposentadoria, que será mantida no seu valor integral.
Art. 242. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados.
Art. 243. Os exames médicos para concessão e manutenção de
benefícios devem ser, preferencialmente, atribuídos a médicos especializados em perícia para verificação de incapacidade, garantida,
quando isso não for possível, a revisão do laudo por médico do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com aquele requísito, cuja
conclusão prevalece.
Art. 244. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional
em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear
o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 22,80 (vinte e dois
reais e oitenta centavos), ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares.
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§ F Caso o benefíciário, a critério do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), necessite de acompanhante, a viagem deste
poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo.
§ 2" Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões
ou similares contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), não caberá pagamento de diária.

Art. 245. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de
benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos.
Art. 246. Será de responsabilidade da Procuradoria-Geral do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manter entendimentos
com o Ministério Público, objetivando a agilização das causas judiciais
necessárias à concessão e manutenção de benefícios.
Art. 247. O pagamento de benefícios decorrente de sentença
judicial far-se-á com a observância da prioridade garantida aos créditos alimentícios.
Art. 248. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a formalizar
a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos
judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos
tribunais superiores.
Art. 249. A formalização de desistência ou transigência judicial, por parte de procurador da previdência social, será sempre
precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) ou do presidente deste órgão,
quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).
Parágrafo único. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), serão definidos periodicamente pelo Conselho
Nacional de Previdência Social (CNPS), mediante resolução própria.
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Art. 250. A infração a qualquer dispositivo da Lei n' 8.213, de
24 de julho de 1991, e deste regulamento, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme
a gravidade da infração, a multa variável de R$ 563,27 (quinhentos
e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) a R$ 56.326,83
(cinqüenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três
centavos), aplicada pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), na forma do art. 113 do Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS).
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa já
aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente
superior.

Art. 251. O segurado em gozo de aposentadoria por tempo de
serviço, especial ou por idade, que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente terá
direito ao salário-família, à reabilitação profissional e ao auxílioacidente, quando empregado ou trabalhador avulso, observado o
disposto no art. 241 e, nos casos de aposentadoria especial, a proibição
de que trata o art. 67.
Art. 252. Nos casos de indenização na forma dos arts. 173 a 176
e da retroação da data do início das contribuições, conforme o disposto
no art 177, após a homologação do processo pelo setor de benefícios
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), este deverá ser encaminhado ao setor de arrecadação e fiscalização, para levantamento e
cobrança do débito.
Art. 253. Os valores pecuniários expressos neste regulamento
serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento de benefícios de prestação continuada da previdência social.
Art. 254. O primeiro pagamento da renda mensal do benefício
será efetuado em até 45 dias após a data da apresentação, pelo
segurado, da documentação necessária à sua concessão.
Parágrafo ÚIÚCO. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos
casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo
do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas.
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Art. 255. O pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso por responsabilidade da previdência social será
atualizado de acordo com índice definido com essa finalidade, apurado
no período compreendido entre o mês em que deveria ter sido pago e
o mês do efetivo pagamento.
Art. 256. A apresentação de documentação incompleta não pode constituir motivo de recusa de requerimento de benefício.
TÍTULO VI
Das Disposições Transitórias

Art. 257. A carência das aposentadorias por idade, tempo de
serviço e especial para os segurados inscritos na previdência social
urbana até 24 de julho de 1991, bem como para os trabalhadores e
empregadores rurais amparados pela previdência social rural, obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado
implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:
Ano de Implementação das Condições

Meses de Contribuição Exigidos

1996
1997

90 meses
96 meses
102 meses
lOS meses
114 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses
144 meses
150 meses
156 meses
162 meses
168 meses
174 meses
180 meses

1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Art. 258. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na forma
da alínea a do inciso I, ou no inciso IV ou VII do art. 6º, pode requerer
a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante
quinze anos, a partir de 25 de julho de 1991, desde que comprove o
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no
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periodo imediantamente anterior ao requerimento do benefício, em
número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Art. 259. O segurado aposentado que permaneceu em atividade
e que vinha contribuindo até 14 de abril de 1994, véspera da vigência
da Lei n? 8.870, de 15 de abril de 1994, receberá o pecúlio, em
pagamento único, quando do desligamento da atividade que vinha
exercendo.
§ 1e O pecúlio de que trata este artigo consistirá em pagamento
único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às
contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1".
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se a contar de 25
de julho de 1991, data da vigência da Lei n? 8.213, de 24 de julho de
1991, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação
vigente à época do seu recolhimento.

Art. 260. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação
específica, as prestações e o seu financiamento, referentes aos benefícios do ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico
federal ou em regime especial que não optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na forma da Lei n? 6.184, de 11 de
dezembro de 1974, bem como de seus dependentes.
Art. 261. Ficam revogados os Anexos I e n do Regulamento de
Benefícios da Previdência Social (RBPS), aprovado pelo Decreto nº
83.080, de 24 de janeiro de 1979.
Art. 262. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso In do art. 27, independe de carência a concessão de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), for acometido
de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), ou contaminação
por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
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Art. 263. Aos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte
de ex-combatente aplica-se exclusivamente o disposto na Lei n" 5.315,
de 12 de setembro de 1967, conforme determina o art. 53 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
§ 1" Aplica-se aos benefícios de aposentadoria e de pensão por
morte de ex-combatentes o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 2" Os benefícios de que trata o caput serão reajustados com
base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da previdência social.
Art. 264. O servidor do Estado, do Distrito Federal e do Município, que retomar ou passar ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), conforme disposto no art. 154 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS), terá direito aos
benefícios da previdência social nas condições deste regulamento,
observado, principalmente, e no que couber, o disposto no Capítulo
VI do Título UI.
Art. 265. As normas deste regulamento de natureza procedimental aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes no
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e no Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
REGULAMENTO DOS BENEFíCIOS DA PREVID~CIA SOCIAL
Anexo I
Relação das Situações em que o Aposentado terá Direito à Majoração de 25% (vinte e
cinco por cento) prevista no art. 43 deste regulamento.

1 -

Cegueira total.

2 -

Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta,

3 -

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.

4 -

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível.

5 -

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.

6 -

Perda de um membro superior e outro inferior. quando a prótese foi impossível.

7 -

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.

S -

Doença que exija permanência contínua no leito.

9 -

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.
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REGULAMENTO DOS BENEFíCIOS DA PREVID~NCIA SOCIAL
Anexo II
Doenças Profissionais ou do Trabalho, Conforme Previsto nos Incisos I e II
do art. 132 deste regulamento
Trabalhos que contêm o Risco
Agentes Patogênicos
Químicos
1 - Arsênio e seus Compostos
Arsenícaía

a)

b)

c)

d)

e)
f)

2 -

Asbesto ou Amianto

c)
d)

e)

Benzeno ou seus Homólogos Tóxicos

amíantíferas, furação,
corte, desmonte, trituração, peneiramento e manipulação;
despejos do material proveniente da
extração, trituração;
mistura, cardagem, fiação e tecelagem de
amianto;
fabricação de guarnições para freios,
materiais isolantes e produtos de
Fibrocimento;
qualquer colocação ou demolição de
produtos de amianto que produza
partículas atmosféricas de amianto

a) extração de rochas

b)

3 -

metalurgia de minérios arsenicaís e
indústria eletrônica,
extração do arsênico e preparação de seus
compostos;
fabricação, preparação eemprego de tintas,
lacas (gás arsina), inseticidas,
paraeiticídaa e raticidas;
processos industriais em que haja
desprendimento de hidrogênio arseníado;
preparaçãoeconservaçãorlepeleseplumas
(empalhamento de animais) e conservação
da madeira;
agentes na produção de vidro, ligas de
chumbo, medicementotos e semíconduteres.

Fabricação e emprego do benzeno, seus
homólogos ou seus derivados aminados e
nitrosos:
a) instalações petr oqutmicaa onde se
produzir benzeno;
bJ indústria química ou de laboratório;
c) produção de cola sintética;
d) usuários de cola sintética na fabricação de
calçados, artigos de couro ou borracha e
móveis
e) produção de tintas;
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que contêm o Risco

Químicos
f) impressores (especialmente na fotogravure);
g) pintura a pistola;
h) eoldegem.
4 -

Berílio e seus Compostos Tóxicos

a)

extração, trituração e tratamento de

berílio;
b) fabricação e fundição de ligas e compostos;

c) utilização na indústria aeroespacial e
manufatura de instrumentos de precisão
e ordenadores; ferramentas cortantes que
não produzam faíscas para a indústria
petrolífera;
d) fabricação de tubos fluorescentes, de
ampolas de raios X. de eletrodos de
aspiradores, catodos de queímedcres e
moderadores de reatores nucleares;
e) fabricação de cadinhos, vidros especiais e
de porcelana para isolantes térmicos.
5 -

Bromo

6 -

Cádmio ou seus Compostos

7 - Carbonetoe Metálicos de Tungstênio Sinterizados

Fabricação e emprego do bromo e do ácido
brômico.

extração, tratamento, preparação e
fundição de ligas metálicas;
b) fabricação de compostos de cádmio para
soldagem;
c) soldagem;
d) utilização em revestimentos metálicos
(galvanização), como pigmentos e estabilizadores em plásticos, nos acumuladores
de níquel-cédmíc e soldagem de prata.

a)

Produção de carbonetoa sinterizados
(mistura, pulverização, modelado,
aquecimento em forno, ajuste, pulverização
de precisão), na fabricação de ferramentas e
de componentes para máquinas e no
afiamento das ferramentas. Trabalhadores
situados nas proximidades e dentro da
mesma oficina.

B _ Chumbo ou seus Compostos Tóxicos a) extração de minérios, metalurgia e
refinação do chumbo;
b) fabricação de acumuladores e baterias
(placas);
c) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila
e chumhc-tetrametila:
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Agentes Patogênicos
Químicos

Trabalhos que contêm o Risco

tintas, esmaltes
e vernizes à base de compostos de chumbo;
e) fundição e laminação de chumbo, de
bronze, etc.;
fJ fabricação ou manipulação de ligas e
compostos de chumbo;
g) fabricação de objetos e artefatos de
chumbo, inclusive munições;
h) vulcanização da borracha pelo Iítargfrio ou
outros compostos de chumbo;
i) aoldagem;
J) indústria de impressão;
1) fabricação de vidro, cristal e esmalte
vitrificado;
m) sucata, ferro velho;
n) fabricação de pérolas artificiais;
o) olaria;
p) fabricação de fósforos.
d) fabricação e aplicação de

9 -

10 -

Cloro

Cromo ou seus Compostos Tóxicos

Fabricação e emprego de cloro e ácido
clorídrico.
a) fabricação de ácido crômico, de cromatos e

bícromatoa e ligas de ferrocromo;
eletrolítica de metais
(galvanoplastia);
c) curtição e outros trabalhos com o couro;
d) pintura a pistola com pigmentos de
compostos de cromo, polimento de móveis;
e) manipulaçãodeácidocrômico,decromatos
e bicromatos;
f) soldagem de aço inoxidável;
g) fabricação de cimento e trabalhos da
construção civil;
h) impressão e técnica fotográfica.
b) cromagem

11 -

Flúor ou seus Compostos Tóxicos

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

fabricação e emprego de flúor e de ácido
fluorídrico;
siderurgia (como fundentesj;
fabricação de ladrilhos, telhas, cerâmica,
cimento, vidro, esmalte, fibra de vidro,
fertilizantes fosfatados;
produção de gasolina (como catalisador
alquilante):
aoldagem elétrica;
galvanoplastia;
calefação de superficies;
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que contêm o Risco

Químicos
h) sistema de combustível para foguetes.

12 -

Fósforo ou seus Compostos Tóxicos

13 - Hidrocarbonetos Alifáticos ou Aromáticos
(seus derivados halogenados tóxicos)
- Cloreto de metila
-

Cloreto de metileno

-

Clorofórmio
Tetracloreto de carbono
Cloreto de etila
1.1 -

Dic1oroetano

a) extração e preparação do fósforo branco e
de seus compostos;
b) fabricação e aplicação de produtos
fcaforados e organofoaforadoa (sínteses
orgânicas, fertilizantes, praguicídea);
c) fabricação de projéteis incendiários,
explosivos e gases asfixiantes à base de
fósforo branco;
d) fabricação de ligas de bronze;
e) borrifadores, trabalhadores agrícolas e
responsáveis pelo armazenamento,
transporte e distribuição dos praguicides
organofosforados.

Síntese química (metilação), refrigerante,
,agente especial para extrações.
Solvente (azeites, graxas, ceras, acetato de
celulose), desengordurante, removedor de
pinturas.
Solvente (lacas), agente de extração.
Síntese química, extintores de incêndio.
Síntese química, anestésico local
(refrigeração).
Síntese química, solvente (resinas, borracha,
~falto,pinturas),desengraxante.

1.1.1 -

'I'ricloroetano

1.1.2 -

Tricloroetano
Tetracloroetano
Trlcloroetileno

-

TetracloroetHeno

-

Cloreto de viníla

-

Brometo de metila

-

Brometo de etila

Agente deaengraxante para limpeza de
metais e limpeza a seco.
Solvente.
Solvente.
Deseugraxante, agente de limpeza a seco e
de extração, sínteses químicas.
Desengrexante, agente de limpeza a seco e
de extração, sínteses químicas.
Intermediário na fabricação de cloreto de
polívíníle.
Inseticida em fumigação (cereais), sínteses
químicas.
Sínteses químicas, agente especial de
extração.
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Agentes Patogênicos
Químicos
1.2 -

Díbromoetano

-

14 -

Clorobenzeno
Dlclorobeneeno

Iodo

15 - Manganês e seus Compostos
Tóxicos

Trabalhos que contêm o Risco

Inseticida em fumigação (solos), extintor de
incêndios.solvente (celulóide, graxas, azeite,
ceras).
Sínteses químicas, solvente.
Sínteses químicas, solvente.
Fabricação e emprego do iodo.
a)

extração, tratamento e trituração de
pirolusita (dióxido de manganês);

b)

fabricação de ligas e compostos do
manganês;

c) siderurgia;
fabricação de pilhas secas e acumuladores;
e) preparação de pennanganato de potássio
e fabricação de corantes;
fJ fabricação de vidros especiais e cerâmica;
g) aoldagem com eletrodos contendo
manganês;
h) fabricação de tintas e fertilizantes;
i) curtimento de couro.
d)

16 _

Mercúrio e seus Compostos 'I'ôxicoa a) extração e fabricação do mineral de
mercúrio e de seus compostos;
b) fabricação de espoletas com fulmínato de
mercúrio;
c) fabricação de tintas;
d) fabricação de solda;
e) fabricação de aparelhos: barômetros,
manômetros, termômetros, interruptores,
lâmpadas, válvulas eletrônicas, ampolas
de raios X , retificadores;
f) amalgamação de zinco para fabricação de
eletrodos, pilhas e acumuladores;
g) douração e estanhagem de espelhos;
h) empalhamento de animais com sais de
mercúrio;
i) recuperação de mercúrio por destilação de
resíduos industriais;
J) tratamento a quente de amálgamas de
ouro e prata para recuperação desses
metaiS"
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Agentes Patogênicos
Químicos

Trabalhos que contêm o Risco
l) secretagem de pêlos, crinas e plumas, e

feltragem à base de compostos de
mercúrio;
m) fungicida no tratamento de sementes e
brilhos vegetais e na proteção da madeira.

17 -

Substâncias Asfixiantes
1 - Monóxido de carbono

2 -

Cianeto de hidrogênio ou seus
derivados tóxicos

3 -

Sulfeto de hidrogênio
(Acido sultídrico)

18 - Sílica Livre
(Óxido de silício - Si 02)

Produção e distribuição de gás obtido de
combustíveis sólidos (gaseificação do
carvão);
mecânica
de
motores,
principalmente movidos a gasolina, em
recintos semífechados: soldagem acetílêníca
e a arco; caldeiras, indústria química;
siderurgia, fundição, mineração de subsolo;
uso de explosivos; controle de incêndios;
controle de tráfego; construção de túneis;
cervejarias.
Operações de fumigação de inseticidas,
síntese de produtos químicos orgânicos;
eletrogalvanoplaat.ia; extração de ouro e
prata; produção de aço e de plásticos
(especialmente o acrilonitrilo-estireno):
siderurgia (fornos de coque);
Estações de tratamento de águas residuais;
mineração; metalurgia; trabalhos em silos;
processamento de açúcar da beterraba;
curtumes e matadouros; produção de viscose
e celofane; indústria química (produção de
ácido sulfúrico, sais de bário); construção de
túneis; perfuração de poços petrolíferos e
gás; carbonização do carvão e baixa
temperatura; litografia e íotogravura.
a) extração de minérios (trabalhos no subsolo
e a céu aberto);
b) decapagem,
limpeza de metais,
foscemento de vidros com jatos de areia, e
outras atividades em que se usa areia como
abrasivo;
c) fabricação de material refratário para
fornos, chaminés e cadinhos, recuperação
de resíduos;
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Agentes Patogênicos
Químicos

Trabalhos que contêm o Risco
d) fabricaçâodemõa, rebolos,saponáceos, pós

e pastas para polimento de metais;
moagem e manipulação de sílica na
indústria de vidros e porcelanas;
f) trabalho em pedreiras;
g) trabalho em construção de túneis;
h) desbastes e polimento de pedras.
e)

19 - Sulfeto de Carbono ou Díssulfeto de a) fabricação de sulfeto de carbono;
Carbono
b) indústria da víacoae, raiam (seda
artificial);
c) fabricação e emprego de solventes,
inseticidas, paresiticidas e herbicidas;
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de
amoníaco, tetracloreto de carbono, têxteis,
tubos eletrônicos a vácuo, gorduras;
e) limpeza a seco; galvanização; fumigação de
grãos;
f) processamento de azeite, enxofre, bromo,
cera, graxas e iodo.

20 - Alcatrão, Breu, Betume, Hulha
Mineral, Parafina e Produtos ou Resíduos
dessas Substâncias, Causadores de
Epíteliomas Primitivos da Pele.

Processos e operações industriais ou não, em
que sejam utilizados alcatrão, breu, betume,
hulha mineral, parafina e produtos ou
resíduos dessas substâncias.

Físicos
21 -

Ruído e Afecção Auditiva

22 - Vibrações
(Afecções dos músculos, tendões, ossos
articulações, vasos sangüíneos periféricos ou
dos nervos periféricos)
23 -

Ar Comprimido

Mineração, construção de túneis, exploração
de pedreiras (detonação, perfuração);
engenharia pesada (fundição de ferro,
prensa de forja); trabalho com máquinas que
funcionam com potentes motores a
combustão; utilização de máquinas têxteis;
testes de reatores de aviões.
Indústria metalúrgica, construção naval e
automobilística; mineração; agricultura
(motosserras); instrumentos pneumáticos;
ferramentas vibratórias, elétricas e
manuais; condução de caminhões e ônibus.
a) trabalhos em caixões ou câmaras
pneumáticas e em tubulões pneumáticos;
b) operações com uso de escafandro;
c) operações de mergulho;
d) trabalho com ar comprimido em túneis
pressurízadoa.
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24 -

Radiações Ionizantes

a)

b)

c)

d)

e)
f)

extração de minerais radioativos
(tratamento, purificação, isolamento e
preparo para distribuição), como o urânio;
operação com reatores nucleares ou com
fontes de nêutrons ou de outras radiações
corpuscularee;
trabalhos executados com exposições a
raios X, rádio e substâncias radioativas
para fins industriais, terapêuticos e
diagnósticos;
fabricação e manipulação de produtos
químicos e farmacêuticos radioativos
(urânio, radônio, mesctôric, tório X, césio
137 e outros);
fabricação e aplicação de produtos
lumineecentea radíferoa;
pesquisas e estudos dos raios X e
substâncias radioativas em laboratórios.

Biológicos

25 - Microorganismos e Parasitas
Infecciosos Vivos e seus Produtos Tóxicos
Mycohacterium; vírus hospedados por Agricultura; pecuária; silvicultura; caça
artrópodes; cocciclíôides;fungos; hístoplasma; (inclusive a caça com armadilhas);
leptospira; ricketsia; bacilo (carbúnculo, veterinária; curtume.
tétano); ancilóstomo; tripanossoma;
paateurella;
Ancilóstomo; histoplasma; cocciclióides; Construção; escavação de terra; esgoto;
leptosptra; bacilo; eepse.
canal de irrigação; mineração.
Mycobacterium; brucellaa; eetreptococo Manipulação e embalagem de carne e
(erisipela); fungo; rieketaia; paateurella.
pescado.
Fungos; bactérias; míxovírua (doença de Manipulação de aves confinadas e pássaros.
Newcastle).
Bacilo (carbúnculo) e paateurella.

Trabalho com pêlo, pele ou lã.

Bactériaa; nycobactería; brucella; fungos; Veterinária.
Ieptospíra; vírus; mixovírus; recketeia;
pasteurella.
Mycobacteria, vírus; outros organismos Hospital; laboratórios e outros ambientes
envolvidos no tratamento de doenças
responsáveis por doenças transmissíveis.
transmissíveis.
Fungos (mícoae cutânea).

Trabalhos em condições de temperatura
elevada e umidade (cozinhas; ginásios;
piscinas; etc.).
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Poeiras Orgânicas
26 -

Algodão, Linho, Cânhamo, Siaal

Trabalhadores nas diversas operações com
poeiras provenientes desses produtos.

27 - Agentes Físicos, Químicos ou Trabalhadores mais expostos: agrícolas; da
Biológicos, que afetam a Pele, não construção civil em geral; da indústria
considerados em outras Rubricas.
química; de el etrogalvanoplaatia: de
tinturaria; da indústria de plásticos
reforçados com fibra de vidro; da pintura; dos
serviços de engenharia (óleo de corte ou
lubrificante); dos serviços de saúde
(medicamentos, anestésicos locais,
desinfetantes); do tratamento de gado; dos
açougues.

NOTAS,
1 - A relação das atividades profissionais correspondentes a cada agente patogênico tem
caráter exemplificativo.
2 - A doença proftssional ou do trabalho será caracterizada quando, diagnosticada a
intoxicação ou afecção, se verifica que o empregado exerce atividade que o expõe ao
respectivo agente patogênico, constante deste anexo.
3 - Se o agente patogênico, na hipótese da nota anterior, não constar deste anexo, é
aplicado o disposto neste regulamento.
REGULAMENTO DOS BENEFícIOS DA PREVIDÊlNCIA SOCIAL
Anexo IH
Auxílio-acidente no percentual de 50% de que trata o parágrafo único do
art. 76 e o art. 152 deste regulamento
A -

Acidente de qualquer natureza e Acidente do Trabalho

Relação das situações que dão direito ao Auxílio-Acidente
Quadro nl! 1
Aparelho visual
Situações:
a) acuidade visual, após correção, igualou inferior a 0,2 no olho acidentado;
b) acuidade visual, após correção, igual ou inferior a 0,5 em ambos os olhos, quando ambos

tiverem sido acidentados;
c) acuidade visual, após correção, igualou inferior a 0,5 no olho acidentado, quando a do
outro olho for igual a 0,5 ou menos, após correção;
d) lesão da musculatura extrínseca do olho, acarretando paresia ou paralisia;
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e) lesão bilateral das vias lacrimais, com ou sem fíatulas, ou unilateral com ãstule.

Nota 1 Nota 2 -

A acuidade visual restante é avaliada pela escala de Wecker, em décimos, e após
a correção por lentes.
A nubécula e o leucoma são analisados em função da redução da acuidade ou do
prejuízo estético que acarretam, de acordo com os quadros respectivos.

Quadro n1l2
Aparelho Auditivo
Trauma Acústico
a) perda da audição no ouvido acidentado;
b) redução da audição em grau médio ou superior em ambos os ouvidos, quando os dois

tiverem sido acidentados;
c) redução da audição, em grau médio ou superior, no ouvido acidentado, quando a audição
do outro estiver também reduzida em grau médio ou superior.
Nota 1 - A capacidade auditiva em cada ouvido é avaliada mediante audiometria apenas
aérea, nas freqüências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Herta.
Nota 2 - A redução da audição, em cada ouvido, é avaliada pela média aritmética dos
valores, em decibéis, encontrados nas freqüências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000
Herta, segundo adaptação da classificação de Davis & Silvermann, 1970.
Audição normal - até 25 decibéis.
Redução em grau mínimo - 26 (vinte e seis) a 40 (quarenta) decibéis;
Redução em grau méido - 41 (quarenta e um) a 70 (setenta) decibéis;
Redução em grau máximo - 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis;
Perda de audição - mais de 90 (noventa) decibéis.
Quadro ns 3
Aparelho da fcnação
Situação:
Perturbação da palavra em grau médio ou máximo, desde que comprovada por métodos
clínicos objetivos.

Quadro n2 4

Prejuízo estético
Situações:
Prejuízo estético, em grau médio ou máximo, quando atingidos crânios, eJou face, eJou
pescoço ou perda de dentes quando há também deformação da arcada dentária que impede
o uso de prótese.
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Nota 1 -

Nota 2 -

S6 é considerada como prejuízo estético a lesão que determina apreciável
modificação estética do segmento corpóreo atingido, acarretando aspecto
desagradável, tendo-se em conta sexo, idade e profissão do acidentado.
A perda anatômica de membro, a redução de movimentos articulares ou a
alteração da capacidade funcional de membro não são considerados como
prejuízo estético, podendo, porém, ser enquadradas, se for o caso, nos quadros
respectivos.

Quadro n ll 5
Perdas de segmentos de membros
Situações:
a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;
b) perda de segmento do primeiro quírodãctílo, desde, que atingida a falange distai;
c) perda de segmento de dois quirodéctilos, desde que atingida a falange distal em pelo
menos um deles;
d) perda de segmento do segundo quirodéctilc, desde que atingida a falange dístal;
e) perda de segmento de 3 (três) ou mais falanges, de 3 (três) ou mais quirodáctiloa;
f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso:
g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange dístal;
h) perda de segmento de dois pododãctilos, desde que atingida a falange dístal em ambos;
i) perda de segmento de 3 (três) ou mais falanges, de 3 (três) ou mais pododáctilos.
Nota: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento
equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte
óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento.
Quadro nv 6
Alterações articulares
Situações:
a) redução em grau médio ou superior dos movimentos do maxilar inferior;
b) redução em grau máximo dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral;
c) redução em grau máximo dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral;
d) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do ombro ou do
cotovelo;
e) redução em grau médio ou superior dos movimentos de pronação e/ou de aupinação do
antebraço;
f) redução em grau máximo dos movimentos do primeiro e/ou do segundo quirodéctílo, desde
que atingidas as articulações metacarpo-falangeana e falange-falangeana;
g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou
joelho, e/ou tfbío-táraica.
Nota 1 - Os graus de redução de movimentos articulares referidos neste quadro são
avaliados de acordo com os seguintes critérios:
Grau máximo: redução acima de 2/3 da amplitude normal do movimento da
articulação;
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Grau médio: redução de mais de 1/3 e até 213da amplitude normal do movimento
da articulação;

Nota 2 -

Grau mínimo: redução de até 113 da amplitude normal do movimento da
articulação.
A redução de movimentos do cotovelo, de pronação e supinaçâo do antebraço,
punho,joelho e tíbío-térsíca, secundárias uma fratura de 0830 longo do membro,
consolidada em posição viciosa e com desvio de eixo, também é enquadrada
dentro dos limites estabelecidos.
Quadro

09

7

Encurtamento de membro inferior
Situação:
Encurtamento de mais de 4 em (quatro centímetros).
Nota: A preexistência de lesão de bacia deve ser considerada quando da avaliação do
encurtamento.

Quadro 0 2 B
Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros
Situações:
a) redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo
o membro superior emgrau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular;
b) redução da força e/ou da capacidde funcional do primeiro quirodéctilo em grau sofrível
ou inferior;
c) redução da força e/ou da capacidade funcional dcpé, da perna ou de todo o membro inferior
em grau sofrível ou inferior.
Nota 1 - Esta classificação se aplica a situações decorrentes de comprometimento
muscular ou neurológico. Não Se aplica a alterações decorrentes de lesões
articulares ou de perdas anatômicas constantes dos quadros próprios.
Nota 2 - Na avaliação de redução da força ou da capacidade funcional é utilizada a
classífícaçãc da carta de desempenho muscular da The National Foundation for
Infantüe Paralysis, adotada pelas Sociedades Internacionais de Ortopedia e
Traumatologia, e a seguir transcrita:
Desempenho muscular
Grau 5 - Normal - 100% - Amplitude completa de movimento contra a gravidade e
contra grande resistência.
Grau 4 - Bom -75% - Amplitude completa de movimento contra a gravidade e contra
alguma resistência.
Grau 3 - Sofrível - 50% - Amplitude completa de movimento contra a gravidade sem
opor resistência.
Grau 2 - Pobre gravidade.

25% -

Amplitude completa de movimento quando eliminada a
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,Grau 1 - Traços - 10% - Evidência de leve contração. Nenhum movimento articular.
,Grau O(zero) - 0% - Nenhuma evidência de contração.

,Grau E ou EG - 0% - Espasmo ou espasmo grave.
Grau C ou CG - Contratura ou contratura grave.
Nota -

O enquadramento dos casos de grau sofrível ou inferior abrange, na prática, os
casos de redução em que há impossibilidade de movimento contra alguma força de
resistência além da força de gravidade.

Quadro n'' 9
Outros aparelhos e sistemas
Situações:
a) segmentectomia pulmonar que acarrete redução em grau médio ou superior da capacidade
funcínal respiratória; devidamente correlacíonada à sua atividade laborativa.
b) perda do segmento do aparelho digestivo cuja localização ou extensão traz repercussões
sobre a nutrição e o estado geral.
B -

Doenças Profíssíonaía e as do Trabalho

As doenças profissionais e as do trabalho que após consolidações das lesões resultem
seqüelas permanentes com redução da capacidade de trabalhco, deverão ser enquadradas
conforme o art. 152 deste decrete.

REGULAMENTO DOS BENEFícIOS DA PREVIDl);NCIA SOCIAL
Anexo IV

Classificação dos Agentes Nocivos
Oõdígo

Agente Nocivo

1.0.0

Agentes Químicos
O que determina o benefício é a presença do agente no processo produtivo e no
meio ambiente de trabalho. As atividades listadas são exemplificativas nas quais
pode haver a exposição.

1.0.1

Arsênio e seus Compostos

Tempo de Exposição

25 anos

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;

b) metalurgia de minérios arsenicaia;
c) utilização de hidrogênio arseníado (arsína) em sínteses orgânicas e no processamento de componentes eletrônicos;
d) fabricação e preparação de tintas e lacas;
e) fabricação preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas, parasiücidas e
raticidas com a utilização de compostos de arsênio;
f) produção de vidros, ligas de chumbo e medicamentos com a utilização de
compostos de arsênio;
g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da madeira com a
utilização de compostos de arsênio.
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1.0.2

Asbestos
20 anos
extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas;
fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos;
c) fabricação de produtos de fibrocímentc;
d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos.

a)
b)

1.0.3

Benzeno e seus Compostos Tóxicos
25 anos
produção e processamento de benzeno;
utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois;
d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes,
produtos gráficos e solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f> fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.
a)
b)

1.0.4

Berílio e seus Compostos Tóxicos
25 anos
extração, trituração e tratamento de berílio;
b) fabricação de compostos e ligas de berílio;
c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raioae X;
d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;
e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;
f> utilização do berílio na indústria aeroespacial.

a)

1.0.5

Bromo e seus Compostos Tóxicos
25 anos
fabricação emprego do bromo e do ácido brômico.

a)

1.0.6

Cádmio e seus Compostos Tóxicos

25 anos

a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;
b) fabricação de compostos de cádmio;

c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;
d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;
e) utilização de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria do plástico

f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio.
1.0.7

Carvão Mineral e seus Derivados
25 anos
extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão mineral, piche,
alcatrão, betume e breu;
b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;
c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
d) produção de coque.
a)

1.0.8

Chumbo e seus Compostos Tóxicos
25 anos
extração e processamento de minério de chumbo;
metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;
c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;
d) fabricação e emprego de chumbo-tetraetíla e chumbo-tetrametila:
e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo;
f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;

a)
b)
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fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;
vulcanização da borracha pelo lítargtrío ou outros compostos de chumbo;
i) utilização de chumbo em processos de soldagem:
J) fabricação de vidro, cristal e esmalte vitrificado;
[) fabricação de pérolas artificiais;
m) fabricação e utilização de aditivos à base de chumbo para a indústria de
plástico
g)
h)

1.0.9

Cloro e seus Compostos Tóxicos
25 anos
fabricação e emprego de defensivos orgenoclorados;
fabricação e emprego de c1oroetilaminas (mostardas nitrogenadas);
fabricação e manuseio de bifenía policloradoa (PCB)j
fabricação e emprego de cloreto de vinil como monômero na fabricação de
policloreto de vinil (PVC) e outras resinas e como intermediário em produções
químicas ou como solvente orgânico;
e) fabricação de polícloroprene:
f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de tetracloretc de
carbono.
a)
b)
c)
d)

1.0.10

Cromo e seus Compostos Tóxicos
25 anos
fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, ácido crômico, cromatos e bícromatos;
b) fabricação de ligas de ferro-cromo;
c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superâcíea cromadas;
d) pintura com pistola utilizando tintas com pigmentos de cromo;
e) soldagem de aço inoxidável.
a)

1.0.11

Díseulfeto de Carbono
25 anos
fabricação e utilização de dissulfeto de carbono;
b) fabricação de viacoae e seda artificial (raiem);
c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas contendo díssulfeto
de carbono;
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloretc de carbono,
de vidros óticos e produtos têxteis com uso de díssulfeto de carbono.
a)

1.0.12

25 anos
Fósforo e seus Compostos Tóxicos
extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;
fabricação e aplicação de produtos foafbradoa e organofosfor-adoa (sínteses
orgânicas, fertilizantes e praguicídae):
c) fabricação de munições e armamentos explosivos.
a)
b)

25 anos

1.0.13

Iodo
a) fabricação e emprego industrial do iodo.

1.0.14

Manganês e seus Compostos
25 anos
extração e beneficiamento de minérios de manganês;
b) fabricação de ligas e compostos de manganês;
c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;
a)
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d) preparação de permanganato de potássio e de corantes;
e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;
f) utilização de eletrodos contendo manganês;
g) fabricação de tintas e fertilizantes.

1.0.15

Mercúrio e seus Compostos

25 anos

a) extração e utilização de mercúrio e fabricação de seus compostos;
b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;

c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
d) fabricação e manutenção de eparelhoos de medição e de laboratório;

e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raios X;
f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;
g) utilização corno agente catalítico e de eletrõliae;
h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos e metais;
i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;

j) recuperação do mercúrio;
l) amalgamação de zinco;
m) tratamento a quente de amálgamas de metais;
n)

fabricação e aplicação de fungicidas.

1.0.16

Níquel e seus Compostos Tóxicos
25 anos
a) extração e beneficiamento do níquel;
b) niquelagem de metais;
c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio.

1.0.17

25 anos
Petróleo, Xisto Betuminoso, Gás Natural e
seus Derivados
a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de manutenção realíaadas em unidades de extração, plantas petrolíferas e petroquímícas.
b) beneficiamento e aplicação de misturas asfãltícas contendo hidrocarbonetos
policíclicos.

1.0.18

Sílica Livre
25 anos
a) extração de minérios a céu aberto;
b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de poeiras
contendo sílica livre cristalizada;
c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de vidros com
jatos de areia;
d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais refratários;
e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;
f) fabricação de vidros e cerâmicas;
g) construção de túneis;
h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.

1.0.19

Outras Substâncias Químicas
25 anos
Grupo I - Estireno; Butadíeno-Eetireno; Acrilonitrila; 1-3 Butedíeno;
Cloropreno; Mercaptanos, n-Hexano, Díísocíaneto de Tolueno (TD1); Aminaa
Aromáticas
a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
b) fabricação e recauchutagem de pneus.
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Grupo li - Aminas Aromáticas, Aamínobifeníla, Auramina, Azatioprina, Bis
(Cloro Metil) Eter, 1-4 Butanodiol Dimetanosulfonato (Míleran), Ciclofosfamida,
Cloroambucil, Dietilestilbestrol, Acronitrila, Nitronaftilamina -í-Dímetil,
Aminoazobenzeno, Benzopireno, Betapropiolactona, Biscloroetileter,
Bisclorometil Olorometileter, Dianizídina, Diclorobenaidina, Dietilsufato,
Dimetilsufato, Etilenoamína, Etilenotiuréia, Fenacetina, Iodeto de Metila,
Et.ilnitrosuréí ae, Metileno-Ortocloroanilina (Moea), Nitrosamina,
Ortotcluidina, Oximetalona, Procarbaaína, Propanosultona, 1-3-Butadieno,
Oxido de Etileno, Estilbenzeno, Díisocianato de Tolueno (TDI), Creosoto, 4Aro inodifenil, Benzidina, Betanaftilamma, Estireno, 1-Cloro-2, 4 -Nitrodifenil,
3 - Poxipropano.
a) manufatura de magenta (anilina e orto-toluidina):
b) fabricação de fibras sintéticas;
c) sínteses químicas; .
d) fabricação da borracha e espumas;
e) fabricação de plásticos;
f) produção de medicamentos;
g) operações de preservação da madeira com creosoto;
h) esterilização de materiais cirúrgicos.
2.0.0

2.0.1

.A gentes Físicos
Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades
descritas.
Ruído

25 anos

a) exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis.

2.0.2

Vibrações

25 anos

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

2.0.3

Radiações Ionizantes

25 anos

a) extração e beneficiamento de minerais radioativos;
b) atividades em minerações com exposição ao radônio:
c) realização de manutenção e supervisão em unidades de extração, tratamento

d)
e)

f)
g)

2.0.4

e beneficiamento de minerais radioativos com exposição às radiações ionizantes;
operações com reatores nucleares ou com fontes radioativas;
trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama eX, aos nêutrons
e às substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos;
fabricação e manipulação de produtos radioativos;
pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.

Temperaturas Anormais
25 anos
trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos
na NR-I5, da Portaria n'' 3.214178.

a)

2.0.5

Pressão Atmosférica Anormal

25 anos

a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;
b) trabalhos em tubulões ou túneis sob ar comprimido;

c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros equipamentos.
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3.0.0

Biológicos
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas.

3.0.1

Microorganismos e Parasitas Infecciosos Vivos
e suas Toxinas
25 anos
a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores
de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro,
vacinas e outros produtos;
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anétomo-histologia;
d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais
deteriorados;
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
f) esvaziamento de bíodígestores;
g) coleta e industrialização do lixo.

4.0.0

Associação de Agentes
Exposição aos agentes combinados exclusivamente nas atividades especificadas.

4.0.1

Físicos, Químicos e Biológicos
20 anos
a) mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes
de produção.

4.0.2

Físicos, Químicos e Biológicos
15 anos
a) trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas
em frente de produção.

DECRETO Ng 2.173, DE 5 DE MARÇO DE 1997
Aprova o Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e de acordo com
as Leis Complementares n"s 70, de 30 de dezembro de 1991, e 84, de
18 de janeiro de 1996, as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.218,
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de 29 de agosto de 1991,8.383, de 30 de dezembro de 1991,8.398, de
7 de janeiro de 1992, 8.436, de 25 de junho de 1992, 8.444, de 20 de
julho de 1992, 8.540, de 22 de dezembro de 1992, 8.542, de 23 de
dezembro de 1992, 8.619, de 5 de janeiro de 1993, 8.620, de 5 dejaneiro
de 1993, 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, 8.647, de 13 de abril de
1993,8.742, de 7 de dezembro de 1993,8.745, de 9 de dezembro de
1993, 8.861, de 25 de março de 1994, 8.864, de 28 de março de 1994,
8.870, de 15 de abril de 1994, 8.880, de 27 de maio de 1994,8.935, de
18 de novembro de 1994,8.981, de 20 de janeiro de 1995, 9.032, de 28
de abril de 1995, 9.063, de 14 de junho de 1995,9.065, de 20 de junho
de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 9.129, de 20 de novembro de
1995,9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de
1995,9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.429, de 26 de dezembro de
1996, as Medidas Provisórias n's 794, de 29 de dezembro de 1994,
964, de 30 de março de 1995, 1.415, de 29 de abril de 1996, 1.523, de
11 de outubro de 1996, e reediçães posteriores,
DECRETA:

Art. l' O Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social passa a vigorar na forma do texto apenso ao presente
decreto, com seu anexo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados os Decretos n's 356, de 7 de dezembro
de 1991, 612, de 21 de julho de 1992, 568, de 12 dejunho de 1992, 656,
de 24 de setembro de 1992, 716, de 6 de janeiro de 1993, 738, de 28
de janeiro de 1993, 789, de 31 de março de 1993, 832, de 7 de junho
de 1993, 935, de 22 de setembro de 1993, 944, de 30 de setembro de
1993, e os arts. 7' do Decreto n" 752, de 16 de fevereiro de 1993, e 2'
do Decreto n" 1.038, de 7 de janeiro de 1994.
Brasília, 5 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL
PARTE I
Da Organização da Seguridade Social

TÍTULO I
Dos Princípios e Diretrizes

CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1s A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado
a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência
social.
Parágrafo único. A seguridade social obedecerá aos seguintes
princípios e diretrizes:
a)

universalidade da cobertura e do atendimento;

b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservarlhe o poder aquisitivo;

e) eqüidade na forma de participação no custeio;

fJ diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
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CAPÍTULon
Da Saúde

Art. 2' A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada
e hierarquizada, integrados em sistema único;

c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;

e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde;
j) participação da iniciativa privada na assistência à saúde,
obedecidos os preceitos constitucionais.

CAPÍTULO III
Da Previdência Social

Art. 3' A previdência social tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de
incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da previdência social obedecerá
aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários,
mediante contribuição;
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b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do saláriode-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo;

c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição atualizados monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
CAPÍTULO IV
Da Assistência Social
Art. 4' A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família,
à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa
portadora de deficiência, independentemente de contribuição à seguridade social.
Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá
às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;
b) participação da população na formulação e controle das ações
em todos os níveis,

TÍTULO II
Da Organização da Seguridade Social
Art. 5.0 As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no Capítulo II do Título VIII da
Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de
Seguridade Social.
Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo organizar-seão em conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil.
Art. 6º O Conselho Nacional da Seguridade Social (CNSS),
órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da União,
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dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes
da sociedade civil, compõe-se de dezessete membros e respectivos
suplentes, nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro representantes do governo federal, sendo um da
área de saúde, um da área de previdência social, um da área de
assistência social e um da área econômica;
II - mn representante dos governos estaduais e um das prefeituras municipais;
III - oito representantes da sociedade civil, sendo quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro empresários;
IV - três representantes dos conselhos setoriais, sendo um de
cada área da seguridade social, conforme disposto no regimento do
conselho.
§ 1" O conselho é presidido por um de seus integrantes, eleito
entre seus membros, com madato de um ano, vedada a reeleição.
§ 2' O conselho disporá de uma secretaria executiva, cujas
competências serão definidas no Regimento Interno, que se articulará
com os conselhos setoriais referidos no parágrafo único do art. 5'.
§ 3' Os representantes dos trabalhadores e dos empresários,
bem como os respectivos suplentes, serão indicados pelas centrais
sindicais e confederações nacionais e terão mandato de dois anos,
podendo ser reconduzidos urna única vez.
§ 4' O conselho reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre,
por convocação de seu presidente ou, extraordinariamente, mediante
convocação de seu presidente ou de 1/3 de seus membros, observado,
em ambos os casos, o prazo de até sete dias para a realização da
reunião.

§ 5' As reuniões do conselho serão iniciadas com a presença da
maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para deliberação a
maioria simples dos votos.
§ 6' Perderá o lugar no conselho o membro que não comparecer
a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no ano, salvo se
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a ausência ocorrer por motivo de força maior, justificada por escrito
ao conselho, na forma estabelecida pelo Regimento Interno.
§ 7" Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, a
vaga resultante será preenchida, no prazo de trinta dias, por indicação da entidade representada pelo membro excluído, devendo o suplente exercer interinamente a representação neste período.
§ 8" As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores, decorrentes da sua participação no conselho, serão abonadas,
computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os
fins e efeitos legais.

Art. 7" Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social
(CNSS):
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o caráter democrático e descentralizado
da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em
especial de trabalhadores, empresários e aposentados;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e
social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;

UI - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados
entre a seguridade social e a rede bancária para a prestação de
serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da seguridade social;
V - aprovar e submeter ao órgão central do Sistema de
Planejamento Federal e de Orçamento a proposta orçamentária
anual da seguridade social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição
periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-contribuição, a
fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores
reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto na Lei n'' 8.212,
de 24 de julho de 1991, e em toda legislação pertinente à seguridade
social, assim como pelo cumprimento de suas próprias deliberações;
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasíliap. 189, n. 3, t, 2,p. 1605-11926, mar. 1997

1736
VIII
resoluções;
IX -

divulgar, pelo Diário Oficial da União, todas as suas
elaborar seu Regimento Interno.

Art. 8' As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da
seguridade social serão elaboradas por comissão integrada por três
representantes, sendo um da área de saúde, um da área de previdência social e um da área de assistência social.
Art. 9' Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social
(CNSS) indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer
a função de Ouvidor-Geral da Seguridade Social, cujo mandato é de
dois anos, vedada sua recondução.
Parágrafo único. A indicação referida no caput será submetida
à aprovação do Congresso Nacional.

TITULOm
Do Contribuinte da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Do Segurado da Previdência Social

Art. 10. São segurados obrigatórios da previdência social as
seguintes pessoas físicas:
I -

como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta serviço para
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular
e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras
empresas, na forma da legislação própria;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa
nacional no exterior;
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d) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior;

e) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a
repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o nãobrasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão
diplomática ou repartição consular;

fJ o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em
organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na
forma da legislação vigente no país de domicílio ou do sistema
previdenciário do respectivo organismo internacional;
g) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em
repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado,
inclusive o auxiliar local de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao
sistema previdenciário local;
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em
desacordo com a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
i) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vinculo
efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e
fundações públicas federais;

j) o servidor do Estado, do Distrito Federal ou do Município, bem
como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo
efetivo, de cargo em comissão ou função de confiança, desde que, nessa
qualidade, não esteja filiado a regime próprio de previdência social;

I) o servidor contratado pela União, bem como pelas respectivas
autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;
m) o servidor contratado pelo Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
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Federal, desde que, nessa qualidade, não esteja sujeito a regime
próprio de previdência social;
n) o servidor civil ou militar da União, do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, sujeito, nessa qualidade, a regime próprio de previdência
social, quando requisitado para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita filiação nessa condição, relativamente à
remuneração recebida do órgão requisitante;
o) o magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou
da Justiça Eleitoral nomeado na forma dos incisos H do art. 119 e IH
do § 1" do art. 120 da Constituição Federal que antes da investidura
na magistratura era vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS);
p) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços
notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como
aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
em conformidade com a Lei n'' 8.935, de 18 de novembro de 1994;
H - como empregado doméstico - aquele que presta serviço
de natureza contínua, mediante remuneração mensal, a pessoa ou
família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;
IH - como empresário:
a) o titular de firma individual urbana ou rural;
b) o diretor não empregado;
c) o membro de conselho de administração, na sociedade anônima;
d) todos os sócios, na sociedade em nome coletivo;
e) o sócio-cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu trabalho, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
f) todos os sócios, na sociedade de capital e indústria;
g) o associado eleito para cargo de direção, observada a legislação pertinente, na cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou cabecel eleito para
exercer atividade de direção condominial;
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h) o incorporador de que trata o art. 29 da Lei n" 4.591, de 16 de
dezembro de 1964;

IV -

como trabalhador autônomo:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em

caráter eventual, a uma Ou mais empresas, sem relação de emprego;
b) aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica

remunerada de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

c) são trabalhadores autônomos, dentre outros:
1. o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado
aquele que exerce atividade profissional sem vinculo empregatício,
quando proprietário, co-proprietário ou promitente-comprador de um
só veículo;

2. aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário,.em automóvel cedido em regíme de colaboração,
nos termos da Lei n? 6.094, de 30 de agosto de 1974;
3. aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco,
exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em
porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei n" 6.586, de 6
de novembro de 1978;

4. o trabalhador associado a cooperativa que, nessa qualidade,
presta serviço a terceiros;

5. o membro de conselho fiscal de sociedade por ações;
6. aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta
própria, a pessoa ou fanu1ia, no âmbito residencial desta, sem fins
lucrativos;
7. o notário ou tabelião e o oficial de regístros ou regístrador,
titular de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de regístro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994;
8. aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para
revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados;
9. a pessoa física que edifica obra de construção civil;
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10. o médico-residente de que trata a Lei n" 6.932, de 7 de julho
de 1981, com as alterações da Lei n? 8.138, de 28 de dezembro de 1990;
V - como equiparado a trabalhador autõnomo, além de outros
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos, com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de
extração mineral em garimpo, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa quando por
ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à previdência social em
razão de outra atividade, ou a outro regime previdenciário, militar ou
civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime
próprio de previdência social;

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do pais do domicílio ou por sistema previdenciário
do respectivo organismo internacional;
f) o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado
magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça
Eleitoral na forma dos incisos H do art. 119 e IH do § 1o do art. 120
da Constituição Federal;

VI - como trabalhador avulso - aquele que, sindicalizado ou
não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas,
sem vinculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato
da categoria ou do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei n?
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, assim considerados:
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a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia,
estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e
bloco;
b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza,
inclusive carvão e minério;

c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);
d) o amarrador de embarcação;

e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
g) o carregador de bagagem em porto;

h) o prático de barra em porto;

i) o guindasteiro;

j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;
l) outros assim classificados pelo Ministério do Trabalho (MTb);

VII - como segurado especial- o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e seus assemelhados,
que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de
economia familiar, com ou sem o auxílio eventual de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem
comprovadamente com o grupo familiar respectivo.

§ 1" O aposentado pelo Regime Geral de Previdência (RGPS)
que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento.
§ 2" Considera-se diretor empregado aquele que, participando
ou não ·do risco econômico do empreendimento, seja promovido para
cargo de direção, mantendo as caracteristicas inerentes à relação de
emprego.
§ 3" Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por
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assembléia geral dos acionistas, para cargo de direção das sociedades
anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de
emprego.
§ 4" Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
§ 5" Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem utilização de empregado.
§ 6" Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é
exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não
existindo subordinação nem remuneração.

§ 7" Para efeito do disposto na alínea a do inciso VI, entende-se
por;
a) capatazia - a atividade de movimentação de mercadorias nas
instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento
e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;

b) estiva - a atividade de movimentação de mercadorias nos
conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares,
incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o
carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com
equipamentos de bordo;

c) conferência de carga - a contagem de volumes, anotação de
suas características, procedência ou destino, verificação do estado das
mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga
de embarcações;
d) conserto de carga - O reparo e a restauração das embalagens
de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações,reembalagemJrnarcação,remarcaçãoJcarimbagem,etiqueta~

gem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1743
e) vigilância de embarcações - a atividade de fiscalização da
entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou
fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos
portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da
embarcação;

fJ bloco - a atividade de limpeza e conservação de embarcações
mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem,
pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos.
§ 8° O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirá
Carteira de Identificação e Contribuição, que será renovada anualmente e exigida:
I - da pessoa física referida na alínea a do inciso V, para fins
de sua inscrição como segurado e habilitação aos benefícios de que
trata o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS);
11 - do segurado especial referido no inciso VII, para fins de
sua inscrição, comprovação da qualidade de segurado, do exercício de
atividade rural e habilitação aos benefícios de que trata o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS).
§ 9° A renovação anual da Carteira de Identificação e Contribuição far-se-á quando da homologação da Declaração Anual das
Operações de Vendas (DAV).
§ 10. Não se considera segurado especial a que se refere o inciso

VII o membro do grupo familiar que possui fonte de rendimento
decorrente do exercício de atividade remunerada ou aposentadoria de
qualquer regime.
§ 11. Para os fins previstos nas alíneas a e b do inciso V,
entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade
através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante,
desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros.
Art. 11. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação
obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Parágrafo úníco. Aquele que exerce, concomitantemente, mais
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cia Social (RGPS) é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma
dessas atividades, observado o disposto no § 4· do art. 38.

Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, é excluído, nessa condição, do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) consubstanciado neste regulamento e
no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS), desde
que esteja sujeito a regime próprio de previdência social.
§ 1º Caso o servidor referido no caput venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), tornar-se-á segurado obrigatório
em relação a essas atividades.
§ 2º Entende-se por regime próprio de previdência social o que
assegura pelo menos aposentadoria e pensão por morte.

Art. 13. É segurado facultativo o maior de quatorze anos de
idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
mediante contribuição na forma do art. 23, desde que não esteja
exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado
obrigatório nos termos do art. 10.
§ F Podem filiar-se facultativamente, entre outros:
a) a dona-de-casa;

b) o síndico de condomínio, quando não remunerado;

c) o estudante;
d) o brasileiro que acompanha cõnjuge que presta serviço no
exterior;

e) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência
social, observado o disposto no § 2·;

fJ o titular ou suplente em exercício de mandato eletivo federal,
estadual, distrital ou municipal, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;
g) o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei
n· 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a
qualquer regime de previdência social;
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h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de
acordo com a Lei n? 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
i) o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso
de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil
ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de
previdência social;

j) o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja
vinculado a qualquer regime de previdência social.

§ 2' O servidor público civil ou militar da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, sujeito a regime próprio de previdência social,
inclusive aquele que sofreu alteração de regime jurídico, fica impedido
de filiar-se na qualidade de segurado facultativo, exceto nas situações
previstas nas alíneas dei.
CAPÍTULülI
Da Empresa e do Empregador Doméstico

Art. 14. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume
o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos
ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração direta,
indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - aquele que admite a seu serviço,
mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Consideram-se empresa, para os efeitos deste
regulamento:
a) o trabalhador autônomo e equiparado, em relação a segurado
que lhe presta serviço;
b) a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza
ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular
de carreira estrangeiras;

c) o operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra de que
trata a Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
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PARTE

n

Do Custeio da Seguridade Social

TÍTULO I
Do Financiamento da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Introdução

Art. 15. A seguridade social é financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições
sociais.
Art. 16. No âmbito federal, o orçamento da seguridade social é
composto de receitas provenientes:
I

da União;

n -

das contribuições sociais;
In - de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados e demais pessoas fisicas a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o saláriode-contribuição dos empregados domésticos a seu serviço;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário-de-contribuição;
d) as dos clubes de futebol profissional, incidentes sobre a renda
dos espetáculos desportivos de que participem no território nacional
e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos;
e) as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
f) as das empresas, incidentes sobre o faturamento e o lucro;
g) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
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CAPÍTULon
Da Contribuição da União

Art. 17. A contribuição da União é constituída de recursos
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei
Orçamentária Anual.
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da seguridade social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da previdência social, na forma da Lei Orçamentária Anual.
Art. 18. Para pagamento dos Encargos Previdenciários da
União (EPU) poderão contribnir os recursos da seguridade social
referidos na alínea f do parágrafo único do art. 16, na forma da Lei
Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as
ações de saúde e assistência social.
Art. 19. Os recursos da seguridade social referidos nas alíneas
a, b, c, d, e e f do parágrafo único do art. 16 poderão contribuir para
o financiamento das despesas com pessoal e administração geral do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 20. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos
referentes às contribuições mencionadas nas alíneas f eg do parágrafo único do art. 16 destinados à execução do Orçamento da Seguridade
Social.
Art. 21. Os recursos oriundos da majoração das contribnições
previstas neste regulamento ou da criação de novas contribuições
destinadas à seguridade social somente poderão ser utilizados para
atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.
CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado
Seção I

Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico
e Trabalhador Avulso

Art. 22. A contribuição do segurado empregado, inclusive o
doméstico, e do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação
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da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu
salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no art. 37, de
acordo com a seguinte tabela:
Alíquotas

Salários-de-Contribuição
até R$ 287,27
deR$ 287,28 até R$ 478,78
de R$ 478,79 até R$ 957,56

8,0%
9,0%
11,0%

§ 1Q OS valores do salário-de-contribuição serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da prevídência social.

§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que prestem servíços a microempresas.

Seção II
Da Contribuição dos Segurados Empresário, Facultativo e
Trabalhador Autônomo

Art. 23. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada
sobre o respectivo salário-de-contribuição, definido no inciso UI do
art. 37, é de vínte por cento, observado o limite a que se refere o §
5' do art. 37.
§ I" A filiação na qualidade de segurado facultativo representa
ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro
recolhimento, não podendo retroagir e não sendo permitido o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da
inscrição.
§ 2' O segurado a que se refere o parágrafo anterior somente
poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido a
perda da qualidade de segurado de que trata o art. 15 da Lei n' 8.213,
de 24 de julho de 1991.
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Seção III
Da Contribuição do Produtor Rural Pessoa Física e do
Segurado Especial

Art. 24. A partir de 14 de outubro de 1996, observado o disposto
no § 6· do art. 195 da Constituição Federal, a contribuição do produtor
rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente,
na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12, da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991, incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, é de:
I -

2,5% para a seguridade social;

II - 0,1% para o financiamento das prestações por acidente do
trabalho.

§ 1· As contribuições de que tratam os incisos I e lI, devidas
pelo produtor rural pessoa física de que trata a alínea a do inciso V
do art. 10, substituem as contribuições previstas nos incisos I do art.
25 e I, II e III do art. 26.
§ 2' O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que tratam os incisos I e lI, poderá contribuir,
facultativamente, na forma do art. 23, na condição de contribuinte
individual.
§ 3· O produtor rural pessoa física de que trata a alínea a do
inciso V do art. 10 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do
art. 23, observando ainda o disposto nas alíneas a e b do inciso I do
art. 39.
§ 4' Para os efeitos dos incisos I e lI, considera-se receita bruta
o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim
entendida a operação de venda ou consignação.
§ 5' Integram a produção, para os efeitos dos incisos I e lI, os
produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar,
assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagern, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e
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torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através
desses processos.
§ 6' Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata
este artigo:
a) o produto vegetal destinado ao plantio e reflorestamento;
b) o produto vegetal vendido por pessoa ou entidade que, registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, se dedique ao comércio de sementes e mudas no País;

c) o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária
ou granjeira;
d) o produto animal utilizado como cobaia para fins de pesquisas
científicas no País.

§ 7' A contribuição de que trata este artigo será recolbida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam subrogados, para esse fim, nas obrigações do produtor;

b pelo produtor, quando ele próprio vender os seus produtos no
varejo diretamente ao consumidor ou a adquirente domiciliado no
exterior.
§ 8' O adquirente, consignatário ou cooperativa é responsável
pelo recolbimento da contribuição de que trata este artigo, independentemente do disposto no § 7', caso não mantenha à disposição da
fiscalização os documentos comprobatórios da obrigação prevista
neste regulamento, sujeitando-se à maior alíquota previdenciária
vigente à época da operação.
§ 9' Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
regulamentação da Declaração Anual das Operações de Venda (DAV).
§ 10. A falta da entrega da Declaração Anual das Operações de
Vendas (DAV) de que trata o parágrafo anterior, ou a inexatidão das
informações prestadas importarão, sem prejuízo da penalidade cabível, na suspensão da qualidade de segurado no período compreendido
entre a data fixada para entrega da declaração e a data da entrega
efetiva da mesma ou da retificação das informações impugnadas.
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CAPÍTULüIV
Das Contribuições da Empresa e do Empregador Doméstico
Seção I
Das Contribuições da Empresa
Art. 25. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, além das contribuições previstas nos arts. 26 e 28;
11 - quinze por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empresários, trabalhadores autônomos e equiparados, avulsos e demais
pessoas físicas pelos serviços prestados sem vinculo empregatício;
111 - quinze por cento sobre o total das importâncias pagas,
distribuidas ou creditadas pelas cooperativas de trabalho aos seus
cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestam a pessoas jurídicas por intermédio delas;
IV - 2,5% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quando se tratar de pessoa jurídica.
§ 1· São consideradas remuneração as importâncias recebidas
pelo segurado a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9· do art. 37, e o lucro
distribuido ao segurado empresário, observados os termos da alínea
b do § 5· deste artigo.
§ 2· Integra a remuneração para o disposto nos incisos 11 e 111
a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico-residente, observado,
no que couber, o disposto no art. 4· da Lei n" 6.982, de 7 de julho e
1981, com a redação dada pelo art. 1· da Lei n· 8.138, de 28 de
dezembro de 1990.
§ 3· No caso de empresa dispensada de escrituração contábil,
na forma do § 7· do art. 47, e não havendo comprovação dos valores
pagos ou creditados ao segurado empresário, a contribuição mínima
da empresa referente a esse segurado será de quinze por cento sobre
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o seu salário-base de que trata o art. 38, independentemente da
ocorrência da situação prevista nos §§ 5" e 6" daquele artigo; não
havendo salário-base, em função do disposto no § 6" do art. 38, a
contribuição incidirá sobre o valor do salário-base da classe um.
§ 4" A remuneração paga ou creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por conta
própria corresponderá ao valor resultante da aplicação de um dos
percentuais estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte
de passageiros, para determinação do valor mínimo da remuneração.
§ 5" No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissôes legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente a segurado empresário,
observado o disposto no art. 47 e legislação específica, será de quinze
por cento sobre:
a) a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência
de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa;

b) os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a
título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver
discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.

§ 6" No caso de banco comercial, banco de investimento, banco
de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive
associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias
e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de
crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência
privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos I e U deste artigo, nos incisos I, U e lU do art. 26 e no art. 28, é
devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo
definida nos incisos I e lI.
§ 7º A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, que optar pela inscrição no Sistema Integrado
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de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples), contribuirá na forma do art.
23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os
incisos I a IV deste artigo.
§ 8" A contribuição será sempre calculada na forma dos incisos
H e HI quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada a
pessoa física, sem vínculo empregatício, mesmo que não esteja inscrito no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
§ 9" Quando as contribuições previstas nos incisos H e HI forem
decorrentes de remuneração ou retribuição paga ou creditada a
profissional autônomo e equiparado que esteja contribuindo conforme
a escala de salário-base, a empresa, cooperativa ou pessoa jurídica
responsável pela contribuição poderá optar, dependendo da situação,
pelo recolhimento de vinte por cento sobre:
a) o salário-base correspondente à classe em que o autônomo
estiver enquadrado, desde que esteja posicionado nas classes de
quatro a dez;

b) o salário-base da classe quatro, quando o autônomo estiver
posicionado nas classes um, dois ou três;

c) o salário-base da classe um, quando o autônomo estiver dispensado do recolhimento sobre a escala de salários-base, em virtude
de já estar contribuindo sobre o limite máximo do salário-de-contribuição a que se refere o § 5" do art. 37, pelo exercício de outras
atividades que exijam filiação obrigatória.
§ 10. A contribuição será a referida nos incisos H e IH, sem
direito à opção, se o profissional contratado não estiver inscrito no
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em atividade sujeita a
salário-base.
§ 11. O direito de opção disposto no § 9" não se aplica aos casos
de remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados
empresários e avulsos.
§ 12. A empresa, cooperativa ou pessoa jurídica responsável
pela contribuição perde o direito à opção prevista no § 9", se o
profissional autônomo ou equiparado contratado estiver em atraso
com suas contribuições previdenciárias.
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§ 13. Para os fins do disposto no § 9º, a empresa deverá exigir
do segurado autônomo cópia autenticada do comprovante de recolhimento efetuado para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
referente à competência imediatamente anterior àquela a que se
refere a retribuição.
§ 14. O comprovante a que se refere o parágrafo anterior poderá
ser o carnê ou outro documento que venha a substituí-lo, para segurado contribuindo como autônomo ou equiparado, ou a declaração da
empresa respectiva, quando o segurado for empregado contribuindo
sobre o limite máximo do salário-de-contribuição.
§ 15. Para os efeitos do inciso IV deste artigo e do § 7º do art.
26, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela
comercialização da produção, assim entendida a operação e venda ou
consignação.
§ 16. Para os efeitos do inciso IV deste artigo e do § 7º do art.
26, aplicam-se subsidiariamente as disposições os §§ 5º e 6º do art. 24.
§ 17. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que
tratam o inciso IV deste artigo e o § 7º do art. 26 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa.
§ 18. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a
arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
contribuição dos segurados empregado e avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as
mesmas normas aplicadas às empresas em geral.

§ 19. As contribuições a que se referem o inciso IV deste artigo
e o § 7º do art. 26 são exigíveis a partir da competência de agosto de
1994, em substituição às contribuições previstas no inciso I deste
artigo e nos incisos I, II e III do art. 26, devidas até a competência de
julho de 1994 pelo produtor rural pessoa jurídica.

Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
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do mês, aos segurados empregados trabalhadores, avulsos e médicosresidentes:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho sej a considerado médio;
1I1 - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave.

§ 1º Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados, trabalhadores
avulsos ou médicos-residentes.
§ 2º A atividade econômica preponderante da empresa e os
respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de
Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, anexa
a este regulamento.

§ 3º O enquadramento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica
preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)revero auto-enquadramento em qualquer
tempo.
§ 4º Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto N acíonal do Seguro Social (INSS) adotará as medidas necessárias à sua
correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.

§ 5º Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante da empresa, prevista no § 1º, serão computados os empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes que exerçam suas
atividades profissionais efetivamente na mesma.
§ 6º O disposto no caput não se aplica à pessoa fisica de que
trata a alínea a do inciso V do art. 10.

§ 7º Quando se tratar de produtor rural pessoa jurídica que se
dedique à produção rural e contribua nos moldes do inciso IV do art.
25, a contribuição referida no caput corresponde a 0,1% incidente
sobre a receita bruta proveuiente da comercialização de sua produção.
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Art. 27. O Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) poderá autorizar a empresa a reduzir em até cinqüenta por
cento as alíquotas da contribuição a que se refere o artigo anterior, a
fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais do trabalho.
§ I' A redução da alíquota de que trata este artigo estará
condicionada à melhoria das condições do trabalho, obtida através de
investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco que
impactem positivamente na redução dos agravos à saúde no trabalho,
à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aos demais requisitos
estabelecidos pelo Minístério da Previdência e Assistência Social
(MPAS).
§ 2' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com base
principalmente na comunicação prevista no art. 134 do Regulamento
dos Benefícios da Previdência Social (RBPS), implementará sistema
de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho.

§ 3' Verificado o descumprimento por parte da empresa dos
requisitos fixados pelo Minístério da Previdência e Assistência Social
(MPAS), para fim de redução das alíquotas de que trata o artigo
anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à
notificação dos valores devidos.

Art. 28. As contribuições a cargo da empresa, proveníentes do
faturamento e do lucro, destinadas à seguridade social, além do
disposto nos arts. 25 e 26, são calculadas mediante a aplicação das
seguintes alíquotas:
I - até 31 de março de 1992, dois por cento sobre sua receita
bruta, estabelecida segundo o disposto no § I" do art. I? do DecretoLei n" 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22
do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações
posteriores; a partir de l' de abril de 1992, dois por cento sobre o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza, nos termos da Lei Complementar n" 70, de 30 de dezembro
de 1991;
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H - até 31 de dezembro de 1995, dez por cento sobre o lucro
líquido do período-base, antes da provisão para o Imposto de Renda,
ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990; a
partir de 1º de janeiro de 1996, oito por cento sobre o lucro líquido,
nos termos da Lei nº 9.249, de 26 e dezembro de 1995.

§ 1º A contribuição prevista no inciso I não prejudicará a cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), sendo devida pelas pessoas jurídicas, inclusive por aquelas
a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, destinar-se-á
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social e integrará o Orçamento da Seguridade Social, observado o disposto na segunda parte do caput do art.
33 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 2º Para as instituições de que trata o § 6º do art. 25 a alíquota
de contribuição prevista no inciso H deste artigo é de:
a) quinze por cento, até 31 de março de 1992, quando essas
instituições foram excluídas do pagamento da contribuição social
sobre o faturamento, instituída pela Lei Complementar n'' 70, de 30
de dezembro de 1991;
b) 23%, de 1º de abril de 1992 até 31 de dezembro de 1995;

c) dezoito por cento, a partir de 19 de janeiro de 1996;

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que
tratam a alínea a do inciso V e o inciso VII do art. 10.
Art. 29. A contribuição empresarial devida pelo clube de futebol
profissional à seguridade social, em substituição às previstas no
inciso I do art. 25 e nos incisos I, H e IH do art. 26, a partir de 14 de
outubro de 1996, observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, é de cinco por cento da receita bruta, decorrente da
renda dos espetáculos desportivos de que participe no território
nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas
e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.

§ I" Considera-se clube de futebol profissional, para os efeitos
deste regulamento, toda associação desportiva que, proporcionando
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a prática do futebol profissional, esteja filiada à entidade federal de
administração do desporto, na forma da Lei n'' 8.672, de 6 de julho de
1993.
§ 2' A confederação, federação ou entidade promotora do espetáculo é responsável por efetuar a retenção do percentual referido no
caput, e pelo respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), no prazo de até dois dias úteis após a realização do
evento, não se admitindo qualquer dedução.
§ 3' O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto (Indesp) informara ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), com a antecedência necessária, a realização de
todo espetáculo desportivo de que o clube de futebol profissional participe no território nacional.
§ 4' O clube de futebol profissional somente fará jus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos se comprovar
à federação ou confederação a que estiver filiado ou à entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo o recolhimento
da contribuição descontada dos empregados.
§ 5' Aplica-se à federação, confederação ou entidade promotora
do evento, no que couber, o disposto no art. 47.

§ 6' A empresa ou entidade que celebrar contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade ou
propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos com clube
de futebol profissional será responsável pela retenção e posterior
recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de cinco
por cento da receita bruta decorrente do valor do contrato, no prazo
estabelecido na alínea b do inciso I do art. 39.
§ 7' O não recolhimento das contribuições a que se referem os
§§ 2' e 6' nas épocas próprias sujeitará os responsáveis ao pagamento
de atualização monetária, quando couber,juros moratórios e multas,
na forma da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e legislação
subseqüente.
§ 8' O não cumprimento do disposto nos §§ 2', 4' e 6' sujeitará
a federação, confederação ou entidade responsável pela realização do
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espetáculo às penalidades previstas na Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991, e legislação posterior.
§ 9º A desfiliação da entidade federal de administração do desporto, ainda que temporária, sujeitará o clube e futebol profissional
ao regime de contribuições sociais das empresas em geral.

§ 10. A contribuição de que trata o inciso II do art. 25 é devida
pelos clubes de futebol profissional.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica às demais entidades
desportivas, que continuam a contribuir na forma dos incisos I e II do
art. 25, incisos I, II e III do art. 26 e art. 28, a partir da competência
de novembro de 1991.

Seção II
Da Isenção de Contribuições
Art. 30. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22
e 23 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, a pessoa jurídica
beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I -

seja reconhecida como de utilidade pública federal;

II - seja reconhecida como de utilidade pública pelo respectivo
Estado, Distrito Federal ou Município onde se encontre a sede da
entidade;
III - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos fornecido pelo conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), renovado a cada três anos;
IV - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a crianças e adolescentes, idosos, pessoas
portadoras de deficiência, excepcionais ou pessoas carentes;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
VI - não percebam remuneração, vantagens ou beneficios, por
qualquer forma ou título, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, em razão das competências,
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funções ou atividades que lhes são atribuídas pelo respectivo estatuto
social.
§ I" A isenção das contribuições é extensiva a todas as entidades mantidas, suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil da pessoajuridica beneficente, quando por ela executadas
e destinadas a uso próprio.
§ 2" A isenção concedida a uma pessoa jurídica não é extensiva
e nem abrange outra pessoa jurídica, ainda que esta seja mantida por
aquela, ou por ela controlada.
§ 3" Ressalvado o direito adquirido, a isenção será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na forma do art. 31.

§ 4" A pessoa jurídica beneficente de assistência social que, em
24 de julho de 1991, gozava de isenção de que trata o Decreto-Lei n"
1.572, de F de setembro de 1997, está sujeita ao cumprimento das
exigências referidas nos incisos I a VI deste artigo para manter a
isenção, que poderá ser cancelada, a qualquer tempo, caso o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) venha a verificar a falta de qualquer
delas, ainda que isoladamente.
§ 5" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) verificará,
periodicamente, se a pessoa jurídica beneficente contínua atendendo
aos requisitos de que trata este artigo.

§ 6" Perderá o direito à isenção a pessoa jurídica que não
atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir da data em que
deixar de atendê-los, obedecido o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) verificar que a pessoa jurídica a que se refere este artigo
deixou de cumprir os requisitos nele previstos, emitirá Informação
Fiscal na qual relatará os fatos que determinam a perda da isenção;
U - a entidade será cientificada do inteiro teor da Informação
Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e terá o prazo de quinze dias para apresentação
de defesa e produção de provas;
Hl - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o Instituto Nacional do Seguro Social
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1761
(INSS) decidirá acerca do cancelamento da isenção, emitindo Ato
Cancelatório, se for o caso;
IV - cancelada a isenção, a entidade terá o prazo de trinta dias,
contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
§ 7" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunicará
ao Ministério da Justiça (MJ) e ao Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) o cancelamento de que trata o parágrafo anterior.

Art. 31. A pessoa jurídica deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio
de seu órgão local, juntando ao pedido as cópias conferidas e autenticadas pelo servidor encarregado da instrução, à vista dos respectivos
originais dos seguintes documentos:
I - decretos declaratórios de entidade de utilidade pública
federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - Certificado e Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
III - estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório;

IV - ata de eleição ou nomeação da diretoria em exercício,
registrada em cartório;
V - comprovante de entrega da declaração de isenção do
imposto de renda de pessoa jurídica, fornecido pelo setor competente
do Ministério da Fazenda (MF);
VI - relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, identificados pelos respectivos
números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou
matrícula no Cadastro Específico do (INSS) matrícula CEI;
VII - documento firmado por pelos menos dois dirigentes, declarando, sob pena de responsabilidade:
a) a natureza e finalidade da atividade assistêncial promovida
pela requerente;
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b) que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou
benefícios, por qualquer forma ou título;

c) que a instituição aplica integralmente, no território nacional,
as suas rendas, receitas, inclusive o eventual resultado operacional,
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
§ 1" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) despachará
o pedido no prazo de trinta dias contados da data do protocolo.
§ 2" A eventual existência de débito da requerente no periodo
de 1" de setembro de 1997, data da revogação da Lei n" 3.577, de 4 de
julho de 1959, até a data do pedido da isenção, constituirá impedimento ao seu deferimento, até que seja regularizada a situação da
entidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos
termos da Lei n? 9.429 de 26 de dezembro de 1996.
§ 3º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão
sobre o pedido de reconhecimento do direito à isenção, que gerará
efeito a partir da data do seu protocolo.
§ 4" No caso de não ser proferida a decisão de que trata o § 1",
o interessado poderá reclamar à autoridade superior, que apreciará
o pedido da concessão da isenção requerida e promoverá a apuração
de eventual responsabilidade do servidor omisso, se for o caso.
§ 5º No caso de indeferimento do pedido de isenção a entidade
poderá recorrer a Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS),
que decidirá por uma de suas Cãmaras de Julgamento.

Art. 32. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
comunicará mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) as decisões sobre deferimento ou indeferimento dos pedidos
de concessão ou renovação do Certificado e do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos.
Art. 33. A pessoa jurídica beneficiada com a isenção é obrigada
a apresentar, anualmente, até 30 de abril, ao órgão do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) jurisdicionante de sua sede, relatório circunstanciado de suas atividades no exercício anterior, assim
como as seguintes informações:
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1

II

localização de sua sede;
nome e qualificação completa de seus dirigentes;

III
relação dos seus estabelecimentos e obras de construção
civil identificados pelos respectivos números de Cadastro Geral do
Contribuinte (CGC) e matricula no Cadastro Específico do (INSS)
matricula CEI;
IV - descrição pormenorizada dos serviços de assistência social, educacional ou de saúde, prestados a menores, idosos, portadores
de deficiência e pessoas carentes, mencionando a quantidade de
atendimentos e os respectivos custos.
§ 1" O relatório será instruído com os seguintes documentos:
a) cópias do Balanço Geral e do Demonstrativo de Receita e
Despesa do exercício anterior;

b) declaração firmada por pelo menos dois dirigentes, sob pena
de responsabilidade, de que a entidade continua a satisfazer plena e
cabalmente os requisitos constantes doart, 30.

§ ·2" A pessoa jurídica apresentará, ainda, as folhas de pagamento relativas ao período, bem como os respectivos documentos de
arrecadação que comprovem o recolhimento das contribuições dos
empregados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de
outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalização
do instituto, devendo inclusive, lançar na sua contabilidade, de forma
discrinúnada, os valores aplicados em gratuidade, bem como o valor
correspondente à isenção das contribuições previdenciárias a que
fizer jus.
§ 3" Aplicam-se às pessoas jurídicas no exercício do direito à
isenção, todas as normas de arrecadação, fiscalização e cobrança de
contribuições estabelecidas neste regulamento;
§ 4" A falta da apresentação do relatório anual circunstanciado
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) constitui infração ao
inciso III do art. 32 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.
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Seção III
Da Contribuição do Empregador Doméstico

Art. 34. A contribuição do empregador doméstico é de doze por
cento do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
CAPÍTULO V
Da Contribuição Sobre a Receita de Concursos de Prognósticos

Art. 35. Constitui receita da seguridade social a renda líquida
dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados
ao Programa de Crédito Educativo.
§ 18 Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer
concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias
e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do Poder PÚblico ou por sociedades comerciais ou civis.
§ 2 8 A contribuição de que trata este artigo constitui-se de:
a) renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos
órgãos do Poder Público destinada à seguridade social de sua esfera
de governo;
.
b) cinco por cento sobre o movimento global de apostas em prado
de corridas;

c) cinco por cento sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos.

§ 3 8 Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se
como:
a) renda líquida - o total da arrecadação, deduzidos os valores
destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com
administração;

b) movimento global das apostas -total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada,
apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra
dependência da entidade;
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c) movimento global de sorteio de números - o total da receita
bruta, apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras
modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição.
CAPÍTULO VI
Das Outras Receitas

Art. 36. Constituem outras receitas da seguridade social:
I

as multas, a atualização monetária e os juros morató-

rios;
II
a remuneração recebida pela prestação de serviços de
arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços
e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV

as demais receitas patrimoniais, industriais e financei-

V

as doações, legados, subvenções e outras receitas even-

ras;

tuais;
VI
cinqüenta por cento da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, repassados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos órgãos responsáveis
pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e
recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins;
VII - quarenta por cento do resultado dos leilões dos bens
apreendidos pela Secretaria da Receita Federal (SRF);
VIII -

outras receitas previstas em legislação específica.

§ 1" Os recursos de que tratam os incisos VI e VII serão repassados à seguridade social, no prazo fixado no art. 20, pelos respectivos
órgãos competentes, que anualmente prestarão contas desses repasses ao Conselho Nacional da Seguridade Social (CNSS).
§ 2" A companhia seguradora que mantém seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverá
repassar à seguridade social cinqüenta por cento do valor total do
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prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para
custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em
acidentes de trânsito, obedecido o prazo estabelecido na alínea b do
inciso I do art. 39.
CAPÍTULO VII
Do Salário-de-Contribuição

Art. 37. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração
efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês,
em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, ressalvado o disposto no § 9' e respeitados os limites
previstos nos §§ 3' e 5º;
U - para o empregado doméstico: a remuneração registrada
na Carteira Profissional (CP e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS), observados os limites mínimo e máximo previstos nos §§ 3' e 5';
UI - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e
segurado facultativo: o salário-base, observado o disposto no art. 38.
§ I" Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta
do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o
salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição é de um salário
mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o
ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 4' A remuneração adicional de férias de que trata o inciso
XVII do art. 7' da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
§ 5º O valor de limite máximo do salário-de-contribuição será
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cia Social (MPAS), sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios.
§ 6' A gratificação natalina - 13" salário - integra o saláriode-contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo
devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última
parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
§ 7' A contribuição de que trata O § 6" incidirá sobre o valor
bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos,
mediante aplicação, em separado, da tabela de que trata o art. 22 e
observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 8" O valor das diárias para viagens, quando excedente a
cinqüenta por cento da remuneração mensal do empregado, integra
O salário-de-contribuição pelo seu valor total.
§ 9' Não integram O salário-de-contribuição:
a) a cota de salário-fanu1ia, nos termos dos incisos I e II do art.
66 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991;
b) a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei n'' 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela in natura recebida de acordo com programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho (MTb), nos termos
da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) o abono de férias não excedente aos limites previstos nos arts.
143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado,
férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a
que se refere o art. 9" da Lei n? 7.238, de 29 de outubro de 1984;
fJ a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da
legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta
por cento da remuneração mensal do empregado;
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i) a importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando para nos termos da Lei n" 6.494,
de 7 de dezembro de 1977;

j) a participação do empregado nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social (PIS) Programa de
Assistência ao Servidor Público (Pasep);
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidas pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras, observadas as normas específicas estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho (MTb);
n) a parcela de gratificação natalina - 13', salário correspondente ao período de aviso prévio indenizado, paga na rescisão de
contrato de trabalho;

o) o adicional de férias de que trata o art. 137 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), ainda que pago na vigência do contrato
de trabalho;
p) a importância paga ao empregado a título de complementação
ao valor do auxílio-doença quando a empresa garantir-lhe licença
remunerada;

q) as parcelas de que trata o art. 35 da Lei n'' 4.870, de l' de
dezembro de 1965;
r) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoajurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;
s) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
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t) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho
para prestação dos respectivos serviços;
u) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado
e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
v) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino de I"
grau e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;

x) a importãncia recebida a título de bolsa de aprendizagem, de
acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990.

§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas
ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis.
§ 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a
forma de utilidades, deverão ser observados:
a) os valores reais das utilidades recebidas; ou

b) os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicados sobre a remuneração paga caso não haja determinação dos valores de que trata a
alínea a.

§ 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive à doméstica,
em função do disposto na alínea b, inciso Il, do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
integra o salário-de-contribuição, excluídos os casos de conversão em
indenização previstos nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
§ 13. Para efeito de verificação do limite de que tratam o § 8" e
a alínea h do § 9 9 , não será computado, no cálculo da remuneração, o
valor das diárias.
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§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das
férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas
antecipadamente na forma da legislação trabalhista.

Art. 38. O salário-base de que trata o inciso IH do art. 37 é
determinado de acordo com a seguinte escala:
Escala de Salários-Base
Classe
1

2

3
4

5
6
7

8
9

10

Salários-Base

N'll Mínimo de Meses de
Permanência em cada
Classe (Interstícios)

R$ 112.00
R$191,51
R$ 287,27
R$ 383,02
R$ 478,78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

12
12
24
24
36
48
48
60
60

§ 1" Os valores dos salários-base serão reajustados nas mesmas
datas e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da previdência social.
§ 2" O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) como facultativo, ou em decorrência do exercício de
atividade cuja filiação é obrigatória e sujeita a salário-base, será
enquadrado na classe inicial, exceto na hipótese prevista no § 9".
§ 3" Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que passarem a exercer, exclusivamente, atividade
sujeita a salário-base, poderão enquadrar-se em qualquer classe até
a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples do seus
seis últimos salários-de-contribuição, atualizados na forma do § 14,
devendo observar, para acesso às classes seguintes, os respectivos
interstícios.
§ 4" O segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a
salário-base contribuirá em relação apenas a uma delas.
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§ 5º Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, serão enquadrados na classe inicial, podendo
ser fracionado o valor do respectivo salário-base, de forma que a soma
de seus salários-de-contribuição obedeça ao limite a que se refere o §
5" do art. 37.
§ 6º Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que exercem, simultaneamente, atividade sujeita a
salário-base, ficam dispensados de contribnição sobre esse saláriobase, se a sua remuneração atingir o limite mãximo do salário-de-contribuição a que se refere o § 5º do art. 37.
§ 7º O segurado que exercer atividade sujeita a salário-base e,
simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico, ou trabalhador
avulso, poderá, se perder o vinculo empregatício, rever seu enquadramento na escala de salários-base, desde que não ultrapasse a classe
equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos seus
seis últimos salários-de-contribuição correspondentes a essas atividades, atualizados monetariamente na forma do § 14, devendo observar,
para acesso às classes seguintes, os respectivos interstícios.

§ 8º O segurado que deixar de exercer atividade que o inclua
como segurado obrigatório do regime Geral de Previdência Social
(RGPS) e passar a contribuir como segurado facultativo, para manter
essa qualidade, deverá enquadrar-se, na forma estabelecida na escala
de salários-base, em qualquer classe, até a equivalente ou mais
próxima da média aritmética simples dos seus seis últimos saláriosde-contribuição, atualizados monetariamente na forma do § 14, devendo observar, para acesso às classes seguintes, os respectivos
interstícios.
§ 9º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime e
sujeita a salário-base, deverá enquadrar-se na classe com valor mais
próximo ao da remuneração da atividade em cujo exercício se encontre.
§ 10. É inadroissível o pagamento antecipado de contribuições para
suprir interstício entre as classes, como, da mesma forma, o pagamento
de contribuições atrasadas não gera acesso a outra classe, senão àquela
em que o segurado se encontrava antes da inadimplência.
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§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode permanecer na
classe em que se encontrar, mas em nenhuma hipótese isso ensejará
acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando
desejar progredir na escala, desde que a opção seja feita até o vencimento da respectiva contribuição mensal.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá regredir
na escala até a classe que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para a qual regrediu e os das classes
seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os interstícios
das classes compreendidas entre aquela para a qual regrediu e aquela
para a qual deseja retornar, ressalvados os direitos adquiridos na
forma da legislação anterior à Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 13. Para fins do previsto no § 12, os interstícios não se presumem cumpridos no caso dos enquadramentos previstos nos §§ 3º, 7º,
8ºe 9º,
§ 14. A atualização monetária dos salários-de-contribuição, para os fins dos enquadramentos previstos neste artigo, será calculada,
mês a mês, com base na variação integral do mesmo índice utilizado
para reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social referente ao periodo decorrido a partir da competência
de cada salário-de-contribuição até a competência do enquadramento.
§ 15. O recolhimento de contribuição, na forma estabelecida
neste artigo, não implica o reconhecimento, pela previdência social,
de exercício de atividade, tempo de filiação ou tempo de serviço.
§ 16. O salário-base não pode ser fracionado, salvo na hipótese
prevista no § 5º.
§ 17. Em hipótese alguma será permitido ao beneficiário recolher antecipadamente contribuições para recebimento de benefícios.

CAPÍTULO VIII
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições

Seção I
Das Normas Gerais de Arrecadação

Art. 39. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de
outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a
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respeito dispuserem os órgãos referidos nos arts. 48 e 49, obedecem
à seguintes normas gerais:
I -

a empresa é obrigada a:

a) arrecadar a contribuição dos segurados empregado e trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remunera-

ção;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior,
assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos
segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos, autônomos e equiparados e demais pessoas físicas a seu serviço, no dia dois
do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente, quando não
houver expediente bancário no dia dois;

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art.
28, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal;
II - os segurados trabalhador autônomo e equiparados, empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição, por
iniciativa própria, até o dia quínze do mês seguinte àquele a que as
contribuições se referirem, antecipando-se o vencimento para o dia
útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no
dia quinze;

III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 24 no prazo referido
na alínea b do inciso I, no mês subseqüente ao da operação de compra
e venda e consignação da produção rural;
IV - o produtor rural pessoa física e o segurado especial são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 24 no prazo
referido na alínea b do inciso I, caso comercializem a sua produção no
exterior, ou diretamente no varejo, ao consumidor;
V - o produtor rural pessoa física é obrigado a recolher a
contribuição de que trata o inciso II do art. 25 no prazo referido na
alínea b do inciso I;
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VI - o produtor rural pessoa jurídica é obrigado a recolher as
contribuições de que tratam os incisos II e IV do art. 25 e o § 7º do art.
26 no prazo referido na alínea b do inciso I, no mês subseqüente ao
da operação de venda;

VII - o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la,
assim como a parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso 11,
cabendo-lhe durante o período da licença-maternidade da empregada
doméstica apenas o recolhimento da contribuição a seu cargo.
§ 1" A contribuição incidente sobre o valor bruto da gratificação
natalina - 13' salário - deverá ser calculada em separado e recolhida até o dia vinte do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento
para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário no dia vinte, sendo devida quando do pagamento ou crédito
da última parcela.
§ 2º Se for o caso, a contribuição de que trata o § I? será atualizada monetariamente a partir da data prevista para o seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

§ 3º No caso de rescisão de contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo referido na alínea b do
inciso I, do mês subseqüente à rescisão, computando-se em separado
a parcela referente à gratificação natalina - 13º salário.
§ 4º Relativamente aos que recebem salário variável, o recolhimento da contribuição decorrente de eventual diferença da gratificação natalina - 13º salário - deverá ser efetuado juntamente com a
competência de janeiro de cada ano.
§ 5º A entidade beneficiada pela isenção de que trata o art. 30
é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados empregado e
trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la no prazo referido na alínea b do inciso r.
§ 6' O desconto da contribuição e da consignação legalmente
determinado sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente,
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tário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito alegarem
qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os
mesmos diretamente responsáveis pelas importãncias que deixarem
de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este regulamento.
§ 7º Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e não recolhidas até a data de
seu vencimento serão aplicadas na data do pagamento as disposições
dos arts. 57 e 58.
§ 8º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o
§ 1º do art. 70, a seguridade social utilizará como base de incidência
o valor da média aritmética simples dos 36 últimos salários-de-contribuição do segurado, imediatamente anteriores à data da entrada
do requerimento, ainda que não recolhidas as contribuições, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do
salário-de-benefício na forma do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social (RBPS), observado o limite máximo a que se refere o
§ 5º do art. 37.

§ 9º Contando o segurado com menos de 36 meses de saláriode-contribuição, a base de incidência corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividida pelo número de meses apurado.
§ 10. No caso de o segurado manifestar interesse em indeuizar
contribuições relativas a período em que o exercício de atividade
remunerada não exigia filiação obrigatória à previdência social, aplica-se o disposto nos §§ 8º e 9º, desde que a atividade tenha se tomado
de filiação obrigatória.
§ 11. O disposto nos §§ 8º e 9º aplica-se aos casos de indenizações
de que trata o § 10 e contribuições em atraso de segurado empresário,
autônomo ou a este equiparado até a competência abril de 1995, obedecendo-se, após esta competéncia, às disposições do art. 58.

§ 12. Para o segurado recolher contribuições relativas a período
anterior à sua inscrição, aplica-se o disposto nos §§ 8º a 11.
§ 13. Somente será feito o reconhecimento da filiação nas situações referidas nos §§ 10 e 12 após o efetivo recolhimento das contriCo!. Leis 1Wp. Fed. Brasil, Brasfliav. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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buições relativas ao período em que for comprovado o exercício da
atividade remunerada.
§ 14. No caso de indenização relativa ao exercício de atividade
remunerada para fins de contagem recíproca correspondente a período
de filiação obrigatória ou não, na forma do art. 96, inciso IV, da Lei n?
8.213, de 24 de julho de 1991, a base de incidência será a remuneração
da data do requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o
regime específico de previdência social a que estiver filiado o interessado,
observado o limite máximo a que se refere o § 5" do art. 37.

§ 15. Sobre os salários-de-contribuição apurados na forma dos
§§ 8" a 12 e 14 será aplicada a alíquota de vinte por cento, conforme
disposto no art. 23, acrescidos de juros moratórios de um por cento ao
mês e multa de dez por cento.
§ 16. A certidão de tempo de serviço, para fins de averbação do
tempo em outros regimes de previdência, somente será expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após a comprovação da
quitação de todos os valores devidos, inclusive eventuais parcelamentos de débitos.

§ 17. Fica autorizada, nos termos deste regulamento, a compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), pelos hospitais contratados ou conveniados com O
Sistema Único de Saúde (SUS) com parcela dos créditos correspondentes a faturas emitidas para recebimento de internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do
Sistema Único de Saúde (SUS) para amortização de parcela do débito,
nos termos da Lei n" 8.870, de 15 de abril de 1994.

Art. 40. Na requisição de mão-de-obra de trabalhador avulso
efetuada em conformidade com a Lei n" 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, O responsável pelas obrigações previstas neste regulamento, em
relação aos segurados que lhes prestem serviços, será o operador
portuário, o tomador de mão-de-obra, inclusive o titular de instalação
portuária de uso privativo, observadas as normas fixadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 1Q O operador portuário ou titular de instalação de uso privativo repassará o valor da remuneração devida aos trabalhadores
portuários avulsos, inclusive as referentes às férias e à gratificação
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natalina - 13° salário - ao órgão gestor de mão-de-obra que será
responsável pelo pagamento aos beneficiários e pela confecção da
respectiva folha de pagamento, bem como pelo recolhimento das
contribuições destes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2º O pagamento da remuneração de férias e da gratificação
natalina - 13º salário - ao trabalhador portuário avulso deverá observar o disposto na legislação trabalhista, cabendo ao órgão gestor de
mão-de-obra, o recolhimento das contribuições devidas pelo segurado.
§ 3º O órgão gestor de mão-de-obra será responsável pela elaboração de folha de pagamento e pelo recolhimento das contribuições
de que tratam os arts. 1º e 8º do Decreto nº 1.826, de 29 de fevereiro
de 1996, bem como das contribuições referidas no art. 99 deste
regulamento, incidentes sobre a remuneração paga ao trabalhador
avulso, inclusive férias e gratificação natalina - 13º salário.
§ 4° O salário-família devido ao trabalhador portuário avulso
poderá ser pago pelo órgão gestor de mão-de-obra, que Se incumbirá
de demonstrá-lo na folha de pagamento correspondente, deduzindo-o
da respectiva Guia de Recolhimento da Previdência social (GRPS).

Art. 41. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de
trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não é abrangida pela
Lei n'' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste regulamento, em relação
aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas fixadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ I" O salário-família devido ao trabalhador avulso mencionado
no caput poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que
se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e distribuí-lo aos
beneficiários.
§ 2' O pagamento da remuneração de férias e da gratificação
natalina - 13° salário - ao trabalhador avulso deverá observar o
disposto na legislação trabalhista, cabendo ao responsável pelo efetivo
pagamento o recolhimento das contribuições devidas pelo segurado.
§ 3º O tomador de serviços será responsável pelo recolhimento
das contribuições de que trata o art. 22, incidentes sobre a remuneração paga ao trabalhador avulso.
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§ 4" O tomador de serviços será responsável pelo recolhimento
das contribuições de que tratam os arts. F e 8" do Decreto n" 1.826,
de 29 de fevereiro de 1996, e o art. 99 deste regulamento, incidentes
sobre a remuneração paga ao trabalhador avulso, inclusive férias e
gratificação natalina - 13" salário.

Seção II
Da Responsabilidade Solidária

Art. 42. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor deste serviços pelas
obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e lucro, de que trata o art. 28.
§ 1" Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra
o cedente de mão-de-obra e admitida a retenção de importãncia a este
devidas para a garantia do cumprimento das obrigações.

§ 2" A responsabilidade solidária somente será elidida se for
comprovado pelo cedente de mão-de-obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando
da quitação da referida nota fiscal ou fatura, na forma e percentuais
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3" Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o cedente de
mão-de-obra deverá elaborar folha de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta
exigir do cedente de mão-de-obra, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento.
§ 4" Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, independentemente
da natureza e da forma de contratação.
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§ 5" Enquadram-se na situação prevista no § 4·, dentre outras,
as seguintes atividades:
a) construção civil;
b)

limpeza e conservação;

c) manutenção;
d) vigilância;

e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática.

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
respectivas autarquias e fundações respondem solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato, nos termos do disposto neste regulamento.

Art. 43. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono de obra ou o condômino de unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção,
reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor nas obrigações
para com a seguridade social, ressalvado o seu direito regressivo
contra o executor ou contratante da obra, admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações.
§ 1" A responsabilidade solidária somente será elidida se for
comprovado pelo executor da obra o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluida em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura, quando não comprovadas contabilmente.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o executor da
obra deverá elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento
distintas para cada empresa contratante, devendo esta exigir do
executor da obra, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
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§ 3º Considera-se construtor, para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte.

Art. 44. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a seguridade social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que
realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis definido na Lei n? 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor, na forma
prevista no art. 43.
Art. 45. N enbuma contribuição é devida à seguridade social se
a construção residencial for unifamiliar, com área total não superior
a setenta metros quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico e tiver sido executada sem a utilização de mão-de-obra assalariada.
Parágrafo único. Comprovado o descumprimento de qualquer
das disposições do caput, tornam-se devidas as contribuições previstas neste regulamento, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

Art. 46. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto neste regulamento.
Seção III
Das Obrigações Acessórias

Art. 47. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em
cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
n - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
In - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à
Secretaria da Receita Federal (SRF) todas as informações cadastrais,
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financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV - encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados, até o dia dez de cada
mês, cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS),
das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), relativamente à competência anterior;
V - afixar cópia da Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GRPS), durante o penado de um mês, no quadro de horário de
que trata o art. 74 do Decreto-Lei n 9 5.452, de 1" de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
VI - comunicar o acidente do trabalho à previdência social até
o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de
imediato, à autoridade competente, na forma prevista no Regulamento dos Beneficios da Previdência Social (RBPS), sujeitando-se, em
caso de descumprimento, à multa variável estabelecida no art. 109.

§ 19 A empresa deverá manter à disposição da fiscalização,
durante dez anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações referidas neste artigo, observadas as normas estabelecidas
pelos órgãos competentes.
§ 29 A comprovação dos pagamentos de beneficios reembolsados à empresa também deve ser mantida à disposição da fiscalização
durante dez anos.
§ 3 9 O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais
contribuintes e ao adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste regulamento.
§ 4º A folha de pagamento de que trata o inciso I, elaborada
mensalmente, deverá discriminar:
a) nomes dos segurados empregado, trabalhador avulso, autõnomo e equiparado, empresário e demais pessoas físicas sem vínculo
empregatício, relacionados coletivamente por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil, bem como indicação de seus
registros no caso de empregado e de trabalhador avulso;

b) cargo, função ou serviço prestado pelo segurado;
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c) parcelas integrantes da remuneração;
d) parcelas não integrantes da remuneração;

e) descontos legais;

§ 5" Os lançamentos de que trata o inciso II, devidamente
escriturados no livro diário, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições.
§ 6" A exigência prevista no inciso II não desobriga a empresa
do cumprimento das demais normas legais regulamentares referentes à escrituração contábil.
§ 7" São dispensados da escrituração contábil:
a) o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei n" 486, de 3 de março de 1969, e seu regulamento;

b) a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de
acordo com a legislação tributária federal, desde que mantenha a
escrituração do livro caixa.

§ 8" A empresa brasileira domiciliada no exterior deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 46.
§ 9" Para o cumprimento do disposto no inciso IV serão observadas as seguintes situações:
a) caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado
em base geográfica diversa, a cópia da Guia de Recolhimento da
Previdência Social (GRPS) será encaminhada ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados
de cada estabelecimento;

b) empresa que recolher suas contribuições em mais de uma
Guia de Recolhimento da Previdência social (GRPS) encaminhará
cópia de todas as guias;

c) a remessa poderá ser efetuada por qualquer meio que garanta
a reprodução integral do documento, cabendo à empresa manter em
seus arquivos, prova do recebimento pelo sindicato;
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d) cabe à empresa a comprovação, perante a fiscalização do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do cumprimento de sua
obrigação frente ao sindicato.

SeçãoN
Da Competência para Arrecadar, Fiscalizar e Cobrar
Art. 48. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão
competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, c, d e e do parágrafo úróco do art. 16;
II - constituir seus créditos por meio dos correspondentes
lançamentos e promover a respectiva cobrança;
III -

aplicar sanções;

N - normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso L
§ 1" A fiscalização das entidades fechadas de previdência privada, estabelecida na Lei n" 6.435, de 15 de julho de 1977 e regulamentada pelo Decreto n" 1.317, de 29 de novembro de 1994, será
exercida pelos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (FCP) do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2' Os Fiscais de Contribuições Previdenciárias (FCP), devidamente credenciados pelo órgão próprio, exercerão suas atividades sem
prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus a terão livre
acesso às entidades fechadas, podendo delas requisitar e apreender
livros, notas técnicas e demais documentos necessários, caracterizando-se como embaraço à fiscalização qualquer dificuldade oposta à
consecução do objetivo, punível nos termos da lei.
§ 3' Deverá ser dado tratamento especial ao exame da documentação que envolva operações ou assuntos de caráter sigiloso,
ficando o fiscal responsável obrigado à guarda da informação e à sua
utilização exclusivamente nos documentos elaborados em decorrência do exercício de suas atividades.
§ 4' Aplica-se à fiscalização de que trata o § l' do disposto na
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, neste regulamento e demais
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dispositivos da legislação previdenciária, no que couber e não colidir
com os preceitos da Lei n" 6.435, de 15 de julho de 1977.

Art. 49. A Secretaria da Receita Federal (SRF) é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas f eg do parágrafo único do art. 16;

n - constituir seus créditos por meio dos correspondentes
lançamentos e promover a respectiva cobrança;
In -

aplicar sanções;

IV - normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso L

Seção V
Do Exame da Contabilidade

Art. 50. É prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e da Secretaria da Receita Federal (SRF) o exame da contabilidade
da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17
e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado
a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados.
Art. 51. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste regulamento.
Art. 52. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a Secretaria da Receita Federal (SRF)
podem, sem prejuizo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o õnus da
prova em contrário.
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Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades legais, bem
como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda,
que omita informação verdadeira.
Art. 53. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus
da prova em contrário.
Art. 54. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados
a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Art. 55. É assegurado à fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com vistas à verificação física dos segurados
em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa.
Art. 56. A autoridade policial prestará à fiscalização, mediante
solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho dessa atividade.

Seção VI
Das Contribuições e outras Importâncias não Recolhidas
até o Vencimento
Art. 57. Os débitos de qualquer natureza para com a seguridade social, constituídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e
não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados monetariamente
com base na legislação aplicável e convertidos, nessa data, em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir) diária.
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§ 1" Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão,
também convertidos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), na
mesma data.

§ 2" Sobre a parcela correspondente à contribuição, convertida
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir), incidirãojuros
moratórios à razão de um por cento, ao mês-calendário ou fração, a
partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa variável pertinente.
§ 3" Os débitos calculados e expressos em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir) conforme o disposto neste artigo
serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir) na data do pagamento.
Art. 58. Para o pagamento de valores das contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e não recolhidas até a data
de seu vencimento, inclusive dos débitos objeto de parcelamento,
incidirão:
I regência;

atualização monetária, quando exigida pela legislação de

n - juros de mora;
a) um por cento no mês do vencimento;
b) equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos meses intermediários;
c) um por cento no mês de pagamento;
In - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais:
a) dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso
que, até a data do pagamento, não tenham sido incluídas em notificação de débito;
b) vinte por cento sobre os valores das contribuições pagos dentro de quinze dias contados da data de recebimento da correspondente
notificação de débito;
c) trinta por cento sobre todos os valores das contribuições pagos
mediante parcelamento, desde que requerido no prazo da alínea
anterior;
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d) sessenta por cento sobre os valores das contribuições pagos
em quaisquer outros casos, inclusive por falta de cumprimento de
acordo para o parcelamento e reparcelamento.

§ 1" Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso
11 serão inferiores a um por cento.
§ 2" A multa prevista na alínea c do inciso 111 aplica-se também
às contribuições não incluídas em notificação de débito e que sejam
objeto de parcelamento.

§ 3" É facultada a realização de depósito à disposição da seguridade social, sujeito ao mesmo percentual da alínea b, desde que
dentro do prazo legal para apresentação de defesa.
§ 4" À correção monetária e aos acréscimos legais de que trata
este artigo aplicar-se-á a legislação vigente em cada competência a
que se referirem.
§ 5" Às contribuições de que trata o art. 28, devidas e não
recolhidas até as datas dos respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios na forma da legislação pertinentes.
§ 6" As multas impostas calculadas como percentual do débito
por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições e outras
importâncias, não se aplicam às pessoas jurídicas de direito público,
às massas falidas e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e
aos membros dessas missões.

Art. 59. Os débitos de qualquer natureza para com a seguridade social, constituídos ou não, que forem objeto de parcelamento serão
consolidados na data da concessão e expressos em moeda corrente.
§ 1" Os valores referentes a competências anteriores a 1" de
janeiro de 1995 e expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir) na data do pagamento.
§ 2" O valor do débito consolidado será dividido pela quantidade
de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente.
§ 3" O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento,
será acrescido de juros na forma da legislação pertinente.
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§ 4" A parcela mensal com valores relativos a competências anteriores ajaneiro de 1995 será determinada de acordo com as disposições
do § 1", acrescida de juros conforme a legislação pertinente.

Art. 60. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de 1991, cujo saldo devedor foi
expresso em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir) diária
a partir de 1" de janeiro de 1992, mediante a divisão do débito,
atualizado monetariamente, pelo valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir) diária no dia 1" de janeiro de 1992, terá o valor do débito ou
da parcela expresso em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) pelo valor desta na data do pagamento.
Art. 61. No caso de lançamento de ofício, os valores das contribuições incluídas em notificação de débito e os acréscimos legais, observada
a legislação de regência, serão expressos em moeda corrente.
Parágrafo único. Os juros e a multa de lançamento de ofício
serão calculados com base no valor da contribuição.

Art. 62. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importãncia devida nos termos deste regulamento, a
fiscalização lavrará, de imediato, notificação de débito com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ 1" Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento desse
benefício sem observãncia das normas pertinentes estabelecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2" Recebida a notificação do débito, a empresa ou o segurado
terão o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar
defesa, sob pena de ser considerado, de plano, procedente o débito,
com a conseqüente inscrição em Dívida Ativa.
§ 3" Apresentada a defesa, o processo formado a partir da
notificação do débito será submetido à autoridade competente, que
decidirá sobre a procedência ou não do débito, cabendo recurso de
acordo com o Título III da Parte 11.
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§ 4" Ao débito considerado procedente aplicar-se-á o disposto no
§ I" do art. 64, salvo se houver recurso tempestivo na forma do Título
III da Parte 11.
§ 5" A liquidação de débito incluído em notificação deve ser feita
em moeda corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo órgão competente.

Art. 63. As contribuições e demais importãncias devidas à seguridade social e não recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não
em notificação de débito, após verificadas e confessadas, poderão ser
objeto de acordo, para pagamento parcelado em moeda corrente, em
até sessenta meses sucessivos, observado o número de até quatro
parcelas mensais para cada competência a serem incluídas no parcelamento.
§ 1º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições
descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que tratam a alínea
a do § 7" e o § 8" do art. 24.
§ 2º A empresa ou segurado que tenha sido condenadocríminalmente por sentença transitada em julgado, por obter vantagem
ilícita em prejuízo da seguridade social ou de suas entidades, não
poderá obter parcelamento de seus débitos, nos cinco anos seguintes
ao trânsito em julgado da sentença.
§ 3º As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 28
poderão ser objeto de parcelamento, de acordo com a legislação
específica vigente.
§ 4" O disposto neste artigo aplica-se às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para outras
entidades e fundos, na forma prevista no art. 99, bem como às
relativas às cotas de previdência devidas na forma da legislação
anterior à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 5º O acordo de parcelamento será imediatamente rescindido,
aplicando-se o disposto no § 1e do art. 64, caso ocorra uma das
seguintes situações:
a) falta de pagamento de qualquer parcela nos termos acorda-

dos;
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b) falta de recolhimento de qualquer contribuição devida;

c) perecimento, deterioração ou depreciação da garantia oferecida para obtenção da Certidão Negativa de Débito (CND), se o devedor,
avisado, não a substituir ou reforçar, conforme o caso, no prazo de
trinta dias contados do recebimento do aviso.
§ 6º Será admitido o reparcelamento por uma única vez.
§ 7' As dívidas inscritas, ajuizadas ou não, poderão ser objeto
de parcelamento, no qual se incluirão, no caso das ajuizadas, honorários advocatícios, desde que previamente quitadas as custas judiciais.
Art. 64. O crédito da seguridade social é constituído por meio
de notificação de débito, auto de infração, instrumento de confissão
de dívida fiscal ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1º As contribuições, a atualização monetária, os juros de
mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio
destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
§ 2' A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de
título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador
ou representante legal, promova em juízo a cobrança da Dívida Ativa,
segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei n? 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
§ 3º Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança
da Dívida Ativa, promover o protesto de título dado em garantia de
sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será
sempre recebido pro solvendo.
§ 4' Considera-se Dívida Ativa o crédito proveniente de fato
jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que
inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei
nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

§ 5º As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e
certeza, ser inscrita em Dívida Ativa.
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Art. 65. O crédito relativo a contribuições, atualização monetária,
juros de mora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito,
nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados
e/ou os arrecadados dos produtores rurais e não recolhidos, sendo que
esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores.
Art. 66. O dirigente do órgão ou entidade da Administração
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste
regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de
pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir
do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Parágrafo único. Ao disposto neste artigo não se aplica a milita
de que trata o inciso UI do art. 58.
Art. 67. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas ou mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e
de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que se encontrarem
em mora por mais de trinta dias, no recolhimento das contribuições
previstas neste regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis
pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art.
l' e às sanções dos arts. 4' e 7' do Decreto-Lei n" 368, de 19 de
dezembro de 1968.
Art. 68. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no
dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença.
§ l' No caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas
à seguridade social serão recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela.
§ 2' Nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo homologado.
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§ 3º Não se considera como discriminação de parcelas legais de
incidência de contribuição previdenciária a fixação de percentnal de
verbas remuneratórias e indenizatórias constantes dos acordos homologados, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4º A contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas
será calculada, mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art.
22, observado o limite máximo do salário-de-contribuição.

Art. 69. A autoridade judiciária deverá velar pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, fazendo expedir notificação ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para dar-lhe ciência dos
termos da sentença ou do acordo celebrado.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
fornecerá, quando solicitados, as orientações e dados necessários ao
cumprimento do que dispõe este artigo.

Seção VII
Da Decadência e Prescrição

Art. 70. O direito da seguridade social de apurar e constitnir
seus créditos extingue-se após dez anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído;
11 - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por vicio formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuado.
§ l' No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados,
o direito da seguridade social de apurar e constituir seus créditos para
fins de comprovação de atividade, para obtenção de beneficios, extinguese em trinta anos, observado o disposto nos §§ 8' a 16 do art. 39.
§ 2º O disposto no caput só se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da competência janeiro de 1986.

Art. 71. O direito da seguridade social de cobrar seus créditos,
constitnidos na forma do artigo anterior, prescreve em dez anos.
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Seção VIII
Da Restituição e da Compensação de Contribuições e
outras Importâncias

Art. 72. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido.
§ 1º Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a
contribuição será atualizada monetariamente, nos periodos em que a
legislação assim determinar, a contar da data do pagamento ou
recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizandose os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição
em atraso, na forma da legislação de regência.
§ 2" A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição é acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até
o mês anterior ao da compensação ou restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
§ 3º Somente será admitida a restituição ou a compensação de
contribuição a cargo da empresa, recolhida ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que, por sua natureza, não tenha sido transferida ao preço de bem ou serviço oferecido à sociedade.

Art. 73. A restituição de contribuíção ou de outra importãncia
recolhida indevidamente, que comporte, por sua natureza, a transferência de encargo financeiro, somente será feita àquele que provar
ter assumido esse encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 74. Somente poderá ser restituído ou compensado, nas
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), valor decorrente das parcelas referidas nas alíneas a, b, c, d
e e do parágrafo único do art. 16.
Parágrafo único. A restituição de contribuição indevidamente
descontada do segurado somente poderá ser feita ao próprio segurado,
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ou ao seu procurador) salvo se comprovado que o responsável pelo
recollúmento já lhe fez a devolução.

Art. 75. O pedido de restituição ou de compensação de contribuição ou de outra importância recolhida à seguridade social e recebida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será encaminhado ao próprio instituto.
§ 1º No caso de restituição de contribuições para terceiros,
vinculada à restituição de contribuições previdenciárias, será o
pedido recebido e decidido pelo Instituto N acionaI do Seguro Social
(INSS), que providenciará a restituição, descontando-a obrigatoriamente do valor do repasse financeiro seguinte ao da restituição,
comunicando o fato à respectiva entidade.
§ 2º O pedido de restituição de contribuições que envolver somente importâncias relativas a terceiros será formulado diretamente
à entidade respectiva e por esta decidido, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prestar as informações e realizar as
diligências solicitadas.

Art. 76. A partir de Iº de janeiro de 1992, nos casos de pagamento indevido ou a maior de contribuições, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte pode efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importâncias correspondentes a periodos subseqüentes.
§ 1º A compensação, independentemente da data do recolhimento, não pode ser superior a trinta por cento do valor a ser recolhido
em cada competência, devendo o saldo remanescente em favor do
contribuinte ser compensado nas competências subseqüentes, aplicando-se as normas previstas nos §§ 1e e 2º do art. 72.
§ 2º A compensação somente poderá ser efetuada com parcelas
de contribuição da mesma espécie.

§ 3º É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.

§ 4" Em caso de compensação de valores nas situações a que se
referem os arts. 73 e 74, os documentos comprobatórios da responsabilidade assumida pelo encargo financeiro, a autorização expressa de
terceiro para recebimento em seu nome, a procuração ou o recibo de
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devolução de contribuição descontada indevidamente de segurado,
conforme o caso, devem ser mantidos à disposição da fiscalização, sob
pena de glosa dos valores compensados.
§ 5º Os órgãos competentes expedirão as instruções necessárias
ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 77. No caso de recolhimento a maior, originário de evidente
erro de cálculo, a restituição será feita por rito sumário estabelecido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reservando-se este
o direito de fiscalizar posteriormente a regularidade das importâncias
restituídas.
Art. 78. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em
cinco anos, contados da data:
I -

do pagamento ou recolhimento indevido;

11 - em que, se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado
ou revogado a decisão condenatória.

Art. 79. Da decisão sobre pedido de restituição de contribuições
ou de outras importâncias, cabe recurso na forma do Título 111 da
Parte 11.
Seção IX

Do Reembolso de Pagamento
Art. 80. A empresa será reembolsada pelo pagamento do valor
bruto do salário-maternidade, incluída a gratificação natalina proporcional ao período da correspondente licença, das cotas do salário-fanu1ia e do auxílio-natalidade, feito aos segurados a seu serviço, de
acordo com o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social
(RBPS), mediante dedução dos valores dos benefícios pagos, no ato do
recollúmento das contribuições devidas, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 1e Se da dedução prevista no caput resultar saldo favorável, a
empresa receberá, no ato da quitação, a importância correspondente.
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§ 2' O auxílio-natalidade a que se refere o caput someute será
reembolsado para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
1995, observada a prescrição qüinqüenal.

§ 3' O reembolso de pagamento obedecerá aos mesmos critérios
aplicáveis à restituição prevista no art. 72.

Art. 81. Nos termos do convênio firmado de acordo com o art.
117, da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, é admitida a dedução das
despesas referentes à execução dos serviços previstos nos incisos II e
III daquele artigo, no ato do recolhimento das contribuições devidas.
CAPÍTULO IX
Da Matrícula da Empresa

Art. 82. A matrícula da empresa será feita:
I - simultaneamente com a inscrição, registro ou arquivamento de ato constitutivo na junta comercial, se for o caso;
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no
prazo de trinta dias contados do início de suas atividades, quando não
sujeita a Registro do Comércio.
§ l' Independentemente do disposto ueste artigo, o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícula:
a) de ofício, quando ocorrer omissão;

b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória
do responsável por sua execução, no prazo do inciso lI.

§ 2' A unidade matriculada na forma do inciso II e do § l'
receberá certificado de matrícula com número cadastral básico, de
caráter permanente.
§ 3' O não cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b
do § I? sujeita o responsável à multa prevista no art. 106, aplicada na
forma do art. 112.
§ 4' O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios
de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as informações
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1797
referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a
empresas neles registradas, sem õnus para o instituto.
§ 5" São válidos perante o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) os atos de constituição, alteração e extinção de empresa
registrados nas juntas comerciais.
§ 6" O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
estabelecerá as condições em que o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), por intermédio das juntas comerciais, e os
cartórios de registro civil de pessoas jurídicas cumprirão o disposto
no § 4".

Art. 83. Deverá ser exigida a apresentação do certificado de
matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo órgão
municipal competente, no caso de obra de construção civil, quando de
solicitação do fornecimento de alvará de licenciamento para construção, reforma ou acréscimo de edificação, assim como do documento
comprobatório de inexistência de débito prevista no art. 84, quando
da concessão do habite-se por parte das prefeituras municipais, salvo
o disposto no art. 45.
CAPÍTULO X
Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 84. Deverá ser exigido documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições a que se referem as alíneas
a, c, d, e, f e g do parágrafo único do art. 16, destinadas à manutenção
da seguridade social, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes
casos:
I -

da empresa:

a) na licitação, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedidos por
ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou
direito a ele relativo;

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de
valor superior a R$ 14.081,57 (quatorze mil e oitenta e um reais e
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cinqüenta e sete centavos) incorporado ao ativo permanente da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo
a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital
social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade
ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de
sociedades de responsabilidade limitada, suprida a exigência pela
informação de inexistência de débito a ser prestada pelos órgãos
competentes de que trata o § 12;

II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de
construção civil, quando da concessão de habite-se por parte do órgão
municipal competente, ressalvado o disposto no art. 45, quando for o
caso;

III - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de
construção civil, quando de sua averbação no Registro de Imóveis,
salvo no caso do art. 45;
IV - do incorporador, na ocasião da inscrição de memorial de
incorporação no Registro de Imóveis;
V - do produtor rural pessoa física e do segurado especial
referídos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do
art. 10, quando da constituição de garantia para concessão de crédito
rural e qualquer de suas modalidades, por instituição de créditos
pública ou prívada, desde que comercialize a sua produção no exterior
ou diretamente no varejo ao consumidor;
VI - na contratação de operações de crédito com instituições
financeiras, assim entendidas as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, autorizadas pelo Banco Central do
Brasil ou por decreto do Poder Executivo a funcionar no Território
Nacional, que envolvam:
a) recursos públicos, inclusive os provenientes de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional (FNO, FNE,
FCO, Finam e Finor);

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1799
b) recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE);

c) recursos captados através de Caderneta de Poupança;
VII - na liberação de eventuais parcelas previstas nos contratos a que se refere o inciso anterior.
§ 1" O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser exigido do construtor que, na condição de responsável solidário com o proprietário, tenha executado a obra de construção
definida na forma do § 15, sob sua responsabilidade, observadas as
normas específicas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ 2" No caso previsto no parágrafo anterior, não será exigido
documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário.

§ 3" O documento comprobatório de inexistência de débito deve
ser exigido da empresa, para os casos previstos nos incisos I e IV, em
relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de
construção civil executadas sob sua responsabilidade, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes
o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
§ 4" O documento comprobatório de inexistência de débito,
quando exigivel do incorporador, independe daquele apresentado no
Registro de Imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
§ 5" Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou
particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e a sua
data de emissão e a guarda do documento à disposição dos órgãos
competentes, na forma por eles estabelecida.
§ 6" O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, exceto no caso do inciso
lII, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto nos casos dos
incisos II e III na situação prevista no § 2" do art. 85 e no registro ou
arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa de firma
individual ou extinção de sociedade comercial ou civil.
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§ 7' O documento comprobatório de inexistência de débito do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é a Certidão Negativa de
Débito (CND), cujo prazo de validade é de seis meses, contado da data
de sua emissão.
§ 8' As instituições financeiras mencionadas no inciso VI ficam
obrigadas a fornecer, mensalmente a relação das empresas com as
quais tenham efetuado operações de crédito com recursos públicos,
conforme especificação técnica a ser definida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
§ 9' O descumprimento das disposições constantes do inciso VI
e do § 8' sujeitará a instituição financeira a multa de:
a) cem mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no caso do
inciso VI;
b) vinte

mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no caso do § 9'.

§ 10. Independe da apresentação de documento comprobatório
de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que
constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para
o qual já foi feita a prova;
b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em
qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou
privada ao produtor rural pessoa física e ao segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art.
10, desde que estes não comercializem a sua produção no exterior nem
diretamente no varejo ao consumidor;

c) a averbação prevista no inciso 111, relativa a imóvel cuja
construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.
§ 11. O condômino adquirente de unidade imobiliária de obra
de construção civil não incorporada na forma da Lei n' 4.591, de 16
de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de
inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, observadas as instruçôes dos órgãos
competentes.
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§ 12. O documento de inexistência de débito será fornecido
pelos órgãos locais competentes:
a) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em relação às
contribuições de que tratam as alíneas a, c, d e e do parágrafo único
do art. 16;
b) da Secretaria da Receita Federal (SRF), em relação às contribuições de que tratam as alíneas f e g do parágrafo único do art. 16.

§ 13. Não é exigível de pessoa física o documento comprobatório
de inexistência de débito relativo às contribnições de que trata o art. 28.
§ 14. O disposto no § 13 não se aplica à pessoa física equiparada
à jurídica na forma da legíslação tributária federal.
§ 15. Entende-se como obra de construção civil a construção,
demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria
agregada ao solo ou ao subsolo.
Art. 85. O documento comprobatório de inexistência de débito
será expedido, mediante requerimento, desde que:
I - não haja falta de recolhimento de contribuições devidas,
de atualização monetária, de juros moratórios e de muItas;
II

o débito esteja pendente de julgamento;

III

o débito seja pago;

IV

o débito esteja garantido por depósito em moeda corrente;

V
o pagamento do débito fique assegurado mediante oferecimento de garantia suficiente, na forma do art. 87, em caso de
parcelamento com confissão de dívida fiscal, observado o disposto no
art. 63.
§ I" O disposto no inciso II não se aplica a débito relativo a
importância não contestada, ainda que incluída no mesmo processo
de cobrança pendente de decisão ou de julgamento.
§ 2º Na licitação, na contratação com o poder público e no
recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido
por ele não será exigida a garantia de divida incluída em parcelamento, prevista no inciso V, desde que seja observado o disposto nos
incisos I a IV, e não haja oneração de bem do patrimônio da empresa.
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§ 3" Poderá ser expedido documento comprobatório de inexistência de débito ao estabelecimento de âmbito local que não possua
débito na respectiva região fiscal, desde que integrante de sociedade civil sem fins lucrativos com abrangência em mais de uma região
fiscal e que seja portadora do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS).

Art. 86. O órgão competente pode intervir em instrumento que
depender de documento comprobatório de inexistência de débito, a
fim de autorizar sua lavratura, desde que ocorra uma das hipóteses
previstas nos incisos 111 e V do art. 85.
Art. 87. Serão aceitas as seguintes modalidades de garantia:
I
hipoteca de bens imóveis com ou sem seus acessórios;
11 - fiança bancária;
111 - vinculação de parcelas do preço de bens ou serviços a
serem negociados a prazo pela empresa;

IV - alienação fiduciária de bens móveis;
V - penhora.
Parágrafo único. A garantia deve ter valor mínimo de 120% do
total da dívida, observado, em qualquer caso, O valor de mercado dos
bens indicados, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 88. A autorização do órgão competente para outorga de
instrumento em que se estipule o pagamento do débito da empresa
no ato, ou apenas parte no ato e O restante em parcelas ou prestações
do saldo do preço do bem a ser negociado pela empresa, com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida
fiscal desta perante a seguridade social, na forma do inciso 111 do art.
87, será dada mediante interveniência no instrumento.
Parágrafo único. A autorização para lavratura de instrumento
de interesse da empresa em que a garantia oferecida pelo devedor não
tem relação com o bem transacionado será dada mediante alvará.
Art. 89. O documento comprobatório de inexistência de débito,
a minuta-padrão do instrumento de confissão de dívida fiscal e o
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alvará de que trata o parágrafo único do art. 88 obedecerão aos
modelos institnidos pelos órgãos competentes.
Art. 90. A prática de ato com inobservância do disposto no art.
84 ou o seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos
contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo
nulo o ato para todos os efeitos.
Parágrafo único. O servidor, o serventuário da Justiça e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no art. 84 incorrerão em
multa aplicada na forma do Título II da Parte lI, sem prejuízo das
responsabilidades administrativa e penal cabíveis.
Art. 91. A inexistência de débito em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é condição
necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), celebrar acordo, contrato, convênio ou
ajuste, bem como receber empréstimo, financiamento, aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade da administração direta e
indireta da União.
Parágrafo único. Para recebimento do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e para a consecução dos demais instrumentos
citados no caput, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão apresentar, aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação dos fundos, celebração de acordos, contratos, convênios ou
ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais ou subvenções em geral, os comprovantes de recollúmento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes aos três
meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação
daqueles procedimentos.
Art. 92. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão,
igualmente, obrigados a apresentar, para os fins do disposto no art.
91, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos
débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) existentes
até 1" de setembro de 1991, negociados nos termos do art. 149 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
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(ROCSS), aprovado pelo Decreto n' 356, de 7 de dezembro de 1991,
na redação dada pelos Decretos nOs 612, de 21 de julho de 1992 e 738,
de 28 de janeiro de 1993.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Diversas

Art. 93. Na execução judicial da Dívida Ativa da União, suas
autarquias e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar
bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a
citação iuicial do devedor.
§ 1º Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde
logo indisponíveis.

§ 2º Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com
seus acréscimos legais, no prazo de dois dias úteis contados da citação,
independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado,
poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução
pendente.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já
processadas.
§ 4º Não sendo opostos embargos, no prazo legal, ou sendo eles
julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para
determinar o prosseguimento da execução.

Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Secretaria da Receita Federal (SFR) estabelecerão critérios para a
dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao
custo dessas medidas.
Art. 95. A arrecadação das receitas prevista nas alíneas a, b, c,
d e e do parágrafo úuico do art. 16, e o pagamento dos beneficios da
seguridade social serão realizados pela rede bancária ou por outras
formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional da
Seguridade Social (CNSS).
Parágrafo único, Os recursos da seguridade social serão centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência em todo o
País.
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Art. 96. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao
patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão
constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro
social instituído no Plano de Beneficios da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata
este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as
decorrentes de criação, majoração ou extensão dos beneficios ou
serviços da previdência social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, conforme definido na lei orçamentária.

Art. 97. A contribuição estabelecida na Lei n" 5.161, de 21 de
outubro de 1996, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), é de dois por cento
da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título
de financiamento dos beneficios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, estabelecida no art. 26.
Art. 98. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores com débitos inscritos na Dívida Ativa relativos às contribuições previstas nas alíneas
a, b, c, d e e do parágrafo único do art. 16, acompanhada de relatório
circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas
para a cobrança e execução da dívida.
§ 1" O relatório a que se refere o caput será encaminhado aos
órgãos da Administração Federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis
e ao sistema financeiro oficial, para os fins do § 3" do art. 195 da
Constituição Federal e da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988.

§ 2" O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais, do
Distrito Federal e municipais para extensão, àquelas esferas de
governo, das hipóteses previstas no art. 1" da Lei n" 7.711, de 22 de
dezembro de 1988.
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Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% sobre o montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que
provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele
vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto
neste regulamento.
§ 1" O disposto neste artigo aplica-se às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados, ou
calculada sobre o valor comercial dos produtos rurais.

§ 2" As contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições da
seguridade social, inclusive no que se refere à cobrança judicial.

Art. 100. Mediante requisição do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), a empresa é obrigada a descontar, da remuneração
paga aos segurados a seu serviço, a importància proveniente de dívida
ou responsabilidade por eles contraida junto à seguridade social,
relativa a benefícios pagos indevidamente.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
estabelecerá as condições em que serão efetuados os descontos mencionados no caput.

Art. 101. Os orçamentos das entidades da Administração Pública direta e indireta devem consignar as dotações ao pagamento das
contribuições devidas à seguridade social, de modo a assegurar a sua
regular liquidação dentro do exercício.
TÍTULon
Das Penalidades em Geral

CAPÍTULO I
Das Restrições

Art. 102. A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á às seguintes
restrições:
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I - suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
11

revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário espe-

cial;

111
inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal;
IV - interdição para o exercício do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;
V - desqualificação para impetrar concordata;
VI - cassação de autorização para funcionar no País, quando
for o caso.
Art. 103. A empresa em débito para com a seguridade social não
pode:
I -

distribuir bonificação ou dividendo a acionista;

11 - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
CAPÍTULO 11
Das Infrações e das Penalidades
Seção I

Dos Crimes
Art. 104. Os crimes contra a seguridade social são os tipificados
no art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, além de outros
estabelecidos na legislação.
Seção II

Da Apreensão de Documentos
Art. 105. A seguridade social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de
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pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo,
com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos
crimes previstos em lei.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e a Secretaria da Receita Federal (SRF) estabelecerão normas específicas para:
a) apreensão de comprovantes e demais documentos;
b)

apuração administrativa da ocorrência de crimes;

c) devolução de comprovantes e demais documentos;
d) instrução do processo administrativo de apuração;
e) encaminhamento do resultado da apuração referida na alínea
d à autoridade competente;

fJ acompanhamento de processo judicial.
Seção

tu

Das Infrações
Art. 106. Por infração a qualquer dispositivo da legislação, para
a qual não haja penalidade expressamente cominada, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 563,27 (quinhentos e sessenta e
três reais e vinte e sete centavos) a R$ 56.326,83 (cinqüenta e seis mil
trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), conforme a
gravidade da infração e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e
vinte e sete centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

b) deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), dentro de trinta dias contados da data do início
de suas atividades, quando não sujeita a registro do comércio;
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c) deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos
segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto ã seguridade social, relativa a
benefícios pagos indevidamente;
d) deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do
Seguro Socíal (INSS) obra de construção cívil de sua propriedade ou
executada sob sua responsabilidade no prazo de trinta dias do inicio
das respectivas atividades;

e) deixar o servidor dos órgãos municipais competentes de exigir
a apresentação do certificado de matrícula no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), quando do fornecimento de alvará de licenciamento para construção, ou a apresentação de documento comprobatório de inexistência de débito, para concessão de habite-se;
II - a partir de R$ 5.632,28 (cinco mil seiscentos e trinta e dois
reais e vinte e oito centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;

b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e à Secretaria da Receita Federal (SRF) os
documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida,
ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;

c) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo
fiscal ou creditício;
d) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir o
documento comprobatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele
relativo;

e) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na
alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado
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ao ativo permanente da empresa, de valor superior a R$ 14.081,57
(quatorze mil oitenta e um reais e cinqüenta e sete centavos);
f) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou
parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil;
g) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa
física oujuridica, de obra de construção civil, quando da averbação de
obra no Registro de Imóveis;
h) deixar o servidor ou serventuário da Justiça de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da averbação de obra no Registro de Imóveis, independentemente
do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial da
incorporação;
i) deixar o dirigente da entidade da Administração Pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das
contribuições devidas à seguridade social, de modo a assegurar a sua
regular liquidação dentro do exercício;

j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
regulamento.

Parágrafo único. Considera-se dirigente, para os fins do disposto
nesta seção, aquele que tem a competência funcional para decidir a
prática ou não do ato que constitua infração à legislação da seguridade
social.
Art. 107. As demais infrações a dispositivos da legislação, para
as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o
infrator à multa de R$ 563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e
vinte e sete centavos), aplicando-se o disposto nos arts. 110 a 112.
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Art. 108. A infração ao disposto no art. 103 sujeita o responsável à multa de cinqüenta por cento das quantias que tiverem sido
pagas ou creditadas, a partir da data do evento.
Art. 109. A empresa que não comunicar acidente do trabalho
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência, estará sujeita a multa variável entre os
limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente que
tenha deixado de comunicar nesse prazo.
§ l' Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo
deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente.
§ 2' A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada
reincidência.
§ 3' A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência
da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo,
ou não comunicada, observado o disposto nos arts. 110 a 112.

SeçãoN
Das Circunstàncias Agravantes das Infrações
Art. 110. Constituem circunstàncias agravantes da infração,
das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
I

tentado subornar servidor dos órgãos competentes;

H
IH

agido com dolo, fraude ou má-fé;
desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;

IV

obstado a ação da fiscalização;

V
incorrido em reincidência.
§ l' Constitui má-fé a não inscrição do segurado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo registro na Carteira de
Trabalho (CT), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
bem como a não inclusão de segurado na folha de pagamento.
§ 2º Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor,
dentro de cinco anos da data em que houver passado em julgamento
administrativo a decisão condenatória referente à infração anterior.
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Seção V
Das Circunstâncias Atenuantes das Infrações
Art. 111. Constituem circunstâncias atenuantes da infração,
das quais dependerá a gradação da multa, em conformidade com o
critério estabelecido pelos órgãos competentes, ter o infrator:
I - agido com boa-fé ou manifesta ignorância e corrigido a
falta até a decisão;
II - corrigido a falta até a decisão administrativa de primeira
instância.
§ 1" A autoridade julgadora, verificando a ocorrência de circunstância atenuante e a inexistência de circunstância agravante,
independentemente de pedido, atenuará a multa.
§ 2' A multa será relevada, mediante pedido fundamentado,
dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o
infrator for primário, não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante e houver circunstância atenuante, excetuada a multa prevista

no art. 109.
§ 3' O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas
nos termos deste regulamento.
§ 4' A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de
ofício para a autoridade hierarquicamente superior, de acordo com o
disposto no art. 148.
Seção VI
Da Gradação das Multas
Art. 112. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I -

na ausência de agravantes, serão aplicadas sobre os valo-

res mínimos estabelecidos nos arts. 106, incisos I e lI, e 109 ou sobre
o valor de que trata o art. 107, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 110 elevam a multa
em três vezes;
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In - as agravantes dos incisos
multa em duas vezes;

In e

IV do art. 110 elevam a

IV - a agravante do inciso V do art. 110 eleva a multa em três
vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes
em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 106 e 109, conforme o
caso.
Art. 113. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo
deste regulamento ou do Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social (RBPS), a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) lavrará, de imediato, auto de infração com relatório preciso da
infração e das circunstáncias em que foi praticada, indicando local,
dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes.
§ 1" Recebido o auto de infração, o infrator terá o prazo de
quinze dias para apresentar defesa.
§ 2' O auto de infração será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a aplicação da multa.

§ 3" Da decisão que aplicar multa caberá recurso na forma do
Título III desta parte.

TÍTULom
Do Conselho de Recursos
Art. 114. O Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS), colegiado integrante da estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), é órgão de controle jurisdicional das
decisões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da seguridade
social.
§ 1" O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)
compreende os seguintes órgãos:
a) vinte e quatro Juntas de Recursos (JR), com a competência de
julgar em primeira instância, os recursos interpostos contra as deci-
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sões prolatadas pelos órgãos regionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em matéria de interesse de seus beneficiários;
b) oito Cãmaras de Julgamento (CaJ), com sede em Brasília
(DF), com a competéncia para julgar em segunda instância os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos
(JR), que infringirem lei, regulamento, enunciado ou ato normativo
ministerial e, em única instância, os recursos interpostos contra
decisões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em matéria
de interesse dos contribuintes, inclusive a que indefere o pedido de
isenção de contribuições, bem como, com efeito suspensivo a decisão
cancelatória da isenção j á concedida;

c) Conselho Pleno, com a competência para uniformizar ajurisprudência previdenciária através de enunciados, podendo ter outras
definidas no Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
§ 2" O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) é
presidido por representante do Governo, com notório conhecimento
da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão e, com exclusividade, suscitar avocatória rninisterial para exame e reforma de decisões do conselho conflitantes
com a lei ou ato normativo.
§ 3" O Conselho Pleno poderá ser subdividido em duas Cãmaras
Superiores, especializadas em matérias de benefício e custeio, com
composição estabelecida por ato do Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social, presididas pelo presidente do conselho.
§ 4" As juntas e as cãmaras, presididas por representante do
Governo, são compostas por quatro membros, denominados conselheiros, nomeados pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, sendo dois representantes do Governo, um dasempresas
e um dos trabalhadores.
§ 5" O mandato dos membros do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), é de dois anos, permitida a recondução,
atendidas às seguintes condições:
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a) os representantes do Governo são escolhidos dentre servidores com notório conhecimento de legislação previdenciária, passando
a prestar serviços exclusivamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), sem prejuízo dos direitos e vantagens do
respectivo cargo de origem;
b) os representantes classistas são escolhidos dentre os indicados, em lista tríplice, pelas entidades de classe ou sindicais das
respectivas jurisdições, e manterão a condição de segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

c) o afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora não constitui motivo para alteração ou rescisão
contratual.
§ 6º Os membros de Cãmara de Julgamento (CaJ) e Junta de
Recursos (JR), salvo os seus presidentes, receberão gratificação por
processo que relatarem com voto, obedecidas as seguíntes condições:
a) o presidente do conselho definirá o número de sessões mensais, que não poderá ser inferior a dez, de acordo com o volume de
processos em andamento;

b) a gratificação de relatoria por processo relatado com voto
corresponderá a 1150 do valor da retribuição integral do cargo em
comissão do grupo Direção e Assessoramento Superior (DAS) prevista
para o presidente da cãmara ou junta a que pertencer o conselheiro;
c) o valor total da gratificação de relatoria do conselheiro não
poderá ultrapassar O dobro da retribuição integral do cargo em
comissão previsto para o presidente da cãmara ou junta que pertencer.
§ 7º Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), mediante ato do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS), pelo prazo de dois anos,
prorrogável uma única vez por igual período, sem prejuízo dos direitos
e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos
no art. 61 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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Art. 115. Os recursos de decisões da Secretaria da Receita
Federal (SRF) serão interpostos e julgados, no âmbito administrativo,
de acordo com a legislação pertinente.
Art. 116. É de trinta dias o prazo para interposição de recursos
e de quinze dias para o oferecimento de contra-razões, contados da
ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente.
§ 1" Para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo
para interposição de recurso e oferecimento de contra-razões tem
inicio quando da entrada do processo na sua Procuradoria.
§ 2" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode reformar sua decisão, deixando, no caso de reforma favorável ao interessado, de encaminhar o recurso à instância competente.
§ 3" No caso de reforma parcial de decisão do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), será restituido o prazo à outra parte, contado
da data da ciência da decisão.

§ 4" Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na
fase de instrução do recurso por ele interposto contra decisão de Junta
de Recursos (JR), ainda que de alçada, ou de Câmara de Julgamento
(CaJ), o processo, acompanhado das razões do novo entendimento,
será encaminhado:
a) à Junta de Recursos (JR), no caso de decisão dela emanada,
para fins de reexame da questão;

b) à Câmara de Julgamento (CaJ), se por ela proferida a decisão,
para revisão do acórdão, na forma que dispuser o seu regimento
interno.

Art. 117. A interposição de recursos independe de garantia de
instância, facultada a realização de depósito, à disposição do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), do valor do débito corrigido monetariamente, quando for o caso, e acrescido de juros e multa de mora
cabíveis, não se sujeitando a novos acréscimos a contar da data do
depósito.
§ 1º O disposto no caput não se aplica quando se tratar de multa
por infração a dispositivo da legislação previdenciária, caso em que o
recurso s6 terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do
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depósito da multa, atualizada monetariamente no periodo em que
couber, a partir da data da lavratura do auto de infração.
§ 2' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá contabilizar o depósito de que trata este artigo em conta própria até a
decisão final do recurso administrativo, quando a importância será
lançada como valor arrecadado ou devolvida ao contribuinte, devidamente corrigida, quando couber.
Art. 118. Ressalvadas as hipóteses legais e as previstas neste
regulamento, o recurso só pode ter efeito suspensivo mediante solicitação das partes, deferida pelo presidente da instância julgadora.
Art. 119. O órgão de direção superior competente do Ministério
da Previdência e Assistência Social (MPAS) pode provocar, perante o
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), no prazo de cinco
anos, a revisão de decisão do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de Junta de Recurso (JR) ou de Câmara de Julgamento (CaJ)
que tenha contrariado disposição de lei, regulamento ou norma por
ele expedida, enunciado do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS) ou decisão do Ministro da Previdência e Assistência
Social ou do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
Art. 120. Compete ao Ministro da Previdência e Assistência
Social aprovar o Regimento Interno do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS) bem como estabelecer as normas de procedimento do contencioso administrativo.
Art. 121. O Ministro da Previdência e Assistência Social pode
avocar e rever de ofício ato ou decisão de qualquer órgão ou autoridade
compreendidos na sua área de competência.

PARTE III
Das Disposições Gerais
Art. 122. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os
órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), inclusive da administração indireta a ele
vinculados.
Art. 123. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na
forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria
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monstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, CO~
brança e fiscalização de contribuições, bem como pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho
Nacional da Seguridade Social (CNSS).

Art. 124. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre, elaborar relação das
auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos
resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional da
Seguridade Social (CNSS).
Art. 125. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de
pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando à
melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos
sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de
pagamento de benefícios.
Art. 126. A instalação de Conselhos Muuicipais de Previdência
Social (CMPS) dependerá de autorização prévia do Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), segundo critérios por este defiuidos,
com base na população previdenciária do município ou da área de
jurisdição do Conselho Municipal.
Parágrafo único. Os Conselhos Municipais poderão ter sob sua
jurisdição outros municípios cuja população previdenciária não justifique a instalação de conselho próprio.

Art. 127. Compete aos Conselhos Estaduais de Previdência
Social (CEPS) e aos Conselhos Muuicipais de Previdência Social
(CMPS), nos âmbitos estadual e muuicipal, conforme o caso:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos
Estaduais e do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS);
II - acompanhar a execução de políticas e programas e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária no âmbito de sua
jurisdição;
III - propor ao respectivo Conselho Estadual ou Nacional
planos e programas voltados para o aprimoramento da atuação previdenciária;
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IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas
e orçamentos;
V - dar conhecimento ao respectivo Conselho Estadual ou
Nacional mediante relatórios gerenciais por esses definidos, da execução dos planos, programas e orçamentos;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, levando ao conhecimento do respectivo Conselho
Estadual ou do Nacional eventuais irregularidades verificadas no
âmbito de sua jurisdição;
VII -

elaborar seus regimentos internos.

Parágrafo único. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proporcionar aos Conselhos Estaduais de Previdência
Social (CEPS) ou Conselhos Municipais de Previdência Social
(CMPS), bem como às respectivas secretarias executivas, os meios
necessários ao exercício de suas competências.

Art. 128. Os Conselhos Municipais serão instalados no prazo
de trinta dias contados da publicação da resolução do Conselho
Nacional de Previdência Social (CNPS) que tenha autorizado a respectiva instalação.
Art. 129. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CGCNIS), criado na forma dos Decretos n"s 97.936, de
10 de julho de 1989, e 99.378, de 11 de julho de 1990, é vinculado ao
Ministério da Previdência e Assistência social (MPAS), que assegurará condições para o seu funcionamento.
Art. 130. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CGCNIS) incumbe supervisionar e fiscalizar os trabalhos de manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), bem como sugerir medidas legais e administrativas que
permitam a sua utilização na Administração Pública Federal.
Art. 131. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CGCNIS) é composto por doze membros titulares e igual
número de suplentes, nomeados pelo Ministro da Previdência e
Assistência Social para mandato de quatro anos, sendo:
I -

seis representantes do Governo Federal;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1820
H - três representantes dos trabalhadores indicados pelas
centrais sindicais ou confederações nacionais;

IH -

três representantes das confederações nacionais de em-

presários.
Parágrafo único. A presidência do Conselho Gestor será exercida por um de seus membros, eleito para mandato de um ano, vedada
a recondução.
Art. 132. Até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à
disposição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante
convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos
seus cadastros.
Parágrafo único. O convênio estabelecerá, entre outras condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e às alterações
posteriores.
Art. 133. O documento de procuração para recebimento de benefício da Previdência Social deverá, a cada ano, ser renovado ou
revalidado pelos órgãos locais de atendimento do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
Art. 134. O setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios
realizadas pelos órgãos locais de atendimento.
Art. 135. O titular de cartório de registro civil e de pessoas
naturais fica obrigado a comunicar, até o dia dez de cada mês, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da comunicação constar o nome, a filiação, a data e o local de
nascimento da pessoa falecida.
§ 1" No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, deverá
o titular do cartório comunicar esse fato ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no prazo estipulado no caput.
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§ 2' O descumprimento do disposto no caput e no § l' sujeita o
titular do cartório à multa de 10.000 Unidades Fiscais de Referência
(Ufir) ou outra unidade de referência oficial que vier a substituí-Ia.
§ 3' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Empresa
de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev) confrontarão a relação dos óbitos com os cadastros da Previdência Social,
determinando o cancelamento dos pagamentos, a partir da data do
falecimento dos beneficiários identificados na comunicação.

Art. 136. Com a implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), todos os segurados serão identificados pelo
Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que será único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria
profissional e formalizado pelo Documento de Cadastramento do
Trabalhador (DCT).
Parágrafo único. Ao segurado já cadastrado no Programa de
Integração Social (PIS) Programa de Assistência ao Servidor Público
(Pasep) não caberá novo cadastramento.
Art. 137. Os postos de benefícios deverão adotar como prática
o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os
dados das empresas e de contribuintes em geral quando da concessão
de benefícios.
Art. 138. O pagamento dos benefícios a partir de l' de maio de
1996 deverá ser efetuado de acordo com O seguinte critério:
I - valores até R$ 5.627,05 (cinco mil seiscentos e vinte e sete
reais e cinco centavos), mediante autorização dos postos do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS);
II - valores de R$ 5.627,06 (cinco mil seiscentos e vinte e sete
reais e seis centavos) até R$ 28.163,42 (vinte e oito mil cento e
sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), mediante autorização das Superintendências Estaduais do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);
III - valores a partir de R$ 28.163,43 (vinte e oito mil cento e
sessenta e três reais e quarenta e três centavos), mediante autorização da Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Art. 139. O Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão
programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e
falhas existentes.
§ 1" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de beneficio, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser,
no prazo de trinta dias.
§ 2" A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-sa-á
por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o
beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com
notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma vez em
jornal de circulação na localidade.
§ 3" Decorrido O prazo concedido pela notificação postal ou pelo
edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela
Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.

Art. 140. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
obrigado a:
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas contribuições;
H - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de
cobrança de débitos;
IH - emitir e enviar aos beneficiários carta de concessão de
benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos;
IV - reeditar versão atualizada da Carta dos Direitos dos
Segurados;
V - divulgar, com a devida antecedência, pelos meios de
comunicação, alterações das contribuições das empresas e dos segurados em geral;
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VI - descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização aos Postos de Atendimento e às Gerências Regionais de
Arrecadação e Fiscalização (Graf);
VII - garantir a integração dos sistemas de processamento
eletrônico de informações e sua compatibilidade com o Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Art. 141. Os sindicatos poderão apresentar denúncia contra a
empresa, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas
seguintes hipóteses:
I - falta de envio da Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GRPS) para o sindicato na forma do inciso IV do art. 47;
II - não afixação da Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GRPS) no quadro de horário, na forma do inciso V do art. 47;
III - divergência entre os valores informados pela empresa e
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre as contribuições
recolhidas na mesma competência;
IV - existência de evidentes indícios de recolhimento a menor
das contribuições devidas, constatados pela comparação com dados
disponíveis sobre quantidade de empregados e de rescisões de contrato de trabalho homologadas pelo sindicato.
§ 1Q As denúncias formuladas pelos sindicatos deverão identificar com precisão a empresa infratora e serão encaminhadas por seu
representante legal, especificando nome, número no Cadastro Geral
do Contribuinte (CGC) e endereço da empresa denunciada, o item
infringido e outros elementos indispensáveis à análise dos fatos.
§ 2" A constatação da improcedência da denúncia apresentada
pelo sindicato implicará a cessação do seu direito ao acesso às informações fornecidas pelas empresas e pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), pelo prazo de:
a) um ano, quando fundamentada nos incisos I, II e III;
b) quatro meses; quando fundamentada no inciso IV.
§ 3" Os prazos mencionados no parágrafo anterior serão duplicados a cada reincidência, considerando-se esta a ocorrência de nova
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denúncia improcedente, dentro do período de cinco anos contados da
data da denúncia não confirmada.
Art. 142. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos
incisos I, II e III do artigo anterior, será aplicada multa de noventa a
9.000 Unidades Fiscais de Referências (Ufír), ou outra unidade oficial
de referência que venha a substituí-la, para cada competência em que
tenha havido a irregularidade.
Art. 143. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à seguridade social, abrangendo um
horizonte temporal de, no mínimo, vinte anos, considerando hipóteses
alternativas quanto às variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes.
Art. 144. É vedada a antecipação do pagamento de contribuições para efeito de recebimento de benefícios.
Art. 145. Os valores expressos em moeda corrente referidos nos
arts. 84, 106, 107 e 138 são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
Art. 146. Até que o Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS) estabeleça os percentuais de que trata o § 4' do art. 25,
será utilizada a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete,
carreto ou transporte de passageiros.
Art. 147. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas
causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente
ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é isento do
pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja
interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefício.
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§ 2" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipará os
honorários periciais nas ações de acidentes do trabalho.

Art. 148. Cabe recurso de ofício, à autoridade administrativa
imediatamente superior, da decisão originária que:
a) declare indevida contribuição ou outra importância apurada
pela fiscalização;

b) reduza ou releve multa aplicada por infração a dispositivos
deste regulamento;

c) autorize a restituição ou compensação de qualquer importân-

cia;
d) indefira solicitação fiscal de cancelamento de isenção a que se
refere o art. 30.

Parágrafo único. No caso de decisão de autoridade delegada, o
recurso de ofício será dirigido, por intermédio do delegante, à autoridade a quem este se subordine administrativamente.

Art. 149. O titular da firma individual e os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente,
com seus bens pessoais, pelos débitos junto à seguridade social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das
obrigações para com a seguridade social, por dolo ou culpa.

Art. 150. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato
e de direito relativos às alegações e ao pedido do autor de ação
proposta contra a Previdência Social, bem assim promover diligências
para localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que
serão atendidas prioritariamente e sob regime de urgência.
Art. 151. O pagamento das contribuições devidas ao Instituto
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gramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle acionário direto ou indireto
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de suas autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público.

Art. 152. A existência de débitos junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), não renegociados ou renegociados e não saldados, nas condições estabelecidas em lei, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou que venham a ingressar nas contas
dos órgãos ou entidades devedoras de que trata o artigo anterior,
abertas em quaisquer instituições financeiras, até o valor equivalente
ao débito apurado na data de expedição de solicitação do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal, corrigido monetariamente nos períodos em que a
legislação assim dispuser, as multas e os juros.
Parágrafo único. Os Ministros da Fazenda e da Previdência e
Assistência Social expedirão as instruções para aplicação do disposto
neste artigo.

Art. 153. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato de autoridade
competente de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere o caput será
observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art. 19 da
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n''s 8.883, de
8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.

Art. 154. O Estado ou Município, inclusive o Distrito Federal,
que extinguir o respectivo regime de Previdência Social, com retorno
ou passagem de seus servidores para o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), deverá repassar ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) O valor equivalente às contribuições de que tratam os
arts. 22, 25 e 26, calculadas de acordo com o disposto neste regulamento, inclusive no que se refere a débitos em atraso, relativamente
a períodos posteriores a 4 de outubro de 1988.
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§ I" O segurado já aposentado ou que tenha implementado as
condições necessárias à obtenção da aposentadoria, mas que ainda
não a tenha requerido, terá seu benefício mantido pelo respectivo
Estado ou Município, que garantirá, ainda, a concessão e a rnanutenção de eventual benefício de pensão por morte.
§ 2" O tempo de serviço decorrente do disposto no caput somente será computado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
após o recolhimento das respectivas contribuições.

Art. 155. As contribuições do segurado de que trata o art. 10,
inciso I, alínea i, deste regulamento, vertidas da competência março
à competência julho de 1993 ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público, nos termos dos arts. 8" e 9"da Lei n" 8.162, de 8 de janeiro
de 1991, serão repassadas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), atualizadas monetariamente, no prazo de noventa dias da
publicação deste regulamento.
Art. 156. As contribuições decorrentes da vinculação ao Regime
Geral de Previdência Social serào recolhidas nos mesmos prazos e
condições das empresas em geral, no código FPAS 582, exclusivo de
órgãos da administração pública, constante da Guia de Recolhimento
da Previdência Social (GRPS), não sendo devidas contribuições para
outras entidades e fundos.
Art. 157. No prazo de sessenta dias, contados da publicação
deste regulamento, o Ministro da Previdência e Assistência Social
expedirá portaria regulamentando o disposto no art. 27.
Art. 158. As alíquotas constantes do anexo a este regulamento
entrarão em vigor no primeiro dia do quarto mês subseqüente à sua
publicação, vigorando até a véspera dessa data as alíquotas vigentes
na competência janeiro de 1997.
Art. 159. As normas deste regulamento de natureza procedimental aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes no
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e no Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO CUSTEIO
DA SEGURIDADE SOCIAL
Anexo
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco
(Conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE)
Grau 1, corresponde ao risco leve - Aliquota 1,00%
Grau 2, corresponde ao risco médio ~ Aliquota 2,00%
Grau 3, corresponde ao risco grave - Alíquota 3,00%
A - Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal
01 Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados com
essas Atividades
Graus de
Risco
01.1 Produção de Lavouras Temporárias
01.11-2 Cultivo de cereais
3
01.12-0 Cultivo de algodão herbáceo
3
01.13-9 Cultivo de cana-de-açúcar
3
01.14-7 Cultivo de fumo
3
01.15-5 Cultivo de soja
3
01.19-8 Cultivo de outros produtos temporários
3
O1.2 Horticultura e Produtos de Viveiro
01.21-0 Cultivo de hortaliças, legumes e especiarias
horticolas
3
01.22-8 Cultivo de flores e plantas ornamentais
3
01.3 Produção de Lavouras Permanentes
01.31-7 Cultivo de frutas cítricas
3
01.32-5 Cultivo de café
3
01.33-3 Cultivo de cacau
3
01.34-1 Cultivo de uva
3
O1.39-2 Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas
para preparo de bebidas e para produção de
condimentos
3
01.4 Pecuária
01.41-4 Criação de bovinos
3
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01. 42-2 Criação de outros animais de grande porte
O1.43-0 Criação de ovinos
01.44-9 Criação de suínos
01.45-7 Criação de aves
01.46-5 Criação de outros animais

3
3
3
3
3

01.5 Produção Mista: Lavoura e Pecuária
01.50-3 Produção mista: lavoura e pecuária

3

01.6 Atividades de Serviços Relacionados com a Agricultura
e Pecuária, exceto Atividades Veterinárias
01.61-9 Atividades de serviços relacionados com a agricultura
01.62-7 Atividades de serviços relacionados com a pecuária, exceto atividades veterinárias
02 Silvicultura, Exploração Florestal e Serviços Relacionados
com estas Atividades

3
3

02.1 Silvicultura, Exploração Florestal e Serviços Relacionados com estas Atividades
02.11-9 Silvicultura
02.12-7 Exploração florestal
02.13-5 Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal
Pesca

3
3
3

B 05 Pesca, Aqüícultura e Atividades dos Serviços Relacionados
com estas Atividades
05.1 Pesca, Aqüicultura e Atividades dos Serviços Relacionados com estas Atividades

C -

05.11-8 Pesca
05.12-6 Aqüicultura
Indústrias Extrativas

3
3

10 Extração de Carvão Mineral
10.0 Extração de carvão mineral
10.00-6 Extração de carvão mineral
11 Extração de Petróleo e Serviços Correlatos

3
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11.1 Extração de Petróleo e Gás Natural
11.10-0 Extração de petróleo e gás natural
11.2 Serviços Relacionados com a Extração de Petróleo e
Gás, exceto a Prospecção Realizada por Terceiros
11.20-7 Serviços relacionados com a extração de petróleo e gás, exceto a prospecção realizada por
terceiros
13 Extração de Minerais Metálicos
13.1 Extração de Minério de Ferro
13.10-2 Extração de minério de ferro
13.2 Extração de Minerais Metálicos Não-Ferrosos
13.21-8 Extração de minério de alumínio
13.22-6 Extração de minério de estanho
13.23-4 Extração de minério de manganês
13.24-2 Extração de minério de metais preciosos
13.25-0 Extração de minerais radioativos
13.29-3 Extração de outros minerais metálicos não-ferrosos
14 Extração de Minerais Não-Metálicos
14.1 Extração de Pedra, Areia e Argila
14.10-9 Extração de pedra, areia e argila
14.2 Extração de Outros Minerais Não-Metálicos
14.21-4 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos
14.22-2 Extração e refino de sal marinho e sal-gema
14.29-0 Extração de outros minerais não-metálicos
D - Indústrias de Transformação
15 Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas
15.1 Abate e Preparação de Produtos de Carne e de Pescado
15.11-3 Abate de reses, preparação de produtos de
carne
15.12-1 Abate de aves e outros pequenos animais e
preparação de produtos de carne
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15.13-0 Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associadas ao abate
15.14-8 Preparação e preservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
15.2 Processamento, Preservação e Produção de Conservas
de Frutas, Legumes e outros Vegetais
15.21-0 Processamento, preservação e produção de
conservas de frutas
15.22-9 Processamento, preservação e produção de
conservas de legumes e outros vegetais
15.23-7 Produção de sucos de frutas e de legumes

3

3

3
3
3

15.3 Produção de Óleos e Gorduras Vegetais e Animais
15.31-8 Produção de óleos vegetais em bruto
15.32-6 Refino de óleos vegetais
15.33-4 Preparação de margarina e outras gorduras
vegetais e de óleos de origem animal não comestíveis
15.4 Laticínios
15.41-5 Preparação do leite
15.42-3 Fabricação de produtos do laticínio
15.43-1 Fabricação de sorvetes
15.5 Moagem, Fabricação de ProdutosAmiláceos e de Rações Balanceadas para Animais
15.51-2 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz
15.52-0 Moagem de trigo e fabricação de derivados
15.53-9 Fabricação de farinha de mandioca e derivados
15.54-7 Fabricação de fubá e farinha de milho
15.55-5 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e
fabricação de óleos de milho
15.56-3 Fabricação de rações balanceadas para animais
15.59-8 Beneficiamento, moagem e preparação de outros alimentos de origem vegetal

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

15.6 Fabricação e Refino de Açúcar
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15.61-0 Usinas de açúcar
15.62-8 Refino e moagem de açúcar

3
3

15.7 Torrefação e Moagem de Café
15.71-7 Torrefação e moagem de café
15.72-5 Fabricação de café solúvel

3
3

15.8 Fabricação de outros Produtos Alimentícios
15.81-4 Fabricação de produtos de padaria, confeitaria
e pastelaria
15.82-2 Fabricação de Biscoitos e Bolachas
15.83-0 Produção de derivados do cacau e elaboração
de chocolates, balas e gomas de mascar
15.84-9 Fabricação de massas alimentícias
15.85-7 Preparação de especiarias, molhos, temperos e
condimentos
15.86-5 Preparação de produtos dietéticos, alimentos
para crianças e outros alimentos conservados
15.89-0 Fabricação de outros produtos alimentícios

3
3
3
3
3
3
3

15.9 Fabricação de Bebidas
15.91-1 Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas destiladas
15.92-0 Fabricação de vinho
15.93-8 Fabricação de malte, cervejas e chopes
15.94-6 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais
15.95-4 Fabricação de refrigerantes e refrescos
16 Fabricação de Produtos do Fumo

3
3
3
3
3

16.0 Fabricação de Produtos do Fumo
16.00-4 Fabricação de produtos do fumo
17 Fabricação de Produtos Têxteis

3

17.1 Beneficiamento de Fibras Têxteis Naturais
17.11-6 Beneficiamento de algodão
17.19-1 Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais
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17.2 Fiação
17.21-6 Fiação de algodão
17.22-1 Fiação de outras fibras têxteis naturais
17.23-0 Fiação de fibras artificiais ou sintéticas
17.24-8 Fabricação de linhas e fios para coser e bordar
17.3 Tecelagem - Inclusive Fiação e Tecelagem
17.31-0 Tecelagem de algodão
17.32-9 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais
17.33-7 Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos
17.4 Fabricação de Artefatos Têxteis Incluindo Tecelagem
17.41-8 Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico incluindo tecelagem
17.49-3 Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem
17.5 Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos e Artigos
Têxteis
17.50-7 Serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis produzidos por terceiros

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

17.6 Fabricação de Artefatos Têxteis a Partir de Tecidos Exclusive Vestuário - e de Outros Artigos Têxteis
17.61-2 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos
17.62-0 Fabricação de artefatos de tapeçaria
17.63-9 Fabricação de artefatos de cordoaria
17.64-7 Fabricação de tecidos especiais - inclusive
artefatos
17.69-8 Fabricação de outros artigos têxteis - exclusi_~tuario

17.7 Fabricação de Tecidos e Artigos de Malha
17.71-0 Fabricação de tecidos de malha
17.72-8 Fabricação de meias
17.79-5 Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagens)

2
2
2
2
2
2
2
2
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18 Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
18.1 Confecção de Artigos do Vestuário
18.11-2 Confecção de peças interiores do vestuário
18.12-0 Confecção de outras peças do vestuário
18.13-9 Confecção de roupas profissionais

2
2
2

18.2 Fabricação de Acessórios do Vestuário e de Segurança
Profissional
18.21-0 Fabricação de acessórios do vestuário
18.22-8 Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal
19 Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro,
Artigos de Viagem e Calçados

2
3

19.1 Curtimento e Outras Preparações de Couro
19.10-0 Curtimento e outras preparações de couro

3

19.2 Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos
Diversos de Couro
19.21-6 Fabricação de malas, bolsas, valises e outros
artefatos para viagem, de qualquer material
19.29-1 Fabricação de outros artefatos de couro

2
2

19.3 Fabricação de Calçados
19.31-3 Fabricação de calçados de couro
19.32-1 Fabricação de tênis de qualquer material
19.33-0 Fabricação de calçados de plástico
19.39-9 Fabricação de calçados de outros materiais
20 Fabricação de Produtos de Madeira

2
2
2
2

20.1 Desdobramento de Madeira
20.10-9 Desdobramento de madeira

3

20.2 Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material
Trançado - Exclusive Móveis
20.21-4 Fabricação de madeira laminada e de chapas
de madeira compensada, prensada ou aglomerada
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20.22-2 Fabricação de esquadrias de madeira, de casas
de madeira pré-fabricadas, de estruturas de
madeira e artigos de carpintaria
20.23-0 Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
20.29-0 Fabricação de artefatos diversos de madeira,
palha, cortiça e material trançado - exclusive
móveis

3

3
3

21 Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel
21.1 Fabricação de Celulose e outras Pastas para a Fabricação de Papel
21.10-5 Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel
21.2 Fabricação de Papel, Papelão Liso, Cartolina e Cartão
21.21-0 Fabricação de papel
21.22-9 Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão
21.3 Fabricação de Embalagens de Papel ou Papelão
21.31-8 Fabricação de embalagens de papel
21.32-6 Fabricação de embalagens de papelão - inclusive a fabricação de papelão corrugado
21.4 Fabricação de Artefatos Diversos de Papel, Papelão,
Cartolina e Cartão
21.41-5 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório
21.42-3 Fabricação de fitas e formulários contínuos impressos ou não
21.49-0 Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão
22 Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
22.1 Edição; Edição e Impressão
22.11-0 Edição; edição e iropressão de jornais
22.12-8 Edição; edição e iropressão de revistas
22.13-6 Edição; edição e impressão de livros
22.14-4 Edição de discos, fitas e outros materiais gravados

3

3
3
3
3

2
2

2

2
2
2
2
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22.19-5 Edição; edição e impressão de outros produtos
gráficos
22.2 Impressão e Serviços Conexos para Terceiros
22.21-7 Impressão de jornais, revistas e livros
22.22-5 Serviço de impressão de material escolar e de
material para usos industrial e comercial
22.29-2 Execução de outros serviços gráficos
22.3 Reprodução de Materiais Gravados
22.31-4 Reprodução de discos e fitas
22.32-2 Reprodução de fitas de videos
22.33-0 Reprodução de filmes
22.34-9 Reprodução de programas de informática em
disquetes e fitas
23 Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de
Combustíveis Nucleares e Produção de Alcool
23.1 Coquerias
23.10-8 Coquerias
23.2 Refino de Petróleo
23.20-5 Refino de petróleo
23.3 Elaboração de Combustíveis Nucleares
23.30-2 Elaboração de combustíveis nucleares
23.4 Produção de Álcool
23.40-0 Produção de álcool
24 Fabricação de Produtos Químicos
24.1 Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos
24.11-2 Fabricação de cloro e álcalis
24.12-0 Fabricação de intermediários para fertilizan~

24.13-9 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos
24.14-7 Fabricação de gases industriais
24.19-8 Fabricação de outros produtos inorgânicos
24.2 Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos
24.21-0 Fabricação de produtos petroquímicos básicos
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

3
3

3
3
3
3

1837
24.22-8 Fabricação de intennediãrios para resinas e
fibras
24.29-5 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos
24.3 Fabricação de Resinas e Elastõmeros
24.31-7 Fabricação de resinas tennoplásticas
24.32-5 Fabricação de resinas tennofixas
24.33-3 Fabricação de elastômeros
24.4 Fabricação de Fibras, Fios, Cabos e Filamentos Contínuos Artificiais e Sintéticos
24.41-4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos
contínuos artificiais
24.42-2 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos
contínuos sintéticos
24.5 Fabricação de Produtos Farmacêuticos
24.51-1 Fabricação de produtos fannoquímicos
24.52-0 Fabricação de medicamentos para uso humano
24.53-8 Fabricação de medicamentos para uso veterinãrio
24.54-6 Fabricação de materiais para usos médicos,
hospitalares e odontológícos
24.6 Fabricação de Defensivos Agrícolas
24.61-9 Fabricação de inseticidas
24.62-7 Fabricação de fungicidas
24.63-5 Fabricação de herbicidas
24.69-4 Fabricação de outros defensivos agrícolas
24.7 Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza e Artigos de Perfumacia
24.71-6 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes
sintéticos
24.72-4 Fabricação de produtos de limpeza e polimento
24.73-2 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos

3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

3
3
2

24.8 Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins
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24.81-3 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
24.82-1 Fabricação de tintas de impressão
24.83-0 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e
produtos afins

3
3

3

24.9 Fabricação de Produtos e Preparados Químicos e Diversos
24.91-0 Fabricação de adesivos e selantes
24.92-9 Fabricação de explosivos
24.93-7 Fabricação de catalizadores
24.94-5 Fabricação de aditivos de uso industrial
24.95-3 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros
materiais e produtos químicos para fotografia
24.96-1 Fabricação de discos e fitas virgens
24.99-6 Fabricação de outros produtos químicos não
especificados ou não classificados
25 Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico

3
3
3
3

3
3
3

25.1 Fabricação de Artigos de Borracha
25.11-9 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
25.12-7 Recondicionamento de pneumáticos
25.19-4 Fabricação de artefatos diversos de borracha

3
3
3

25.2 Fabricação de Produtos de Plástico
25.21-6 Fabricação de laminados planos e tubulares de
plástico
25.22-4 Fabricação de embalagens de plástico
25.29-1 Fabricação de artefatos diversos de plástico
26 Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos

3
3
3

26.1 Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro
26.11-5 Fabricação de vidro plano e de segurança
26.12-3 Fabricação de vasilhames de vidro
26.19-0 Fabricação de artigos de vidro

3
3
3

26.2 Fabricação de Cimento
26.20-4 Fabricação de cimento
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26.3 Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Estuque
26.30-1 Fabricação de artefatos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e estuque

3

26.4 Fabricação de Produtos Cerâmicos
26.41-7 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção civil
26.42-5 Fabricação de produtos cerâmicos refratários
26.49-2 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos

3
3
3

26.9 Aparelhamento de Pedras e Fabricação de cal e de
Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos
26.91-3 Britamento, aparelhamento e outros trabalhos
em pedras (não associados à extração)
26.92-1 Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso
26.99-9 Fabricação de outros produtos de minerais
não-metálicos
27 Metalurgia Básica

3
3
3

27.1 Siderúrgicas Integradas
27.11-1 Produção de laminados planos de aço
27.12·0 Produção de laminados não-planos de aço

3
3

27.2 Fabricação de Produtos Siderúrgicos - Exclusive em
Siderúrgicas Integradas
27.21-9 Produção de gusa
27.22-7 Produção de ferro, aço e ferro-ligas em formas
primárias e semi-acabados
27.29-4 Produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço - exclusive tubos
27.3 Fabricação de Tubos Integradas

3
3
3

Exclusive em Siderúrgicas

27.31-6 Fabricação de tubos de aço com costura
27.39·1 Fabricação de outras tubos de ferro e aço

3
3

27.4 Metalurgia de Metais Não-Ferrosos
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27.41-3 Metalurgia do alumínio e suas ligas
27.42-1 Metalurgia dos metais preciosos
27.49-9 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e
suas ligas

3
3
3

27.5 Fundição
27.51-0 Fabricação de peças fundidas de ferro e aço
27.52-9 Fabricação de peças fundidas de metais nãoferrosos e suas ligas
28 Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máqninas e
Equipamentos

3
3

28.1 Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada
28.11-8 Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes
e outros fins
28.12-6 Fabricação de esquadrias de metal
28.13-4 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

3
3
3

28.2 Fabricação de Tanques, Caldeiras e Reservatórios Metálicos
28.21-5 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
28.22-3 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor exclusive para aquecimento central e para veículos

3
3

28.3 Forjaria, Estamparia, Metalurgia do PÓ e Serviços de
Tratamento de Metais
28.31-2 Produção de forjados de aço
28.32-0 Produção de forjados de metais não-ferrosos e
suas ligas
28.33-9 Fabricação de artefatos estampados de metal
28.34-7 Metalurgia do pó
28.39-8 Têmpera, cementação e tratamento térmico do
aço, serviços de usínagem, galvanotécnica e
solda
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28.4 Fabricação de Artigos de Cutelaria, de Serralheria e
Ferramentas Manuais
28.41-0 Fabricação de artigos de cutelaria
28.42-8 Fabricação de artigos de serralheria - exclusive esquadrias
28.43-6 Fabricação de ferramentas manuais

3
3
3

28.9 Fabricação de Produtos Diversos de Metal
28.91-6 Fabricação de embalagens metálicas
28.92-4 Fabricação de artefatos de trefilados
28.93-2 Fabricação de artigos de funilaria e de artigos
de metal para usos doméstico e pessoal
28.99-1 Fabricação de outros produtos elaborados de
metal
29 Fabricação de Máquinas e Equipamentos

3
3
3
3

29.1 Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão
29.11-4 Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas
motrizes não-elétricas - exc1usive para aviões
e veículos rodoviários
29.12-2 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos
29.13-0 Fabricação de válvulas, torneiras e registros
29.14-9 Fabricação de compressores
29.15-7 Fabricação de equipamentos de transmissão
para fins industriais - inclusive rolamentos

3
3
3
3
3

29.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral
29.21-1 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e
equipamentos não-elétricos para instalações
térmicas
29.22-0 Fabricação de estufas e fornos elétricos para
fins industriais
29.23-8 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e
pessoas

3
3
3
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29.24-6 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial
29.25-4 Fabricação de aparelhos de ar-condicionado
29.29-7 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral

3
3
3

29.3 Fabricação de Tratores e de Máquinas e Equipamentos
para a Agricultura, Avicultura e Obtenção de Produtos
Animais
29.31-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para
agricultura, avicultura e obtenção de produtos
animais
29.32-7 Fabricação de tratores agricolas

3
3

29.4 Fabricação de Máquinas-Ferramentas
29.40-8 Fabricação de máquinas-ferramentas

3

29.5 Fabricação de Máquinas e Equipamentos para as Indústrias de Extração Mineral e Construção
29.51-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para
a indústria de prospecção e extração de petró~

29.52-1 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da
construção
29.53-0 Fabricação de tratores de esteira e tratores de
uso na construção e mineração
29.54-8 Fabricação de máquinas e equipamentos de
terraplanagem e pavimentação

3
3
3
3

29.6 Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de
uso Específico
29.61-0 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica - exclusive máquinas-ferramentas
29.62-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para
as indústrias alimentar, de bebida e fumo
29.63-7 Fabricação de máquinas e equipamentos para
a indústria têxtil
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29.64-5 Fabricação de máquinas e equipamentos para
as indústrias do vestuário e de couro e calçados
29.65-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para
as indústrias de celulose, papel e papelão e
artefatos
29.69-6 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico

3
3
3

29.7 Fabricação de Armas, Munições e Equipamentos Militares
29.71-8 Fabricação de armas de fogo e munições
29.72-6 Fabricação de equipamento bélico pesado

3
3

29.8 Fabricação de Eletrodomésticos
29.81-5 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico
29.89-0 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésti-

=

30 Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamentos de
Informática

2

2

30.1 Fabricação de Máquinas para Escritório
30.11-2 Fabricação de máquinas de escrevere calcular,
copiadoras e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
30.12-0 Fabricação de máquinas de escrever e calcular,
copiadoras e outros equipamentos eletrônicos
destinados à automação gerencial e comercial

3
3

30.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Sistemas
Eletrônicos para Processamento de Dados
30.21-0 Fabricação de computadores
30.22-8 Fabricação de equipamentos periféricos para
máquinas eletrônicas para tratamento de informações
31 Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

2
2

31.1 Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores
Elétricos
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31.11-9 Fabricação de geradores de corrente contínua
ou alternada
31.12-7 Fabricação de transformadores, indutores,
conversores, sincronizadores e semelhantes
31.13-5 Fabricação de motores elétricos
31.2 Fabricação de Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia Elétrica
31.21-6 Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos
e equipamentos para distribuição e controle de
energia
31.22-4 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo
31.3 Fabricação de Fios, Cabos e Condutores Elétricos Isolados
31.30-5 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
isolados
31.4 Fabricação de Pilhas, Baterias e Acumuladores Elétricos
31.41-0 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores
elétricos - exclusive para veículos
31.42-9 Fabricação de baterias e acumuladores para
veículos
31.5 Fabricação de Lâmpadas e Equipamentos de Iluminação
31.51-8 Fabricação de lâmpadas
31.52-6 Fabricação de luminárias e equipamentos de
iluminação - exclusive para veículos
31.6 Fabricação de Material Elétrico para Veículos - Exclusive Baterias
31.60-7 Fabricação de material elétrico para veículos
- exclusive baterias
31.9 Fabricação de Outros Equipamentos e Aparelhos Elétricos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997
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3
3

3

3
3

3
3
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31.91-7 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico,
eletroimãs e isoladores
31. 92-5 Fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização e alarme
31.99-2 Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos
32 Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçôes

3
3
3

32.1 Fabricação de Material Eletrônico Básico
32.10-7 Fabricação de material eletrônico básico

3

32.2 Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Telefonia
e Radiotelefonia e de Transmissores de Televisão e
Rádio
32.21-2 Fabricação de equipamentos transmissores de
rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia - inclusive de microondas e repetidoras
32.22-0 Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas
de intercomunicação e semelhantes

3
3

32.3 Fabricação de Aparelhos Receptores de Rádio e Televisão e de Reprodução, Gravação ou Amplificação de Som
e Vídeo
32.30-1 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e
televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo
33 Fabricação de Equipamentos de Instrumentação MédicoHospitalares, Instrumentos de Precisão e Óticos, Equipamentos para Automação Industrial, Cronômetros e Relógios

2

33.1 Fabricação de Aparelhos e Instrumentos para Usos
Médico-Hospitalares, Odontológicos e de Laboratórios
e Aparelhos Ortopédicos
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33.10-3 Fabricação de aparelhos e instrumentos para
usos médico-hospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
33.2 Fabricação de Aparelhos e Instrumentos de Medida,
Teste e Controle - Exclusive Equipamentos para Controle de Processos Industriais
33.20-0 Fabricação de aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais
33.3 Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
de Sistemas Eletrôuicos Dedicados à Automação Industrial e Controle do Processo Produtivo
33.30-8 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à
automação industrial e controle do processo
produtivo
33.4 Fabricação de Aparelhos, Instrumentos e Materiais
Óticos, Fotográficos e Cinematográficos
33.40-5 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais óticos, fotográficos e cinematográficos
33.5 Fabricação de Cronômetros e Relógios
33.50-2 Fabricação de cronômetros e relógios
34 Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques
e Carrocerias
34.1 Fabricação de Automóveis, Canúonetas e Utilitários
34.10-0 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
34.2 Fabricação de Caminhões e Ônibus
34.20-7 Fabricação de canúnhões e ôuibus
34.3 Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques
34.31-2 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques
paracanúnhão
34.32-0 Fabricação de carrocerias para ônibus
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3
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2
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34.39-8 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques
para outros veículos

3

34.4 Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores
34.41-0 Fabricação de peças e acessórios para O sistema motor
34.42-8 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão
34.43-6 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios
34.44-4 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão
34.49-5 Fabricação de peças e acessórios de metal para
veículos automotores não classificados em outra classe

2
2
2
2
2

34.5 Recondicionamento ou Recuperação de Motores para
Veículos Automotores
34.50-9 Recondicionamento ou recuperação de motores
para veículos automotores
35 Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte

3

35.1 Construção e Reparação de Embarcações
35.11-4 Construção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
35.12-2 Construção e reparação de embarcações para
esporte e lazer
35.2 Construção, Montagem e Reparação de Veículos Ferroviários
35.21-1 Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes
35.22-0 Fabricação de peças e acessórios para veículos
ferroviários
35.23-8 Reparação de veículos ferroviários

3
3

3
3
3

35.3 Construção, Montagem e Reparação de Aeronaves
35.31-9 Construção e montagem de aeronaves

3
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35.32-7 Reparação de Aeronaves

3

35.9 Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte
35.91-2 Fabricação de motocicletas
35.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados
35.99-8 Fabricação de outros equipamentos de transporte
36 Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

3
3
3

36.1 Fabricação de Artigos do Mobiliário
36.11-0 Fabricação de móveis com predominância de
. madeira
36.12-9 Fabricação de móveis com predominância de
metal
36.13-7 Fabricação de móveis de outros materiais
36.14-5 Fabricação de colchões

3
3
3
3

36.9 Fabricação de Produtos Diversos
36.91-9 Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, fabricação de artefatos de ourivesaria e
joalheria
36.92-7 Fabricação de instrumentos musicais
36.93-5 Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte
36.94-3 Fabricação de brinquedos e de jogos recreati~

36.95-1 Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras
para máquinas e outros artigos para escritório
36.96-0 Fabricação de aviamentos para costura
36.97-8 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
36.99-4 Fabricação de produtos diversos
37 Reciclagem

3
2
3

2
3
3
2
2

37.1 Reciclagem de Sucatas Metálicas
37.10-9 Reciclagem de sucatas metálicas

3

37.2 Reciclagem de Sucatas Não-Metálicas
37.20-6 Reciclagem de sucatas não-metálicas
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p- 1605-1926, mar. 1997
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E - Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água
40 Eletricidade, Gás e Água Quente
40.1 Produção e Distribuição de Energia Elétrica

40.10-0 Produção e distribuição de energia elétrica
40.2 Produção e Distribuição de Gás Através de Tubulações
40.20-7 Produção e distribuição de gás através de tubulações
40.3 Produção e Distribuição de Vapor e Água Quente
40.30-4 Produção e distribuição de vapor e água quente
41 Captação, Tratamento e Distribuição de Água
41.0 Captação, Tratamento e Distribuição de Água
41.00-9 Captação, tratamento e distribuição de água
F - Construção
45 Construção
45.1 Preparação do Terreno
45.11-0 Demolição e preparação do terreno
45.12-8 Perfurações e execução de fundações destinados à construção civil
45.13-6 Grandes movimentações de terra
45.2 Construção de Edifícios e Obras de Engenharia Civil
45.21-7 Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) - inclusive ampliação e
reformas completas
45.22-5 Obras viárias - inclusive manutenção
45.23-3 Grandes estruturas e obras de arte
45.24-1 Obras de urbanização e paisagismo
45.25-0 Montagens industriais
45.29-2 Obras de outros tipos
45.3 Obras de Infra-Estrutura para Engenharia Elétrica,
Eletrônica e Engenharia Ambiental
45.31-4 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

3

3
3

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1850
45.32-2 Construção de estações e redes de distribuição
de energia elétrica
45.33-0 Construção de estações e redes de telefouia e
comurricação
45.34-9 Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente

3
3
3

45.4 Obras de Instalações
45.41-1 Instalações elétricas
45.42-0 Instalações de sistemas de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração
45.43-8 Instalações hidráulicas, sauitárias, de gás, de
sistema de prevenção contra incêndio, de páraraios, de segurança e alarme
45.49-7 Outras obras de instalações

3
3
3
3

45.5 Obras de Acabamento e Serviços Auxiliares da Construção
45.51-9 Alvenaria e reboco
45.52-7 Impermeabilização e serviços de pintura em
geral
45.59-4 Outros serviços auxiliares da construção

3
3
3

45.6 Aluguel de equipamentos de construção e demolição
com operários

G -

45.60-8 Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários
Comércio; Reparação de Veículos Automotores, Objetos
Pessoais e Domésticos

3

50 Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas; Comércio e Varejo de Combustíveis
50.1 Comércio a Varejo e por Atacado de Veículos Automotores
50.10-5 Comércio a varejo e por atacado de veículos
automotores
50.2 Manutenção e Reparação de Veículos Automotores
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50.20-2 Manutenção e reparação de veículos automotores

3

50.3 Comércio a Varejo e por Atacado de Peças e Acessórios
para Veículos Automotores
50.30-0 Comércio a varejo e por atacado de peças e
acessórios para veículos automotores

2

50.4 Comércio, Manutenção e Reparação de Motocicletas,
Partes, Peças e Acessórios
50.41-5 Comércio a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acessórios
50.42-3 Manutenção e reparação de motocicletas

2
3

50.5 Comércio a Varejo de Combustíveis
50.50-4 Comércio a varejo de combustíveis
51 Comércio por Atacado e Intermediários do Comércio

3

51.1 Intermediários do Comércio
51.11-0 Intermediários do comércio de matérias-primas agrícolas, animais vivos, matérias-primas
têxteis e produtos semi-acabados
51.12-8 Intermediários do comércio de combustíveis,
minerais, metais e produtos químicos industriais
51.13-6 Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens
51.14-4 Intermediários do comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações e aeronaves
51.15-2 Intermediários do comércio de móveis e artigos
de uso doméstico
51.16-0 Intermediários do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro
51.17-9 Intermediários do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
51.18-7 Intermediários do comércio especializado em
produtos não especificados anteriormente

2
3
3
2
2
2
2
2
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51.19-5 Intermediários do comércio de mercadorias em
geral (não especializados)

2

51.2 Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários in natura; Produtos Alimentícios para Animais
51.21-7 Comércio atacadista de produtos agrícolas in
natura; produtos alimentícios para animais
51.22-5 Comércio atacadista de animais vivos

3
3

51.3 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo
51.31-4 Comércio atacadista de leite e produtos do leite
51.32-2 Comércio atacadista de cereais beneficiados,
farinhas, amidos e féculas
51.33-0 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros
51.34-9 Comércio atacadista de carnes e produtos da
carne
51.35-7 Comércio atacadista de pescados
51.36-5 Comércio atacadista de bebidas
51.37-3 Comércio atacadista de produtos do fumo
51.39-0 Comércio atacadista de outros produtos alimentícios, não especificados anteriormente

3
3
3
3
3
3
3
3

51.4 Comércio Atacadista de Artigos de Usos Pessoal e
Doméstico
51.41-1 Comércio atacadista de fios têxteis, tecidos,
artefatos de tecidos e de armarinho
51.42-0 Comércio atacadista de artigos do vestuário e
complementos
51.43-8 Comércio atacadista de calçados
51.44-6 Comércio atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos pessoal e doméstico
51.45-4 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos
51.46-2 Comércio atacadista de cosméticos e produtos
de perfumaria
51.47-0 Comércio atacadista de artigos de escritório e
de papelaria; papel, papelão e seus artefatos;
livros, jornais e outras publicações
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51.49-7 Comércio atacadista de outros artigos de usos
pessoal e doméstico, não especificados anteriormente

2

51.5 Comércio Atacadista de Produtos Intermediários não
Agropecuários, Resíduos e Sucatas
51.51-9 Comércio atacadista de combustíveis
51.52-7 Comércio atacadista de produtos extrativos de
origem mineral
51.53-5 Comércio atacadista de madeira, material de
construção, ferragens e ferramentas
51.54-3 Comércio atacadista de produtos químicos
51.55-1 Comércio atacadista de resíduos e sucatas
51.59-4 Comércio atacadista de outros produtos intermediários. não agropecuários, não especificados anteriormente

3
3
3
3
3
3

51.6 Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Usos Agropecuários, Comercial, de Escritório, Industrial, Técnico e Profissional
51.61-6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário
51.62-4 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para O comércio
51.63-2 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para escritório
51.69-1 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para usos industrial, técnico e
profissional e outros usos, não especificados
anteriormente

2
2

2

2

51.9 Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral ou Não
Compreendidas nos Grupos Anteriores
51.91-8 Comércio atacadista de mercadorias em geral
(não especializado)
51.92·6 Comércio atacadista especializado em mercadorias não especificadas anteriormente
52 Comércio Varejista e Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos

3
3
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52.1 Comércio Varejista Não Especializado
52.11-6 Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios,
com área de venda superior a 5000 metros
quadrados - hipermercados
52.12-4 Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios,
com área de venda entre 300 e 5000 metros
. quadrados - supermercados
52.13-2 Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios,
com área de venda inferior a 300 metros quadrados - exclusive lojas de conveniência
52.14-0 Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios
industrializados - lojas de conveniência
52.15-9 Comércio varejista não especializado, sem predominância de produtos alimentícios
52.2 Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas
e Fumo, em Lojas Especializadas
52.21-3 Comércio varejista de produtos de padaria, de
laticínios, frios e conservas
52.22-1 Comércio varejista de doces, balas, bombons,
confeitos e semelhantes
52.23-0 Comércio varejista de carnes - açougues
52.24-8 Comércio varejista de bebidas
52.29-9 Comércio varejista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente e de produtos do fumo
52.3 Comércio Varejista de Tecidos, Artigos de Armarinho,
Vestuário e Calçados, em Lojas Especializadas
52.31-0 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho
52.32-9 Comércio varejista de artigos do vestuário e
complementos
52.33-7 Comércio varejista de calçados, artigos de couro e viagem
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52.4 Comércio Varejista de Outros Produtos, em Lojas Especializadas
52.41-8 Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
52.42-6 Comércio varejista de máquinas e aparelhos de
usos doméstico e pessoal, discos e instrumentos musicais
52.43-4 Comércio varejista de móveis, artigos de iluminação e outros artigos para residência
52.44-2 Comércio varejista de material de construção,
ferragens, ferramentas manuais e produtos
metalúrgicos; vidros, espelhos e vitrais; tintas
e madeiras
52.45-0 Comércio varejista de equipamentos e materiais
para escritório; informática e comunicação
52.46-9 Comércio varejista de livros, jornais, revistas
e papelaria
52.47-7 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo
(GLP)
52.49-3 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.5 Comércio Varejista de Artigos Usados, em Lojas
52.50-7 Comércio varejista de artigos usados, em lojas
52.6 Comércio Varejista Não Realizado em Lojas
52.61-2 Comércio varejista de artigos em geral, por
catálogo ou por pedidos pelo Correio
52.69-8 Comércio varejista realizado em vias públicas,
postos móveis, através de máquinas automáticas e a domicílio
52.7 Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos
52.71-0 Reparação e manutenção de máquinas e de
aparelhos eletrodomésticos
52.72-8 Reparação de calçados
52.79-5 Reparação de outros objetos pessoais e domésticos

1

2

2

2
2
1

3
2
2

2
2

2
2
2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1856

H - Alojamento e Alimentação
55 Alojamento e Alimentação
51.1 Estabelecimentos Hoteleiros e Outros Tipos de Alojamento Temporário
55.11-5 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante
55.12-3 Estabelecimentos Hoteleiros, sem Restauran~

55.19-0 Outros tipos de alojamento

2

2
2

55.2 Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços
de Alimentação

I -

55.21-2 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas,
com serviço completo
55.22-0 Lanchonetes e similares
55.23-9 Cantinas (serviços de alimentação privativos)
55.24-7 Fornecimento de comida preparada
55.29-8 Outros serviços de alimentação
Transporte, Armazenagem e Comunicaçães

2
2
2
2
2

60 Transporte Terrestre
60.1 Transporte Ferroviário Interurbano
60.10-0 Transporte ferroviário interurbano

3

60.2 Outros Transportes Terrestres
60.21-6 Transporte ferroviário de passageiros, urbano
60.22-4 Transporte metroviário
60.23-2 Transporte rodoviário de passageiros, regular,
urbano
60.24-0 Transporte rodoviário de passageiros, regular,
não-urbano
60.25-9 Transporte rodoviário de passageiros, não-regular
60.26-7 Transporte rodoviário de cargas em geral
60.27-5 Transporte rodoviário de produtos perigosos
60.28-3 Transporte rodoviário de mudanças
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60.29-1 Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de
pontos turísticos
60.3 Transporte Dutoviário
60.30-5 Transporte dutoviário
61 Transporte Aquaviário

3
3

61.1 Transporte Marítimo de Cabotagem e Longo Curso
61.11-5 Transporte marítimo de cabotagem
61.12-3 Transporte marítimo de longo curso

3
3

61.2 Outros Transportes Aquaviários
61.21-2 Transporte por navegação interior de passageiros
61.22-0 Transporte por navegação interior de carga
61.23-9 Transporte aquaviário urbano
62 Transporte Aéreo

3
3
3

62.1 Transporte Aéreo, Regular
62.10-3 Transporte aéreo, regular

2

62.2 Transporte Aéreo, Não-Regular
62.20-0 Transporte aéreo, não-regular

2

62.3 Transporte Espacial
ô2.30-8 Transporte espacial
63 Atividades Anexas e Auxiliares do Transporte e Agências de
Viagem

2

63.1 Movimentação e Armazenamento de Cargas
63.11-8 Carga e descarga
63.12-6 Armazenamento e depósitos de cargas
63.2 Atividades Auxiliares aos Transportes
63.21-5 Atividades auxiliares aos transportes terrestres
63.22-3 Atividades auxiliares aos transportes aquaviários
63.23-1 Atividades auxiliares aos transportes aéreos

3
3

3
3
3
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63.3 Atividades de Agências de Viagens e Organizadores de
Viagem
63.30-4 Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem

2

63.4 Atividades Relacionadas à Organização do Transporte
de Cargas
63.40-1 Atividades relacionadas à organização do
transporte de cargas
64 Correio e Telecomunicações

2

64.1 Correio
64.11-4 Atividades de correio nacional
64.12-2 Outras atividades de correio

1
2

64.2 Telecomunicações
J -

64.20-3 Telecomunicações
Intermediação Financeira

1

65 Intermediação Financeira, Exclusive Seguros e Previdência
Privada
65.1 Banco CentraI
65.10-2 Banco Central

1

65.2 Intermediação Monetária - Depósitos à Vista
65.21-8 Bancos comerciais
65.22-6 Bancos múltiplos (com carteira comercial)
65.23-4 Caixas econômicas
65.24-2 Cooperativas de crédito

1
1
1
1

65.3 Intermediação Monetária - Outros Tipos de Depósitos
65.31-5 Bancos múltiplos (sem carteira comercial)
65.32-3 Bancos de investimento
65.33-1 Bancos de desenvolvimento
65.34-0 Crédito imobiliário
65.35-8 Sociedade de crédito, financiamento e investimento
65.4 Arrendamento Mercantil
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65.40-4 Arrendamento mercantil

1

65.5 Outras Atividades de Concessão de Crédito
65.51-0 Agências de desenvolvimento
65.59-5 Outras atividades de concessão de crédito

1
1

65.9 Outras Atividades de Intermediação Financeira, Não
Especificadas Anteriormente
65.91-9 Fundos mútuos de investimento
65.92-7 Sociedades de capitalização
65.99-4 Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente
66 Seguros e Previdência Privada

1
1
1

66.1 Seguros de Vida e Não-Vida
66.11-7 Seguros de vida
66.12-5 Seguros não-vida
66.13-3 Resseguros

1
1
1

66.2 Previdência Privada
66.21-4 Previdência privada fechada
66.22-2 Previdência privada aberta

1
1

66.3 Planos de Saúde
66.30-3 Planos de saúde
67 Atividades Auxiliares da Intermediação Financeira

1

67.1 Atividades Auxiliares da Intermediação Financeira,
Exclusive Seguros e Previdência Privada
67.11-3 Administração de mercados bursáteis
67.12-1 Atividades de intermediários em transações de
títulos e valores mobiliários
67.19-9 Outras atividades auxiliares da intermediação
financeira, não especificadas anteriormente

2
2
2

67.2 Atividades Auxiliares dos Seguros e da Previdência
Privada
67.20-2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada

1
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Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados
às Empresas

70 Atividades Imobiliárias
70.1 Incorporação de Imóveis por Conta Própria
70.10-6 Incorporação de imóveis por conta própria

1

70.2 Aluguel de Imóveis
70.20-3 Aluguel de imóveis

1

70.3 Atividades Imobiliárias por Conta de Terceiros
70.31-9 Incorporação de imóveis por conta de terceiros
70.32-7 Administração de imóveis por conta de terceiros
70.4 Condomínios Prediais
70.40-8 Condomínios prediais
71 Aluguel de Veículos, Máquinas e Equipamentos sem Condutores ou Operadores e de Objetos Pessoais e Domésticos

1
1
2

71.1 Aluguel de Automóveis
71.10-2 Aluguel de automóveis

2

71.2 Aluguel de Outros Meios de Transporte
71.21-8 Aluguel de outros meios de transporte terres-

tre
71.22-6 Aluguel de embarcações
71.23-4 Aluguel de aeronaves

2
2
2

71.3 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
71.31-5 Aluguel de máquinas e equipamentos agríco~

71.32-3 Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção e engenharia civil
71.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
71.39-0 Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos, não especificados anteriormente
71.4 Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos
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71.40-4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos
72 Atividades de Informática e Conexas

1

72.1 Consultoria em Sistemas de Informática
72.10-9 Consultoria em sistemas de informática

1

72.2 Desenvolvimento de Programas de Informática
72.20-6 Desenvolvimento de Programas de Informática

2

72.3 Processamento de Dados
72.30-3 Processamento de dados

2

72.4 Atividade de Banco de Dados
72.40-0 Atividades de banco de dados

2

72.5 Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório e
de Informática
72.50-8 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

2

72.9 Outras Atividades de Informática, Não Especificadas
Anteriormente
72.90-7 Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente
73 Pesquisa e Desenvolvimento

2

73.1 Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Físicas e
Naturais
73.10-5 Pesquisas e desenvolvimento das ciências físicas e naturais

2

73.2 Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Sociais e
Humanas
73.20-2 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas
74 Serviços Prestados Principalmente às Empresas

1

74.1 Atividades Jurídicas, Contábeis e de Assessoria Empresarial
74.11-0 Atividades jurídicas

1
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74.12-8 Atividades de contabilidade e auditoria
74.13-6 Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.14-4 Gestão de participações societárias (holdings)
74.15-2 Sedes de empresas e unidades administrativas
locais
74.16-0 Atividades de assessoria em gestão empresarilli

1
1
1
1
1

74.2 Serviços de Arquitetura e Engenharia e de Assessoramento Técnico Especializado
74.20-9 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado

2

74.3 Ensaios de Materiais e de Produtos; Análise de Qulliidade
74.30-6 Ensaios de materiais e de produtos; análise de
qualidade

2

74.4 Publicidade
74.40-3 Publicidade

2

74.5 Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-de-Obra Para
Serviços Temporários
74.50-0 Seleção, agenciamento e locação de mão-deobra para serviços temporários

2

74.6 Atividade de Investigação, Vigilância e Segurança
74.60-8 Atividade de investigaçâo, vigilância e segurança

3

74.7 Atividade de Limpeza em Prédios e Domicílios
74.70-5 Atividades de limpeza em prédios e domicílios

2

74.9 Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas
74.91-8 Atividades fotográficas
74.92-6 Atividades de envasamento e empacotamento,
por conta de terceiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p- 1605-1926, mar. 1997

2
2

1863

L -

74.99-3 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não especificadasanterionnente
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social

2

75 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
75.1 Administração do Estado e da Política Econômica e
Social
75.11-6 Administração pública em geral
75.12-4 Regulação das atividades sociais e culturais
75.13-2 Regulação das atividades econômicas
75.14-0 Atividades de apoio à administração pública

1
1
1
1

75.2 Serviços Coletivos Prestados Pela Administração PÚblica
75.21-3 Relações exteriores
75.22-1 Defesa
75.23-0 Justiça
75.24-8 Segurança e ordem pública
75.25-6 Defesa civil

1
2
2
2
2

75.3 Seguridade Social

M -

75.30-2 Seguridade social
Educação

1

80 Educação
80.1 Educação Pré-Escolar e Fundamental
80.11-0 Educação pré-escolar
80.12-8 Educação fundamental

1
1

80.2 Educação Média de Formação Geral, Profissionalizante ou Técnica
80.21-7 Educação média de formação geral
80.22-5 Educação média de formação técnica e profissional

1
1

80.3 Educação Superior
80.30-6 Educação superior

1
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80.9 Formação Permanente e Outras Atividades de Ensino

N -

80.91-8 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem
80.92-6 Educação supletiva
80.93-4 Educação continuada ou pennanente e aprendizagem profissional
80.94-2 Ensino a distância
80.95-0 Educação especial
Saúde e serviços sociais

3
1
1
1
1

85 Saúde e Serviços Sociais
85.1 Atividades de Atenção à Saúde
85.11-1 Atividades de atendimento hospitalar
85.12-0 Atividades de atendimento a urgências e emergências
85.13-8 Atividades de atenção ambulatorial
85.14-6 Atividades de serviços de complementação
diagnóstica ou terapêutica
85.15-4 Atividades de outros profissionais da área de
saúde
85.16-2 Outras atividades relacionadas com a atenção
à saúde

2
2
2
2
1
2

85.2 Serviços Veterinários
85.20-0 Serviços veterinários

2

85.3 Serviços Sociais

O -

85.31-6 Serviços sociais com alojamento
85.32-4 Serviços sociais sem alojamento
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais

1
1

90 Limpeza Urbana e Esgoto e Atividades Conexas
90.0 Limpeza Urbana e Esgoto e Atividades Conexas
90.00-0 Limpeza urbana e esgoto e atividades conexas
91 Atividades Associativas
91.1 Atividades de Organizações Empresariais, Patronais e
Profissionais
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91.11-1 Atividades de organizações empresariais e patronais
91.12-0 Atividades de organizações profissionais

1
1

91.2 Atividades de Organizações Sindicais
91.20-0 Atividades de organizações sindicais

1

91.9 Outras Atividades Associativas
91.91-0 Atividades de organizações religiosas
91.92-8 Atividades de organizações políticas
91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente
92 Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas

1
1
1

92.1 Atividades Cinematográficas e de Vídeo
92.11-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de
vídeo
92.12-6 Distribuição de filmes e de videos
92.13-4 Projeção de filmes e de vídeos

2
2
2

92.2 Atividades de Rádio e de Televisão
92.21-5 Atividades de rádio
92.22-3 Atividades de televisão

1
1

92.3 Outras Atividades Artísticas e de Espetáculos
92.31-2 Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias
92.32-0 Gestão de salas de espetáculos
92.39-8 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente

1
1
2

92.4 Atividades de Agências de Notícias
92.40-1 Atividades de agências de notícias

2

92.5 Atividades de Bibliotecas, Arquivos, Museus e Outras
Atividades Culturais
92.51-7 Atividades de bibliotecas e arquivos
92.52-5 Atividades de museus e conservação do patrimônio líistórico

2
2
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92.53-3 Atividades de jardins botânicos, zoológicos,
parques nacionais e reservas ecológicas
92.6 Atividades Desportivas e Outras Relacionadas ao Lazer
92.61-4 Atividades desportivas
92.62-2 Outras atividades relacionadas ao lazer
93 Serviços Pessoais
93.0 Serviços Pessoais
93.01-7 Lavanderias e tinturarias
93.02-5 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza
93.03-3 Atividades funerárias e conexas
93.04-1 Atividades de manutenção do físico corporal
93.09-2 Outras atividades de serviços pessoais, não
especificadas anteriormente
P - Serviços Domésticos

3

2
2

2
1
2
2
2

95 Serviços Domésticos
95.0 Serviços Domésticos

Q -

95.00-1 Serviços domésticos
Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais

99 Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
99.0 Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
99.00-7 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

1

DECRETO N' 2.174, DE 12 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos de que trata o art. 1º do Decreto n" 2.147,
de 14 de fevereiro de 1997.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I" O remanejamento dos cargos de que trata a alínea b do
parágrafo único do art. 1" do Decreto n" 2.147, de 14 de fevereiro de
1997, bem como as respectivas exonerações, deverão ser efetivadas
até 14 de março de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.175, DE 12 DE MARÇO DE 1997
Transforma as Diretorias de Informática, de Telecomunicações e de Material de
Comunicações e Eletrônica na Vice-Chefia de
Comunicações, .Eletrônica e Informática do
Departamento de Engenharia e Comunicações) cria o Centro de Comunicações e Telemática do Exército e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3" da Lei Complementar n" 69, de 23 de julho
de 1991, e no art. 27, inciso Il, do Decreto n" 93.188, de 29 de agosto
de 1986,
DECRETA:

Art. I" Ficam transformadas as Diretorias de Informática, de
Telecomunicações e de Material de Comunicações e Eletrõnica em
Vice-Chefia de Comunicações, Eletrônica e Informática, sediada na
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cidade de Brasília-DF e subordinada ao Departamento de Engenharia e Comunicaçães.

Art. 2º Fica criado o Centro de Comunicaçães e Telemática do
Exército, sediado na Cidade de Brasília (DF) e subordinado à ViceChefia de Comunicaçães, Eletrônica e Informática.
Art. 3º O Ministro de Estado do Exército fixará a data de
implementação das medidas de que tratam os artigos anteriores e
baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se os Decretos n" 68.275, de 19 de fevereiro de
1971, nº 84.517, de 28 de fevereiro de 1980, e os artigos 1', 2º, 4º e 5º
do Decreto nº 88.501, de 12 de julho de 1983.
Brasília, 12 de março de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO Nº 2.176, DE 12 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre cargos privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 46 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e na Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
DECRETA:

Art. 1º São privativos de Oficial-General os seguintes cargos no
Exército:
I -

do posto de General-de-Exército:

a) Chefe do Estado-Maior do Exército;
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b) Chefe de Departamento;

c) Comandante Militar de Área, exceto Comandante Militar do
Planalto;
d) Secretário de Economia e Finanças;
e) Secretário de Ciência e Tecnologia;

fJ Comandante de Operações Terrestres;
H -

do posto de General-de-Divisão Combatente:

a) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) Vice-Chefe de Departamento;

c) Comandante Militar do Planalto;
d) Comandante Militar de Área e Região Militar;

e) Comandante Militar de Área e Divisão de Exército;

fJ Subsecretário de Economia e Finanças;
g) Subsecretário de Ciência e Tecnologia;
h) Comandante de Divisão de Exército;

i) Comandante de Região Militar e Divisão de Exército;

IH - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada
Combatente, conforme constar dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a)

Comandante de Região Militar;

b) Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;

c) Secretário-Geral do Exército;
d) Diretor de Órgão de Apoio;

e) Diretor do Centro de Avaliações do Exército;

fJ Subchefe do Estado-Maior do Exército;
g) Inspetor-Geral das Polícias Militares;
h) Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Terrestres;
i) Chefe do Centro de Comunicações e Telemática do Exército;
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IV -

do posto de General-de-Brigada Combatente:

a) Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;

b) Chefe do Centro de Inteligéncia do Exército;

c) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
d) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
e) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;

fJ Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
g) Comandante da Escola de Sargentos das Armas;
h) Comandante de Brigada;
i)

Comandante de Artilharia Divisionária;

j) Comandante de Grupamento de Engenharia de Construção;
l) Chefe do Estado-Maior de Comando Militar de Área, exceto
Comando Militar do Planalto, Comando Militar do Oeste e 9' Divisão
de Exército, e Comando Militar de Área e Região Militar;
m) Comandante de Apoio Regional;

Comandante de Aviação do Exército;
o) Comandante do Grupamento de Unidades-Escola/9ª Brigada
de Infantaria Motorizada;
p) Comandante do Centro de Capacitação Física do Exército/Forte São João;
q) Subchefe de Instrução do Comando de Operações Terrestres;
V - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada,
Engenheiro Militar, conforme constar do respectivo Quadro de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Chefe do Centro Tecnológico do Exército;
n)

b) Diretor de Obras Militares;

c) Diretor de Recuperação;
d) Diretor do Serviço Geográfico;
e) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
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f) Diretor do Instituto de Projetos Especiais;
g) Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
h) Comandante do Instituto Militar de Engenharia;
i) Subchefe de Comunicações, Eletrõnica e Informática;

VI -

do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:

a) Diretor de Arsenal de Guerra;
b)

Diretor do Campo de Provas da Marambaia;

c) Subchefe de Sistemas do Comando de Operações Terrestres;
VII - do posto de General-de-Divisão ou General-de-Brigada
Intendente:
a) Diretor de Subsistência;
b)

Diretor de Contabilidade;

VIII -

do posto de General-de-Brigada Intendente:

a) Diretor de Material de Intendência;

b) Diretor de Transp ortes;

c) Chefe do Centro de Pagamento do Exército;
d)

Diretor de Auditoria;

IX Saúde;
X -

do posto de General-de-Divisão Médico: -

Diretor de

do posto de General-de-Brigada Médico:

a) Subdiretor de Saúde;

b) Comandante-Regional de Saúde.

§ 1" O Cargo de Vice-Chefe de Comunicações, Eletrônica e
Informática poderá ser exercido por General-de-Divisão Engenheiro
Militar.
§ 2' O cargo de Chefe do Centro de Comunicações e Telemática
do Exército poderá ser exercido por General-de-Divisão ou de Brigada
Engenheiro Militar.
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§ 3' O cargo de Subchefe de Comunicações, Eletrônica e Informática poderá ser exercido por General-de-Divisão ou de Brigada
Combatente.
§ 4' Poderão ser ocupados por Generais-de-Brigada, não possuidores do Cnrso de Altos Estudos Militares, até sete cargos, assim
especificados:
a) no Quadro de Combatentes, os cargos abaixo:

1. Diretor de Patrimônio;
2. Diretor de Pessoal Civil;
b) no Quadro de Engenheiros Militares, até três cargos, dentre
os abaixo:

1. Diretor de Arsenal de Guerra;
2. Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
3. Diretor de Recuperação;
4. Diretor do Serviço Geográfico;
5. Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
6. Subchefe de Sistemas do Comando de Operações Terrestres;
7. Subchefe de Comunicações, Eletrônica e Informática;
c) no Serviço de Saúde, até um cargo, dentre os abaixo:
1. l' Subdiretor de Saúde;
2. 2' Subdiretor de Saúde;
d) no Serviço de Intendência, até um cargo, dentre os abaixo:

1. Diretor de Contabilidade;
2. Diretor de Material de Intendência;
3. Diretor de Transportes;
4. Chefe do Centro de Pagamento do Exército.

Art. 2' As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos no artigo anterior, serão feitas por decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo
de paz.
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Art. 3" Os cargos de natureza militar privativos de Oficial-General, em órgãos estranhos ao Ministério do Exército, são regulados
em legislação específica.
Art. 4º O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogados os Decretos n''s 1.096, de 23 de março
de 1994, 1.594, de 15 de agosto de 1995, 1.739, de 8 de dezembro de
1995, e 1.833, de 6 de março de 1996.
Brasília, 12 de março de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 2.177, DE 12 DE MARÇO DE 1997
Prorroga o prazo a Que se refere o art. 2'!
do Decreto n' 2.027, de 11 de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º O prazo a que se refere o art. 2º do Decreto n? 2.027, de
11 de outubro de 1996, fica prorrogado até 7 de abril de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se os Decretos n"s 2.068, de 12 de novembro
de 1996, e 2.121, de 13 de janeiro de 1997.
Brasília, 12 de março de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Mallan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 2.178, DE 17 DE MARÇO DE 1997
Altera o Decreto n'! 89.496, de 29 de
março de 1984, que regulamenta a Lei n"
6.662, de 25 de junho de 1979, que dispõe
sobre a Política Nacional de Irrigação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe a Lei n" 6.662, de 25 de junho de 1979,
DECRETA:
Art. 1" O art. 14, o § 3" do art. 16 e os arts. 42 e 43 do Decreto
n? 89.496, de 29 de março de 1984, que regulamenta a Lei n" 6.662,
de 25 de junho de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. As áreas dos projetos de interesse social predomínante serão divididas em lotes familiares.
§ F Considera-se projeto de interesse social predominante,
para efeito deste decreto, aquele destinado exclusivamente ao
reassentamento de populações desalojados por força da construo
ção de obra em área pública.
§ 2" Considera-se lote familiar, para efeito deste regulamento, o imóvel rural que seja explorado diretamente pelo agricultor e sua família, e garanta-lhes a subsistência, admitida a
contratação de mão-da-obra complementar, e de serviços de terceiros, possibilitando o progresso social e econômico.»

«Art. 16

.

§ 3" O adquirente de lote familiar amortizará os recursos
públicos aplicados em benfeitorias internas, o valor da terra,
apurados à data da titulação, no prazo de até 25 anos, inclusive
até cinco de carência, a juros de seis por cento ao ano.
......•.................................................................................................»

«Art. 42
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§ 4º No caso de administração indireta preconizada no § 1º
deste artigo, as entidades vinculadas deverão, preferencialmente, delegar às organizações de irrigantes de projetos as atividades
de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum.»

«Art. 43

.

§ 5º Para os projetos públicos administrados por organizações de irrigantes, nos termos do § 4º do art. 42, as
despesas mencionadas no inciso II deste artigo serão rateadas entre os irrigantes e cobradas na forma definida pelas
organizações.»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se os Decretos nºs 90.309, de 16 de outubro de
1984, 90.991, de 26 de fevereiro de 1985, e 93.484, de 29 de outubro
de 1986.
Brasília, 17 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krauser

DECRETO Nº 2.179, DE 18 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais para o desenvolvimento regional para
os produtos que especifica e dá outros providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Objeto

Art. 1" Este decreto regulamenta a redução de impostos prevista na Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, incidente sobre:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos;
III - veículos automotores terrestres de passageiros e de uso
misto de duas rodas ou mais e jipes;
IV - camionetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
V - veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas,
veículos terrestre para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores.
CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 2º Para fins deste decreto, consideram-se:
I - Bens de Capital: máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados
no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente;
II - Insumos: matérias-primas; partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinados aos produtos relacionados no inciso IV;
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III - Veículos de Transporte: os produtos relacionados nas
alíneas a a c do inciso IV;
IV - Beneficiários: as empresas instaladas e que venham a
se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que sejam
montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestre de passageiros e de uso misto
de duas rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores de
quatro rodas ou mais para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiTas;

f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilízados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores;

V - Autopeças: produtos relacionados na alínea h do inciso
anterior;
VI - Montadoras de Veículos: empresas montadoras e fabricantes dos produtos realcionados nas alíneas a a c do inciso IV;
VII - Exportações Indíretas: vendas a empresas comerciais
exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do Decreto-Lei n"
1.248, de 29 de novembro de 1972, e exportações realizadas por
intermédio de subsidiárias integrais;
VIII - Exportações Adicionais, o valor correspondente a:
a) quarenta por cento sobre O valor FOB da exportação dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, de fabricação
própria;
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b) 150% do valor FOB da importação de ferramentais para
prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente;

c) duzentos por cento do valor de Bens de Capital fabricados no
País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
d) cem por cento dos gastos em especialização e treinamento de

mão-de-obra, vinculada à produção, dos bens relacionados nas alíneas

a a h do inciso IV, de fabricação própria, conforme normas complementares a serem expedidas pelo Ministro de Estado da Indústria,
do Comércio e do Turismo;
e) cem por cento dos gastos em construção civil, terrenos e
edificações, destinados à produção dos bens relacionados nas alíneas
a a h do inciso IV, de fabricação própria, conforme normas complementares a serem expedidas pelo Ministro de Estado da Indústria,
do Comércio e do Turismo;

IX - Exportaçães Líquidas: o valor FOB das exportações dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV adicionado às
Exportações Indiretas e às Exportações Adicionais, deduzidos:
a) O valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou represen-

tante no exterior;

c) as exportações sem cobertura cambial;
X - Índice Médio de Nacionalização: proporção entre o valor
dos Insumos produzidos no País e a soma dos Insumos produzidos no
País com o valor FOB das importações de Insumos, deduzidos os
impostos e o valor das importações realizadas sob o regime de drauiback, utilizados na produção global de cada Beneficiário, em cada ano
calendário;
XI -

Newcomers:
a) os Beneficiários: que venham a se instalar no País;

b) as linhas de produção novas e completas, adicionais às existentes, que impliquem acréscimo de capacidade instalada dos BeneCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605·1926, mar. 1997
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[iciários, aqui definidas como aquelas que introduzam no País modelo
novo dos produtos relacionados nas alíneas a a e do ínciso IV ou
fanu1ia nova de modelos, com investimentos em conjunto completo de
ferramentais novos para confecção de nova carroçaria;
c) as fábricas novas dos

Beneficiários, já instalados no País;

XII - Importações Diretas: compras do exterior realizadas pelas próprias Montadoras de Veículos;
XIII - Importações Indiretas: compras de Veículos de Transporte realizadas pelas Montadoras de Veículos, de acordo com
instruções expedidas em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo, por intermédio
de empresas comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos
termos do Decreto-Lei n? 1.248, de 1972.
CAPÍTULO III
Da Habilitação

Art. 3' A fruição da redução do Imposto de Importação de que
trata este decreto depende de habilitação.
§ l' Somente poderá habilitar-se a pessoa jurídica que comprovar a regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais federais.
§ 2' As empresas fabricantes de Autopeças somente poderão
habilitar-se à fruição da redução do Imposto de Importação, de que
trata este decreto, desde que comprovem que maís de cinqüenta por
cento de seu faturamento líquido anual é decorrente da venda de
produtos destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 2' e ao mercado de reposição
de Autopeças.
§ 3' As Newcomers fabricantes de Autopeças somente poderão
habilitar-se à fruição da redução do Imposto de Importação de que
trata este decreto desde que comprometam, em documento anexo ao
pleito de habilitação, a comprovar, ao final do primeiro ano de suas
operações, o atendimento ao disposto no parágrafo anterior, in fine.
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§ 4" Para os empreendimentos que tenham como objetivo a
fabricação dos produtos relacionados nas alíneas a ag do inciso IV do
art. 2", a data-limite para a habilitação será 31 de maio de 1997.
§ 5" Para os empreendimentos que tenham como objetivo a
fabricação dos produtos relacionados na alínea h do inciso IV do art.
2", a data-limite para a habilitação será 31 de março de 1998.
§ 6" Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão, em ato conjunto, as normas e
procedimentos para habilitação a que se refere este artigo.
CAPÍTULO IV
Das Reduções de Impostos

Art. 4" Observado o disposto no artigo anterior, os Beneficiários
poderão importar, até 31 de dezembro de 1999:
I - Bens de Capital, com redução de cem por cento do imposto
de importação;
II - Insumos, com redução de noventa por cento do Imposto de
Importação.
Parágrafo único. A redução prevista no inciso II não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação em valor inferior
ao que seria devido mediante aplicação de uma alíquota ad valorem
de dois por cento.

Art. 5" As Montadoras de Veículos poderão realizar Importações Diretas ou Indiretas, até 31 de dezembro de 1999, de Veículos de
Transporte com redução de cinqüenta por cento do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação em valor inferior
ao que seria devido mediante aplicação da alíquota correspondente
constante da Tarifa Externa Comum.

Art. 6" Os Beneficiários poderão obter, até 31 de dezembro de
1999:
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I - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de Bens de Capital e seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de 45% do Imposte-sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de Insumos e seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
III isenção do adicional ao frete para renovação da Marinha
Mercante;
IV - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento dos bens importados;
V - isenção do imposto sobre a renda e adicionais, calculados
com base no lucro da exploração do empreendimento;
VI - crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares n's 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro
de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o
faturamento das empresas referidas no inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o inciso VI serão
escriturados no livro Registro de Apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, e sua utilização dar-se-á nos termos do previsto no
art. 103 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n" 87.981, de 23 de dezembro de 1982.

CAPÍTULO V
Das Proporções e dos Limites
Art. 7' A proporção entre as aquisições de Bens de Capital,
produzidos no País, e as importações de Bens de Capital com redução
do Imposto de Importação, deverá ser, no mínimo, por ano-calendário,
de um por um até 31 de dezembro de 1997 e de um e meio por um a
partir de l' de janeiro de 1998.

§ I" Serâ considerada aquisição de Bens de Capital produzidos
no País a incorporação ao ativo permanente dos Beneficiários de Bens
de Capital de fabricação própria.
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§ 2º A proporção a que se refere o caput deste artigo poderá ser
alterada por acordo entre as entidades de classe representativas da
indústria brasileira de bens de capital e a empresa interessada,
homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 8' A proporção entre as aquisições de cada matéria-prima
produzida no País e as importações da mesma matéria-prima com
redução do Imposto de Importação deverá ser, no mínimo, por ano
calendário, de um por um.
Parágrafo único. A proporção a que se refere o caput deste artigo
poderá ser alterada por acordo entre as entidades de classe representativa da indústria de matérias-primas e a empresa interessada,
homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9º Ü valor total do FüB das importações de matérias-primas e dos produtos relacionados nas alíneas a e h do inciso IV do art.
22 , procedentes e originários de países membros do Mercosul, adicionado às importações de Insumos e Veículos de Transporte com redução do Imposto de Importação, não poderá exceder, por ano-calendário, o das Exportações Líquidas.
Parágrafo único. Será admitida, até 31 de dezembro de 1998,
variação de até dez por cento, para mais ou para menos, na proporção
a que se refere o caput deste artigo, para utilização ou compensação
no ano-calendário imediatamente seguinte.

Art. 10. Ü valor total FüB das importações de Insumos com
redução do Imposto de Importação não poderá exceder, por ano-calendário, dois terços do das Exportações Líquidas.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as matérias-primas, quando se tratar das importações a serem realizadas pelos fabricantes de Autopeças.
Art. 11. No caso de Newcomers, as proporções a que se referem
os arts. 7º a 10 serão calculadas tomando-se por base um período de
cinco anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data
do primeiro desembaraço aduaneiro das importações com redução do
Imposto de Importação de Insumos ou de Veículos de Transporte e 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual utilizar-se-á o critério
do ano-calendário.
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Parágrafo único. No caso de Newcomers fabricantes dos produtos relacionados na alínea h do art. 2", as proporções a que se referem
os arts. 7" a 10 serão calculadas tomando-se por base um período de
dois anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data do
primeiro desembaraço aduaneiro das importações com redução do
Imposto de Importação de Insumos e 31 de dezembro do ano subseqüente, findo o qual utilizar-se-á o critério do ano-calendário.

Art. 12. O indice Médio de Nacionalização deverá ser de, no
mínimo, sessenta por cento, exceto para os veículos automotores
terrestres de duas rodas.
§ 1e Os Insumos procedentes e originários dos países membros
do Mercosul, cujos valores sejam compensados com exportaçõesserão
considerados produzidos no País para efeito de apuração do Indice

Médio de Nacionalização.
§ 2" Para as Newcomers fabricantes de veículos automotores
terrestres de três rodas ou maís, o indice Médio de Nacionalização
será de, no mínimo:
a) cinqüenta por cento, tomando-se por base um período de
quatro anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data
de início da produção dos produtos relacionados nas alíneas a a g do
inciso IV do art. 2º e 31 de dezembro do ano subseqüente;
b) sessenta por cento, por ano-calendário, a partir do final do
período a que se refere a alínea anterior.

§ 3" Para as Newcomers fabricantes dos produtos relacionados
na alínea h do inciso IV do art. 2", o indice Médio de Nacionalização
será de, no mínimo:
a) cinqüenta por cento, tomando-se por base um período de dois
anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data de início
da produção e 31 de dezembro do ano subseqüente;
b) sessenta por cento, por ano-calendário, a partir do final do
período a que se refere a alínea anterior.

§ 4" Para as Newcomers fabricantes de veículos automotores
terrestres de duas rodas, o indice Médio de Nacionalização será de,
no mínimo:
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a) sessenta por cento, tomando-se por base um período de três

anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data de início

da produção e 31 de dezembro do ano subseqüente;
b) setenta por cento, por ano-calendário, a partir do final do
período a que se refere a alínea anterior.

Art. 13. As empresas fabricantes de Autopeças, que as exportarem para empresas controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do
inciso IV do art. 2', instaladas no País, poderão transferir para estas
o valor das Exportações Líquidas relativo àqueles produtos, desde que
a exportação tenha sido intermediada pela montadora ou fabricante
nacional.
Art. 14. Em caso de concentração de importações que prejudique a produção nacional, ou na sua iminência, o Ministério da Indús-

tria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais
à importação de Bens de Capital e de Insumos com redução do Imposto
de Importação.
CAPÍTULüvr
Das Penalidades

Art. 15. A inobservância do disposto neste decreto sujeitará o
Beneficiário ao pagamento de multa de:
I - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital, realizadas nas condições prevístas no inciso I do art.
4", que contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere
o art. 7º;
II - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital, realizadas nas condições previstas no inciso I do art.
4º, que exceder os limites adicionais a que se refere o art. 14;

III - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas, realizadas nas condições prevístas no inciso II do
art. 4º, que exceder a proporção fixada no art. 8º;
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IV - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
art. 4" que exceder aos limites adicionais a que se refere o art. 14;
V - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Insumos, realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 4º, que
concorrer para o descumprimento do Índice Médio de Nacionalização., a que se refere o art. 12;
VI - 120% sobre o valor FüB das importações de Insumos e
de Veículos de Transporte, realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 4º e no art. 5º, respectivamente, que exceder a
proporção estabelecida no art. 9";
VII - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Insumos, realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 4º, que
exceder a proporção estabelecida no art. 10.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 16. Para efeito deste decreto, serão consideradas realizadas:
I -

as importações, na data do desembaraço aduaneiro;

II - as aquisições de Bens de Capital produzidos no País, na
data da incorporação ao ativo permanente dos Beneficiários;
III - as aquisições de Insumos fabricados no Pais, na data da
entrada no estabelecimento do Beneficiário.

Art. 17. Para os fins do disposto neste decreto serão considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América, adotandose para conversão as taxas cambiais médias do segmento de taxas
livres, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 18. Permanecem em vigor as regras de origem estabelecidas pelo Decreto nº 1.568, de 21 de julho de 1995, e demais disposições
aplicáveis.
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Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1997; 176· da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Martus Antônio Rodrigues Tavares
DECRETO N' 2.180, DE 19 E MARÇO DE 1997
Suprime os incisos VII, VIII, IX, XVI,
XVII, .xx, e XXI, do art. 1() do Decreto n e
95.859, de 22 de março de 1988, e os incisos
VII, VIII e XlI, do art. l' do Decreto nº 97.596,
de 3D de março de 1989, que dispõe sobre
terras públicas federais, afetadas a uso especial do Ministério do Exército.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam suprimidos os incisos VII, VIII, IX, XVI, XVII, XX
e XXI, do art. I" do Decreto n? 95.859, de 22 de março de 1988, e os
incisos VII, VIII e XII, do art. I" do Decreto n" 97.596, de 30 de março
de 1989, que afetam a uso especial do Ministério do Exército os
imóveis rurais denominados Gleba Cuniã (60 lotes), no Município de
Porto Velho, Estado de Rondônia, Glebas Mirari, Boa Esperança e
Pupunhas, no Município de Humaitá, Estado do Amazonas, Glebas
Cinzento e Aquiri, no Município de Marabá, Estado do Pará, Glebas
Cururú e Juruena, no Município de Itaituba, Estado do Pará, Glebas
Traçadal, Sanaúna e Conceição, no Município de Guajará-Mirim,
Estado de Rondônia, Glebas 25 de Setembro e Afluente, nos Municípios de Piauini e Boca do Acre, Estado do Amazonas e Gleba Quatorze
(Lote n' 243), no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
Art. 2' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
do Patrimônio da União, adotará as providências necessárias à transCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997
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ferência de jurisdição das terras ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (lncra), para destinação nos termos das Leis n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, e n'' 4.947, de 6 de abril de 1966.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de março de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Raul Belens Jungmann PÚ,to

DECRETO N" 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC),
estabelece as normas gerais de aplicação das
sanções administrativas previstas na Lei n'!
8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o
Decreto n' 861, de 9 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. l' Fica organizado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e estabelecidas as normas gerais de aplicação das
sanções administrativas, nos termos da Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça (SDE), por meio do seu Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), e os demais órgãos fedeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliap. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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rais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis
de defesa do consumidor.

CAPÍTULüII
Da Competência dos Órgãos Integrantes do SNDC

Art. 3º Compete ao DPDC, a coordenação da política do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;
11 - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas juridicas
de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre
seus direitos e garantias;
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por
intermédio dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito
para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação
vigente;
VI - representar ao Ministério Público competente, para fins
de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas
atribuições;
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos,
coletivos ou individuais dos consumidores;
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na
fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de
produtos e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros
programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de
entidades com esse mesmo objetivo;
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x-

fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do
consumidor;
Xl - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória
especialização técnico-científica para a-consecução de seus objetivos;
XlI - provocar a Secretaria de Direito Econõmico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º
do art. 5' da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
XlII - elaborar e divulgar o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere
o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990;
XlV - desenvolver outras atividades compativeis com suas
finalidades.

Art. 4' No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao
órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa
do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XlI do art. 3º deste
decreto e, ainda:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do
consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;
II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;
III -

fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de
instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das
regras fixadas pela Lei n" 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este decreto;
V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores
de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n'' 8.078, de 1990,
e remeter cópia ao DPDC;
VI lidades.

desenvolver outras atividades compatíveis com suas fina-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasfliap. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1890

Art. 5" Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública,
Federal, Estadual e Municipal, destinado à defesa dos interesses e
direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuições para apurar e punir infrações a este decreto e à
legislação das relações de consumo.
Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de
infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor,
eventual conflito de competência será dirimido pelo DPDC, que poderá
ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor
(CNPDC), levando sempre em consideração a competência federativa
para legislar sobre a respectiva atividade econômica.

Art. 6" As entidades e órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de
Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, nos termos do § 6" do art. 5" da Lei
n" 7.347, de 1985, na órbita de suas respectivas competências.
§ 1" A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumo, seja
lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.
§ 2" A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de
novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar
ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do
ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado.

§ 3º O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que estipulem condiçôes sobre:
I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no prazo ajustado;
II - pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se em conta os seguintes critérios:
a) o valor global da operação investigada;

b) o valor do produto ou serviço em questão;
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c) os antecedentes do infrator;
d) a situação econômica do infrator;

IH - ressarcimento das despesas de investigação da infração e
instrução do procedimento administrativo.
§ 4" A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá
o curso do processo administrativo, se instaurado, que somente será
arquivado após atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo.

Art. 7" Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o
SNDC fiscalizar as relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da legislação, os responsáveis por prática que
violem os direitos do consumidor.
Art. 8" As entidades civis de proteção e defesa do consumidor,
legalmente constituídas, poderão:
I - encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e
defesa do consumidor, para as providências legais cabíveis;

H - representar o consumidor em juízo, observado o disposto
no inciso IV do art. 82 da Lei n? 8.078, de 1990;

HI -

exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III

Da Fiscalização, das Práticas Infrativas e das Penalidades
Administrativas

Seção I
Da Fiscalização

Art. 9º A fiscalização das relações de consumo de que tratam a
Lei nº 8.078, de 1990, este decreto e as demais normas de defesa do
consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, por meio do DPDC,
pelos órgãos federais integrantes do SNDC, pelos órgãos conveniados
com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor
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criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.

Art. 10. A fiscalização de que trata este decreto será efetuada
por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados
mediante Cédula de Identificação Fiscal admitida e delegação mediante convênio.
Art. 11. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos que compõem o SNDC, os agentes de que trata o artigo anterior responderão
pelos atos que praticarem quando investidos da ação fiscalizadora.
Seção II
Das Práticas Infrativas
Art. 12. São consideradas práticas infrativas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, semjusta causa,
a limites quantitativos;
II - recusar atendimento às demandas dos consumidores na
exata medida de sua disponibilidade de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
1I1 - recusar, sem motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços;
IV - enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou
fornecer qualquer serviço, sem solicitação prévia;
V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
VI

exigir do consumidor vantagem manifestamente exces-

siva;

VII
executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento
e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de
práticas anteriores entre as partes;
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VIII - repassar informações depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
IX serviço:

colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro);
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas;

c) em desacordo com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza;
d) impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que
lhe diminua o valor;

X - deixar de reexecutar os serviços, quando cabível, sem
custo adicional;
XI - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua
obrigação ou deixar a fixação ou variação de seu termo inicial a seu
exclusivo critério.

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:
I - ofertar produtos ou servíços sem as informações corretas, claras, precisas e ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas
características, qualidade, quantidade, composição, preço, condições
de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados relevantes;
II - deixar de comunicar à autoridade competente a periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no
mercado de consumo, ou quando da verificação posterior da existência
do risco;
IH - deixar de comunicar aos consumidores, por meio de
anúncios publicitários, a periculosidade do produto ou serviço, quanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605
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do do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da
verificação posterior da existência do risco;
IV - deixar de reparar os danos causados aos consumidores
por efeitos decorrentes de projetos, fabricação, construção, montagem, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços, ou informações insuficientes ou inadequadas sobre
a sua utilização e risco;
V - deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo se existir autorização em contrário do consumidor;
VI - deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa, ressalvada a incorreção retificada em tempo
hábil ou exclusivamente atribuível ao veículo de comunicação, sem
prejuízo, inclusive nessas duas hipóteses, do cumprimento forçado do
anunciado ou do ressarcimento de perdas e danos sofridos pelo
consumidor, assegurado o direito de regresso do anunciante contra
seu segurador ou responsável direto;
VII - omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone
ou reembolso postal, o nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, na publicidade e nos impressos utilizados na
transação comercial;
VIII - deixar de cumprir, no caso de fornecimento de produtos
e serviços, o regime de preços tabelados, congelados, administrados,
fixados ou controlados pelo Poder Público;
IX - submeter o consumidor inadimplente a ridículo ou a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;
X - impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor
às informações existentes em cadastros, fichas, registros de dados
pessoais e de consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre as
respectivas fontes;
XI - elaborar cadastros de consumos com dados irreais ou
imprecisos;
XII - manter cadastros e dados de consumidores com informações negativas, divergentes da proteção legal;
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XIII - deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo,
quando não solicitada por ele;

XIV - deixar de corrigir, imediata a gratuitamente, a inexatidão de dados e cadastros, quando solicitado pelo consumidor;
XV - deixar de comunicar ao consumidor, no prazo de cinco
dias úteis, as correções cadastrais por ele solicitadas;

XVI - impedir, dificultar ou negar, sem justa causa, o cumprimento das declarações constantes de escritos particulares, recibos
e pré-contratos concernentes às relações de consumo;
XVII - omitir em impressos, catálogos ou comunicações, impedir, dificultar ou negar a desistência contratual, no prazo de até sete
dias a contar da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio;

XVIII - impedir, dificultar ou negar a devolução dos valores
pagos, monetariamente atualizados, durante o prazo de reflexão, em
caso de desistência do contrato pelo consumidor;
XIX - deixar de entregar o termo de garantia, devidamente
preenchido com as informações previstas no parágrafo único do art.
50 da Lei n" 8.078, de 1990;

xx - deixar, em contratos que envolvam vendas a prazo ou com
cartão de crédito, de informar por escrito ao consumidor, prévia e
adequadamente, inclusive nas comunicações publicitárias, o preço do
produto ou do serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros
de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legal e contratualmente previstos, o número e a periodicidade das prestações e, com
igual destaque, a soma total a pagar, com ou sem financiamento;
XXI - deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de
reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, e, caso cessadas, de manter a oferta de componentes e peças de
reposição por período razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do
produto ou serviço;
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XXII - propor ou aplicar índices ou formas de reajuste alternativos, bem como fazê-lo em desacordo com aquele que seja legal ou
contratualmente permitido;
XXIII - recusar a venda de produto ou a prestação de serviços,
publicamente ofertados, diretamente a quem se dispõe a adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos regulados em leis
especiais;
XXIV - deixar de trocar O produto impróprio, inadequado, ou
de valor diminuído, por outro da mesma espêcie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério
do consumidor.
Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro
o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedade, origem, preço de quaisquer outros dados
sobre produtos ou serviços.

§ 1s É enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de
informar sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à
disposição dos consumidores
§ 2" É abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a supertição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperiência da
criança, desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança, ou que viole normas legais ou regulamentares
de controle da publicidade.
§ 3º O ônus da prova da veracidade (não-enganosidade) e da
correção (não-abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
Art. 15. Estando a mesma empresa sendo acionada em mais de
um Estado Federado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa, a
autoridade máxima do sistema estadual poderá remeter o processo
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ao órgão coordenador do SNDC, que apurará o fato e aplicará as
sanções respectivas.

Art. 16. Nos casos de processos administrativos tramitando em
mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, o
DPDC poderá avocá-los, ouvida a Comissão Nacional Permanente de
Defesa do Consumidor, bem como as autoridades máximas dos sistemas estaduais.
Art. 17. As práticas infrativas classificam-se em:
I - leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes;

II - graves: aquelas em que forem verificadas circunstâncias
agravantes.

Seção lII
Das Penalidades Administrativas

Art. 18. A inobservãncia das normas contidas na Lei nº 8.078,
de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá
prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de
forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo,
sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas
específicas:

I

II

multa;
apreensão do produto;

UI

inutilização do produto;

IV

cassação do registro do produto junto ao órgão compe-

tente;

V

VI
VII
VIII
IX

proibição de fabricação do produto;
suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;
suspensão temporária de atividade;
revogação de concessão ou permissão de uso;

cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
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x-

interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra
ou de atividade;
Xl XlI -

intervenção administrativa;
imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas neste decreto, quem por ação ou omissão
lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
§ 2' As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos
órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do
órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação
vigente.

§ 3' As penalidades previstas nos incisos IH a Xl deste artigo
sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.
Art. 19. Toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover
publicidade enganosa ou abusiva ficará sujeita à pena de multa,
cumulada com aquelas previstas no artigo anterior, sem prejuízo da
competência de outros órgãos administrativos.
Parágrafo único. Incide também nas penas deste artigo o fornecedor que:
a) deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados os
dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem
publicitária;

b) veicular publicidade de forma que o consumidor não possa,
fácil e imediatamente, identificá-la como tal.

Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Art. 21. A aplicação da sanção prevista uo inciso H do art. 18
terá lugar quando os produtos forem comercializados em desacordo
com as especificações técnicas estabelecidas em legislação própria, na
Lei n? 8.078, de 1990, e neste decreto.
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§ 1º Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar
sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que
responda pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário,
mediante termo próprio, proibida a venda, utilização, substituição,
subtração ou remoção, total ou parcial, dos referidos bens.
§ 2º A retirada de produto por parte da autoridade fiscalizadora
não poderá incidir sobre quantidade superior àquela necessária à
realização da análise pericial.

Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou
serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de
crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando:
I - impossibilitar, exonerar ou atenuar a responsabilidade
do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou implicar renúncia ou disposição de direito do consumidor;
II - deixar de reembolsar ao consumidor a quantiajá paga,
nos casos prevístos na Lei nº 8.078, de 1990;
III -

transferir responsabilidades a terceiros;

IV - estabelecer obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V - estabelecer inversão do õnus da prova em prejuízo do
consumidor;
VI -

determinar a utilização compulsória de arbitragem;

VII - impuser representante para concluir ou realizar outro
negócio jurídico pelo consumidor;
VIII - deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o
contrato, embora obrigando o consumidor;
IX - permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do preço, juros, encargos, forma de pagamento ou
atualização monetária;
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x-

autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor, ou pennitir, nos contratos de longa duração ou de trato sucessivo, o cancelamento sem justa causa e motivação, mesmo que dado ao consumidor
a mesma opção;
Xl - obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança
de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o
fornecedor;
XlI - autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o
conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração;
XlII -

infringir normas ambientais ou possibilitar sua viola-

ção;

XlV - possibilitar a renúncia ao direito de indenização por
benfeitorias necessárias;
XV - restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio
contratual;

XVI - . onerar excessivamente o consumidor, considerando-se
a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares à espécie;
XVII - determinar, nos contratos de compra e venda mediante
pagamento em prestações, ou nas alienações fiduciárias em garantia,
a perda total das prestações pagas, em benefício do credor que, em
razão do inadimplemento, pleitear a resilição do contrato e a retomada do produto alienado, ressalvada a cobrança judicial de perdas e
danos comprovadamente sofridos;
XVIII - anunciar, oferecer ou estipular pagamento em moeda
estrangeira, salvo nos casos previstos em lei;
XIX - cobrar multas de mora superiores a dois por cento,
decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo, conforme
o disposto no § l' do art. 52 da Lei n' 8.078, de 1990, com a redação
dada pela Lei n? 9.298, de l' de agosto de 1996;
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xx - impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro;
XXI - fizer constar do contrato alguma das cláusulas abusivas a que se refere o art. 56 deste decreto;
XXII - elaborar contrato, inclusive o de adesão, sem utilizar
termos claros, caracteres ostensivos e legíveis, que permitam sua
imediata e fácil compreensão, destacando-se as cláusulas que impliquem obrigação ou limitação dos direitos contratuais do consumidor,
inclusive com a utilização de tipos de letra e cores diferenciados, entre
outros recursos gráficos visuais;

XXIII - que impeça a troca de produto impróprio, inadequado,
ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério
do consumidor.
Parágrafo único. Dependendo da gravidade da infração prevista
nos incisos dos arts. 12, 13 e deste artigo, a pena de multa poderá ser
cumulada com as demais previstas no art. 18, sem prejuízo da
competência de outros órgãos administrativos.

Art. 23. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso IV do art. 12
deste decreto, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação
de pagamento.
Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:
I -

II decreto.

as circunstâncias atenuantes e agravantes;

os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
II -

ser o infrator primário;
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III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para
minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática
infrativa para obter vantagens indevidas;
IH - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de
tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;
V VI repetitivo;

ter o infrator agido com dolo;
ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor
de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de
deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;
VIII -

dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o
infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou
econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível.
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a
sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva
e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo
superior a cinco anos.
Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste decreto pela
autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se,
a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos
consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição
econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no
parágrafo único do art. 57 da Lei n? 8.078, de 1990.
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CAPÍTULürv
Da Destinação da Multa e da Administração dos Recursos

Art. 29. A multa de que trata o inciso I do art. 56 e caput do art.
57 da Lei n? 8.078, de 1990, reverterá para o fundo pertinente à pessoa
jnrídica de direito público' que impuser a sanção, gerido pelo respectivo Conselho Gestor.
Parágrafo único. As multas arrecadadas pela União e órgãos
federais reverterão para o Fundo de Direitos Difusos de que tratam
a Lei n'' 7.347, de 1985, e Lei n" 9.008, de 21 de março de 1995, gerido
pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD).
Art. 30. As multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional
de Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com a modernização administrativa dos órgãos públicos de
defesa do consumidor, após aprovação pelo respectivo Conselho Gestor, em cada unidade federativa.
Art. 31. Na ausência de fundos municipais, os recursos serão
depositados no fundo do respectivo Estado e, faltando este, no fundo
federal.
Parágrafo único. O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa
dos Direitos Difusos poderá apreciar e autorizar recursos para projetos especiais de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais
de defesa do consumidor.
Art. 32. Na lúpótese de multa aplicada pelo órgão coordenador
do 8NDC nos casos previstos pelo art. 15 deste decreto, o Conselho
Federal Gestor do FDD restituirá aos fundos dos Estados envolvidos
o percentual de até oitenta por cento do valor arrecadado.
CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo

Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa
do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá
início mediante:
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I

n

ato, por escrito, da autoridade competente;
lavratura de auto de infração;

In

reclamação.
§ I" Antecedendo à instauração do processo administrativo,
poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as
questões investigadas, resguardado o segredo industrial, na forma do
disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.
§ 2" A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às
determinações e convocações dos órgãos do 8NDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade
administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da
prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Seção II
Da Reclamação

Art. 34. O consumidor poderá apresentar sua reclamação pessoalmente, ou por telegrama, carta, telex, fac-símile ou qualquer
outro meio de comunicação, a quaisquer dos órgãos oficiais de proteção e defesa do consumidor.
Seção III
Dos Autos de Infração, de Apreensão e do Termo de Depósito

Art. 35. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de
Depósito deverão ser impressos, numerados em série e preenclúdos
de forma clara e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas,
mencionando:
I - o Auto de Infração:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado;
c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
d) o dispositivo legal infringido;
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e) a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de dez dias;
f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula;
g) a designação do órgão julgador e o respectivo endereço;
h) a assinatura do autuado;

II -

o Auto de Apreensão e o Termo de Depósito:

a) o local, a data e a hora da lavratura;

b) o nome, o endereço e a qualificação do depositário;

c) a descrição e a quantidade dos produtos apreendidos;
d) as razões e os fundamentos da apreensão;

e) o local onde o produto ficará armazenado;
f) a quantidade de amostra colhida para análise;
g) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número de sua matricula;
h) a assinatura do depositário;
i) as proibições contidas no § l' do art. 21 deste decreto.

Art. 36. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de
Depósito serão lavrados pelo agente autuante que houver verificado
a prática infrativa, preferencialmente no local onde foi comprovada a
irregularidade.
Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de
Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias,
numeradas tipograficamente.
§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.
§ 2º Quando a verificação do defeito ou vício relativo à qualidade, oferta e apresentação de produtos não depender de perícia, o
agente competente consignará o fato no respectivo Auto.

Art. 38. A assinatura nos Autos de Infração, de Apreensão e no
Termo de Depósito, por parte do autuado, ao receber cópias dos
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mesmos, constitui notificação, sem implicar confissão, para os fins do
art. 44 do presente decreto.

Parágrafo único. Em caso de recusa do autuado em assinar os
Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito, o agente
competente consignará o fato nos Autos e no Termo, remetendo-os ao
autuado por via postal, com Aviso de Recebimento (AR) ou outro
procedimento equivalente, tendo os mesmos efeitos do caput deste
artigo.

SeçãoN
Da Instauração do Processo Administrativo por Ato de Autoridade
Competente
Art. 39. O processo administrativo de que trata o art. 33 deste
decreto poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado
ou por iniciativa da própria autoridade competente.
Parágrafo único. Na lúpótese de a investigação preliminar não
resultar em processo administrativo com base em reclamação apresentada por consumidor, deverá este ser informado sobre as razões
do arquivamento pela autoridade competente.
Art. 40. O processo administrativo, na forma deste decreto,
deverá, obrigatoriamente, conter:
I
a identificação do infrator;
II
III
IV

a descrição do fato ou ato constitutivo da infração;
os dispositivos legais infringidos;
a assinatura da autoridade competente.

Art. 41. A autoridade administrativa poderá determinar, na
forma de ato próprio, constatação preliminar da ocorrência de prática
presumida.

Seção V
Da Notificação

Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento,
para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste decreto.
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§ 1" A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo
administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

1 -

pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

Il - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2" Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder
ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação
por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em
lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma
vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local.

Seção VI
Da Impugnação e do Julgamento do Processo Administrativo
Art. 43. O processo administrativo decorrente de Auto de Infração, de ato de ofício de autoridade competente, ou de reclamação será
instruído e julgado na esfera de atribuição do órgão que o tiver
instaurado.
Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo,
no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação,
indicando em sua defesa:
I
Il
In
nação;
IV -

a autoridade julgadora a quem é dirigida;
a qualificação do impugnante;
as razões de fato e de direito que fundamentam a impugas provas que lhe dão suporte.

Art. 45. Decorrido o prazo impugnação, o órgão julgador determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente
protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades
públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos,
a serem apresentados no prazo estabelecido.
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Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o
respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e
gradação da pena.
§ 1s A autoridade administrativa competente, antes de julgar o
feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não
estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão
similar, se houver.
§ 2' Julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notíficado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou apresentar
recurso.
§ 3' Em caso de provimento do recurso, os valores recolhidos
serão devolvidos ao recorrente na forma estabelecida pelo Conselho
Gestor do fundo.
Art. 47. Quando a cominação prevista for a contrapropaganda,
o processo poderá ser instruído com indicações técnico-publicitárias,
das quais se intimará o autuado, obedecidas, na execução da respectiva decisão, as condições constantes do § I" do art. 60 da Lei n" 8.078,
de 1990.

Seção VII
Das Nulidades

Art. 48. A inobservãncia de forma não acarretará a nulidade do
ato, se não houver prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que
sejam conseqüência, cabendo à autoridade que a declarar indicar tais
atos e determinar O adequado procedimento saneador, se for o caso.

Seção VIII
Dos Recursos Administrativos

Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu
superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1909
Parágrafo único. No caso de aplicação de multas, o recurso será
recebido, com efeito suspensivo, pela autoridade superior.
Art. 50. Quando o processo tramitar no âmbito do DPDC, o
julgamento do feito será de responsabilidade do diretor daquele órgão,
cabendo recurso ao titular da Secretaria de Direito Econômico, no
prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, como
segunda e última instância recursal.
Art. 51. Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos
e condições estabelecidos neste decreto.
Art. 52. Sendo julgada insubsistente a infração, a autoridade
julgadora recorrerá à autoridade imediatamente superior, nos termos
fixados nesta seção, mediante declaração na própria decisão.
Art. 53. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso,
seja de ordem formal ou material.
Art. 54. Todos os prazos referidos nesta seção são preclusivos.

Seção IX
Da Inscrição na Dívida Ativa

Art. 55. Não sendo recolhido o valor da multa em trinta dias,
será o débito inscrito em dívida ativa do órgão que houver aplicado a
sanção, para subseqüente cobrança executiva.
CAPÍTULO VI
Do Elenco de Cláusulas Abusivas e do Cadastro de Fornecedores

Seção I
Do Elenco de Cláusulas Abusivas

Art. 56. Na forma do art. 51 da Lei n" 8.078, de 1990, e com o
objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a
Secretaria de Direito Econômico divulgará, anualmente, elenco complementar de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inciso IV do art. 22 deste
decreto.
§ I? Na elaboração do elenco referido no caput e posteriores
inclusões, a consideração sobre a abusividade de cláusulas contratuais se dará de forma genérica do abstrata.
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§ 2" O elenco de cláusulas consideradas abusivas tem natureza
meramente exemplificativa, não impedindo que outras, também,
possam vir a ser assim consideradas pelos órgãos da Administração
Pública incumbidos da defesa dos interesses e direitos protegidos pelo
Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata.

§ 3" A apreciação sobre a abusividade de cláusulas contratuais,
para fins de sua inclusão no elenco a que se refere o caput deste artigo,
se dará de ofício ou por provocação dos legitimados referidos no art.
82 da Lei n'' 8.078, de 1990.

Seção II
Do Cadastro de Fornecedores

Art. 57. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra
fornecedores constituem instrumento essencial de defesa e orientação
dos consumidores, devendo os órgãos públicos competentes assegurar
sua publicidade, confiabilidade e continuidade, nos termos do art. 44
da Lei n" 8.078, de 1990.
Art. 58. Para os fins deste decreto, considera-se:
I - cadastro: o resultado dos registros feitos pelos órgãos públicos de defesa do consumidor de todas as reclamações fundamentadas contra fornecedores;
11 - reclamação fundamentada: a notícia de lesão ou ameaça a
direito de consumidor analisada por órgão público de defesa do
consumidor, a requerimento ou de ofício, considerada procedente, por
decisão definitiva.

Art. 59. Os órgãos públicos de defesa do consumidor devem
providenciar a divulgação periódica dos cadastros atualizados de
reclamações fundamentadas contra fornecedores.
§ I" O cadastro referido no caput deste artigo será publicado,
obrigatoriamente, no órgão de imprensa oficial local, devendo a entidade responsável dar-lhe a maior publicidade possível por meio dos
órgãos de comunicação, inclusive eletrônica.
§ 2º O cadastro será divulgado anualmente, podendo o órgão
responsável fazê-lo em período menor, sempre que julgue necessário,
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e conterá informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto
da reclamação, a identificação do fornecedor e o atendimento ou não
da reclamação pelo fornecedor.
§ 3" Os cadastros deverão ser atualizados permanentemente,
por meio das devidas anotações, não podendo conter informações
negativas sobre fornecedores, referentes a período superior a cinco
anos, contado da data da intimação da decisão definitiva.

Art. 60. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra
fornecedores são considerados arquivos públicos, sendo informações
e fontes a todos acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação dos
consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade comparativa.
Art. 61. O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em cinco
dias a contar da divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada, a retificação de informação inexata que nele conste, bem como
a inclusão de informação omitida, devendo a autoridade competente,
no prazo de dez dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido.
Parágrafo único. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade
competente providenciará, no prazo deste artigo, a retificação ou
inclusão de informação e sua divulgação, nos termos do § 1s do art. 59
deste decreto.

Art. 62. Os cadastros específicos de cada órgão público de defesa do consumidor serão consolidados em cadastros gerais, nos âmbitos
federal e estadual, aos quais se aplica o disposto nos artigos desta
seção.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 63. Com base na Lei n" 8.078, de 1990, e legislação complementar, a Secretaria de Direito Econômico poderá expedir atos administrativos, visando à fiel observância das normas de proteção e
defesa do consumidor.
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Art. 64. Poderão ser lavrados Autos de Comprovação ou Constatação, a fim de estabelecer a situação real de mercado, em determinado lugar e momento, obedecido o procedimento adequado.
Art. 65. Em caso de impedimento à aplicação do presente decreto, ficam as autoridades competentes autorizadas a requisitar o
emprego de força policial.
Art. 66. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67. Fica revogado o Decreto nO 861, de 9 de julho de 1993.
Brasília, 20 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

DECRETO DE 2.182, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Estabelece normas para a transferência
e o recolhimento de acervos arquivísticos públicos federais para o Arquivo Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1',4' e 18 da Lei n'' 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
DECRETA:

Art. l' Os acervos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao
serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar
avaliados, organizados, higienizados e. acondicionados, bem como
acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle.
§ 10 Para os fins deste decreto, considera-se:

a) Avaliação: o processo de análise e identificação dos valores
dos documentos de arquivo, com vistas à sua seleção e destinação
final;
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b) Organização: a utilização de técnicas arquivísticas para classificação, arranjo e descrição de documentos;
c) Transferência: a passagem de documentos de um arquivo
corrente para o arquivo intermediário, onde aguardarão sua destinação final, que consiste na sua eliminação ou recollúmento para guarda
permanente;

d) Recolhimento: a entrada de documentos para guarda permanente em instituições arquivísticas públicas, após processo de avaliação;

e) Higienização Técnica de Conservação: a retirada de poeira e
outros resíduos estranhos aos documentos, com vistas à sua preservação;
f) Acondicionamento: a embalagem e a guarda de documentos de
arquivo de forma apropriada à sua preservação.

§ 2º Ai; atividades técnicas referidas no caput deste artigo, que
precedem à transferência ou ao recollúmento de documentos, serão
implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos
arquivos.

Art. 2º Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal deverão constituir, no prazo de sessenta dias, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção
de documentação produzida e acumulada no Seu ámbito de atuação,
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.
§ I" Os documentos relativos às atividades-meio deverão ser
selecionados pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação
de Documentos dos órgãos e entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos de guarda e destinação estabelecidos na Tabela
Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos
Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública, aprovada
pelo Conarq.
§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da tabela referida no § 1º deste artigo deverão ser avaliados e
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mentos dos órgãos e entidades geradores dos arquivos, devendo os
prazos de guarda e destinação daí decorrentes ser aprovados pelo
Arquivo Nacional.
§ 3' Os documentos relativos às atividades-fim deverão ser
avaliados e selecionados também pelos órgãos ou entidades geradores
dos arquivos, devendo as tabelas de temporalidade, elaboradas pelas
comissões mencionadas no caput deste artigo, ser aprovadas pelo
Arquivo Nacional.

Art. 3' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado deverá, tão logo sejam nomeados os inventarianteslliqüidantes para os órgãos e entidades extintos, solicitar ao Ministério da
Justiça a Assistência Técnica do Arquivo Nacional para a orientação
necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental
acumulado, tendo em vista o § 2' do art. 7' da Lei n" 8.159, de 8 de
janeiro de 1991.
Art. 4" O Ministério da Justiça, por meio do Arquivo Nacional,
baixará, no prazo de trinta dias, instrução detalhando os procedimentos a Serem observados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), para a plena consecução das medidas constantes deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
DECRETO N' 2.183, DE 21 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no caput do art. 6" da Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:

Art. 1" A movimentação e o empenho de dotações dos órgãos do
Poder Executivo, dos grupos Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital, constantes
da Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, ficam limitados aos valores
constantes do Anexo I deste decreto.
§ 1" Excluem-se do disposto no caput deste artigo as dotações:
a) referentes às transferências constitucionais;

b) custeadas com fontes não integrantes do Anexo I deste decre-

to;
c) relativas à contrapartida nacional de empréstimos; e
d) destinadas ao pagamento de Beneficios Previdenciários à
conta de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal, originárias das
contribuições dos empregadores e dos trabalhadores para a Seguridade Social;

§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá remanejar os limites de projetos e atividades de que trata o Anexo I deste
decreto, desde que sejam mantidos o montante autorizado para cada
órgão ou unidade orçamentária e o valor estabelecido para o conjunto
das fontes do grupo A e do grupo B.

Art. 2' A Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, providenciará a disponibilização dos
valores das dotações de subatividades, observado o limite de atividades indicado no Anexo I, a que se refere o art. 1" deste decreto,
independentemente de solicitação dos Órgãos Setoriais de Orçamento
ou eqnivalentes.
Art. 3" Até o dia 30 de abril do corrente exercício, as dotações
de subprojetos poderão ser utilizadas pelos órgãos responsáveis pela
execução dos créditos orçamentários, observado o limite para projetos
estabelecidos no Anexo I deste decreto.
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Parágrafo único, A partir do dia 1" de maio, a movimentação e
o empenho das despesas relativas a subprojetos dependerá de prévia
aprovação, pela Secretaria de Orçamento Federal, da proposta de
programação anual a ser apresentada até 20 de abril pelos órgãos
detentores dos respectivos créditos orçamentários, através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor), observado o limite
referido no caput deste artigo.

Art. 4º As liberações dos recursos financeiros pela Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para execução das
despesas de que trata o Anexo I, bem como para os Restos a Pagar do
exercício de 1996, vinculados a despesas da mesma categoria e fontes
de que trata o art. 1º deste decreto, terão como base os montantes
indicados nos Anexo H e HI deste decreto.
§ 1º As liberações de recursos financeiros acumuladas até o
final de cada bimestre não poderão ultrapassar em mais de dezoito
por cento os montantes indicados nos Anexos H e HI para cada órgão
ou entidade.
§ 2' O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá, em cada
bimestre, o fator a ser aplicado aos valores indicados nos Anexos H e
IH, para fins de determinação do montante da liberação financeira do
periodo, observado o limite estabelecido no parágrafo anterior, e
levando em consideração as metas fiscais para 1997.

§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda poderá, ainda, ampliar
os limites de liberação financeira de cada órgão, desde que o acréscimo
total das liberações não ultrapasse dois por cento do valor global
estabelecido no Anexo 11.
§ 4º Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o
limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente
descentralizado, desde que se refira a despesa cujo pagamento deva
ocorrer no exercício de 1997.
§ 5' Incluem-se nos montantes indicados nos Anexos H e HI as
cotas financeiras relativas a Darf eletrônicos emitidos no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) na
modalidade sem transferência de recursos.
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Art. 5' A Secretaria de Planejamento e Avaliação do Ministério
do Planejamento e Orçamento, em cada bimestre, encaminhará à
Secretaria do Tesouro Nacional a distribuição, por órgão, dos recursos
do Brasil em Ação a serem liberados no período.
Art. 6º Os Órgãos Setoriais de Programação Financeira do Poder Executivo deverão adotar as providências necessárias a que os
compromissos de pagamentos decorrentes de empenho de despesas
no âmbito do respectivo órgão sejam assumidos respeitando-se os
limites estabelecidos nos Anexos II e III, ajustados pelos fatores
previstos no § 2' do art. 4', deste decreto.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente
artigo constitui falta grave, aplicando-se aos responsáveis as comunicações legais cabíveis.

Art. 79 Aos órgãos setoriais, seccionais e regionais do Sistema
de Controle Interno incumbe zelar pelo cumprimento do disposto no
art. 6' deste decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os
servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele
contidas.

Art. 8' A Secretaria do Tesouro Nacional poderá reduzir o montante das liberações previstas nos Anexos II e III, em cada bimestre,
quando o órgão mantiver disponibilidades financeiras sem utilização,
sem prejuízo de sua utilização nos bimestres seguintes.
Art. 9º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser
abertos ao longo do exercício de 1997, relativos aos grupos de despesas
e fontes de recursos de que trata o art. l' deste decreto, terão sua
disponibilização condicionada aos limites indicados nos anexos deste
decreto.

Art. 10. Os Órgãos Setoriais de Orçamento ou equivalentes
indicarão à Secretaria de Orçamento Federal as dotações disponiveis
de outras despesas correntes e de capital, exceto de amortizações, qne
deverão ser canceladas para abertura de créditos adicionais, destinados ao atendimento de despesas de pessoal, e encargos sociais, sempre
que for identificada insuficiência de recursos nestas datações.
Art. 11. Os órgãos da Administração Pública direta e indireta
submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à
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apreciação da Advocacia-Geral da União, e somente após o parecer
favorável desta poderão dar cumprimento à sentença.
Art. 12. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamon,
to e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências, adota,
rão as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.3.1997, págs. 5716/5717.

DECRETO N' 2.184, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Regulamenta o art. 2[1 da Lei n" 9.277,
de 10 de maio de 1996, que autoriza a União
a delegar aos Municípios ou Estados da Federação a exploração dos portos federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 2' da Lei n? 9.277, de 10 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' A União, por intermédio do Ministério dos Transportes,
poderá delegar aos Municípios ou Estados da Federação, mediante
convênio, a exploração de portos situados nos territórios respectivos
que se encontram em operação sob sua responsabilidade ou de entidades federais, nos termos deste decreto.
Art. 2' Poderá ser delegada aos Municípios ou aos Estados a
exploração dos portos que:
I -

estejam subordinados a empresas federais;
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II -

III -

sejam instalações portuárias rudimentares;
já estejam delegadas ou concedidas a Estados e Municí-

pios.

Art. 3" O convênio de delegação, cujas cláusulas essenciais serão previamente aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, deverá conter, entre outras, as seguintes obrigações a serem
assumidas pelo delegatário:
I - dar prosseguimento à política de privatização da operação
portuária e de arrendamento de áreas e instalações fixadas pelo
Governo Federal;
II -

promover melhoramentos e a modernização do porto;

111 - cumprir metas de aperfeiçoamento do desempenho operacional e de redução de custos;
IV - responsabilizar-se pela conservação dos bens do porto,
constantes de inventário realizado pelo Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. O convênio conterá, ainda, as condições se
gundo as quais o delegatário assumirá passivos e contratos de
trabalho do pessoal lotado na administração do porto na data da
delegação.
w

Art. 4" O delegatário fica obrigado a desempenhar a atividade
de autoridade portuária, podendo constituir autarquia, estadual ou
municipal, específica para essa finalidade.
Art. 5" O Conselho Nacional de Desestatização supervisionará
o cumprimento das obrigações de que trata o art. 3", continuando os
portos delegados, para esse efeito, incluídos no Programa Nacional
de Desestatização nos termos do Decreto n? 1.990, de 29 de agosto de
1996.
Parágrafo único. Os portos descentralizados com base no Decreto n" 2.088, de 4 de dezembro de 1996, às Companlúas Docas ou a
Estados e Municípios pennanecerão sob a administração e responsabilidade destas entidades até a data de sua efetiva delegação ou ao
termo final do prazo de vigência do citado decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

DECRETO N' 2.185, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Delega competência para a prática dos
atos que menciona, altera dispositivos do Decreto n' 825, de 28 de maio de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no § 8' do art. 6' da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica delegada competência:
I - ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento para
proceder, por meio de portaria, com a devida justificativa, à modificação das fontes de recursos, aprovadas na Lei Orçamentária do
exercício de 1997 e em seus créditos adicionais;
II - aos Ministros de Estado, ou autoridades com prerrogativas equivalentes, para efetuarem, por intermédio de portaria, observadas as normas e as instruções pertinentes e com a devida justificativa, a modificação das modalidades de aplicação das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos e entidades vinculadas, aprovadas
na Lei Orçamentária do exercício de 1997 e em seus créditos adicionais.
Parágrafo único. A delegação de que trata este artigo poderá ser
subdelegada.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997
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Art. 2' Os arts. 8', 9' e 10 do Decreto n" 825, de 28 de maio de
1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 8º

.

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo
poderá ser prorrogado pela Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento e Orçamento, em decorrência da
data da sanção da Lei Orçamentária Anual.»
«Art. 9º Os créditos adicionais serão solicitados através do
Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor) e abertos ou
reabertos por grupo de despesa, especificando as fontes de recursos e as modalidades de aplicação.»

«Art. 10. Para efeito de análise e de abertura de créditos
adicionais serão considerados, exclusivamente os dados constantes do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor) e do
Siafi.
........................................................................................................

})

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se os §§ 1º, 2º, 3'. 4' e 5º do art. 9' do Decreto
nº 825, de 28 de maio de 1993, e O Decreto n" 1.924, de 7 de junho de
1996.
Brasília, 24 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

DECRETO Nº 2.186, DE 25 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial
de Natureza Comercial, entre Brasil e México, de 27 de janeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasfliap. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipoteciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de janeiro
de 1997, em Montevidéu, o Protocolo de Prorrogação dos Acordos de
Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil e México,
DECRETA:

Art. 1e O Protocolo de Prorrogação dos Acordos de Alcance
Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil e México, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 26.3.1997, págs. 5940/5941.

DECRETO Nº 2.187, DE 25 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n° 9 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e México, de 27 de
janeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997
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Considerando que o Tratado de Montevidéu e 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de janeiro
de 1997, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n'' 9, entre Brasil e México,
DECRETA:
Art. l' O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgados no período 1962/1980
n'' 9, entre Brasil e México, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 26.3.1997, pág. 5941.
DECRETO N' 2.188, DE 25 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e BolIuia, de 7 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial de Complementação
Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai, do Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e da Bolívia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 7 de
dezembro de 1995, em Montevidéu, Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e Bolívia,
DECRETA:
Art. l' O Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes
do Mercosul, e Bolívia, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Os Anexos I, Il, III e IV referidos no acordo de que trata
este decreto encontram-se publicados junto ao Decreto n" 1.878, de 26
de abril de 1996.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 26.3.1997, pãgs. 5942/5944.
DECRETO Nº 2.189, DE 25 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n'! 21, entre Brasil e Cuba, de 31 de
dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

1925
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e de Cuba, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 31 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial n" 21, subscrito entre Brasil e Cuba ao amparo do
art. 25 do Tratado de Montevidéu de 1980,
DECRETA:

Art. l' O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial N' 21, subscrito entre Brasil e Cuba ao amparo do art. 25 do
Tratado de Montevidéu de 1980, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência;
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia

o anexo está publicado no DO de 26.3.1997, pégs.

5944/5945.

DECRETO N" 2.190, DE 25 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sétimo ProtocoloAdicional ao Acordo de Complementação Econômica n ~ 25, entre Brasil e Peru, de
26 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliay. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-11926, mar. 1997

1926
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica n" 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:
Art. 1e O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 26.3.1997, pág. 5945.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1605-1926, mar. 1997

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Pecon, situado no lugar denominado Fazenda Separação, correspondente
ao Quinhão n e 22, da divisão do imóvel Quiguay, situado no Municipio de Passos Maia,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2 da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
Q

DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pecon,
situado no lugar denominado Fazenda Separação, correspondente ao
Quinhão nº 22, da divisão do imóvel Quiguay, com área de 223,8854
ha (duzentos e vinte e três hectares, oitenta e oito ares e cinqüenta e
quatro centiares), situado no Município de Passos Maia, objeto do
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Registro n'' R-2-1.682, fi. 182, do Livro 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Excluem-se os efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beueficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(2) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Amburana, situado no Munictpio
de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amburana,
com área de 2.668,0000 ha (dois mil, seiscentos e sessenta e oito
hectares), situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro
n? R-1-1.857, fi. 166, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de
Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(3) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Vicente, situado no Município
de Flores de Goiás) Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Fazenda São Vicente,
com área de 2.760.0000 ha (dois mil, setecentos e sessenta hectares),
situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro nº R-1152, fi. 39v, do Livro 2-A-4, do Cartório de Registro de Imóveis do
Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul BeZens Jungmann Pinto
(4) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ipê, situado no Município deFlores
de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda lpê, com
área de 2.738,0000 ha (dois mil, setecentos e trinta e oito hectares),
situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro nº R-11.854, fi. 163, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de Imóveis do
Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se os efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aOS
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, 0.3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(5) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José, situado no Municlpio de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
com área de 1.431,6615 ha (um mil, quatrocentos e trinta e um
hectares, sessenta e seis ares e quinze centiares), situado no Município de Santa Luzia, objeto do Registro n" R-2-565, fi. 280, do Livro
2-A, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi!, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(6) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São João (Vale Verde), situado no
Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São João
(Vale Verde), com área de 1.208,4246 ha (um mil, duzentos e oito
hectares, quarenta e dois ares e quarenta e seis centiares), situado no
Município de Santa Luzia, objeto do Registro nº R-2-2.052, fi. 177, do
Livro 2-G, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado
do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(7) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capão Verde, situado TW Município
de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão
Verde, com área de 2.780,0000 ha (dois mil, setecentos e oitenta
hectares), situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro
n" R-1-1.852, fi. 161, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de
Formosa, Estado de Goiás.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,3 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto

(8) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cedro, situado no Município deFlores de Goiás, Eetado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cedro, com
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área de 2.740,0000 ha (dois mil, setecentos e quarenta hectares),
situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro nº R-11.853, fi. 162, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de Imóveis do
Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(9) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Carvalho, situado no Município de
Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carvalho,
com área de 2.730,0000 ha (dois mil, setecentos e trinta hectares),
situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro n" R-l1.855, fi. 164, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de Imóveis do
Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(lO) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Aroeira, situado no Municipio de
Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aroeira,
com área de 2.750,0000 ha (dois mil, setecentos e cinqüenta hectares),
situado no Município de Flores de Goiás, objeto do Registro n? R-l1.856, fi. 165, do Livro 2-A-7, do Cartório de Registro de Imóveis do
Distrito Judiciário de Flores de Goiás, da Comarca de Formosa,
Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176Q da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(11) DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associa·
ção de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais,
com sede na Cidade de São José dos Campos
(SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1s São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - AAFLAP - Associação de Apoio aos Fissurados LábioPalatais, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, portadora do GCG nº 53.325.817/0001-04 (Processo MJ n"
22.890/95-10);
II - Casa do Menor Rosa da Mata, com sede na Cidade de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, portadora do GCG n"
20.030.391/0001-02 (Processo MJ n" 16.707-96-10);
III - Centro Espírita Alunos do Bem, com sede na Cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portador do GCG n"
88.662.804/0001-05 (Processo MJ nº 2.860/97-50);
IV - Fundação Memória dos Transportes - Pró-Automóvel,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do GCG
nº 03.636.594/0001-10 (Processo MJ n'' 29.006/96-78);
V - Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do sul,
portador do GCG n? 87.750.527/0001-11 (Processo MJ nº 1.303/97-58);
VI - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, com
sede na Cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, portadora do
GCG n" 81.285.819/0001-44 (Processo MJ n" 21.058/96-88).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
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ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(12) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a criação da Reserva Extrativista do Médio JUTuá, no Município de Carauarí, Estado do Amazonas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art. 9º,
inciso VI, da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, e o Decreto nº
98.897, de 30 de janeiro de 1990,
DECRETA:

Art. l' Fica criada a Reserva Extrativista do Médio Juruá, no
Município de Carauarí, Estado do Amazonas, com área aproximada
de 253.226.5/ha e perímetro de 348.029,65 metros, tendo por base as
Cartas Planialtimétricas da DSG, SB. 19-X-A,SE. 19-X-B, SE. 19-X-C
e SE. 19-X-D, Datum Horizontal SAD-69 e Datum Vertical Imbituba
(SC), com o seguinte memorial descritivo: a partir do Ponto 1, de
coordenadas geográficas aproximadas 5'33'54"S e 67'42'47''WGr, localizado na barra do Igarapé Arrombado, segue pela margem esquerda do Rio Juruá, no sentido jusante, até o Ponto 2, de coordenadas
geográficas aproximadas 5'33'01"S e 67º39'41"WGr, localizado na
confluência do Igarapé Marimari com o Rio Juruá; daí, segue pela
margem esquerda do Igarapé Marimari até o Ponto 3, de coordenadas
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geográficas aproximadas 5'25'41"8 e 67'33'06''WGr, localizado na
confluência do citado igarapé com outro sem denominação; partindose deste ponto segue até o Ponto 4, de coordenadas geográficas
aproximadas 5'24'50"8 e 67'31'16''WGr; a partir daí, segue até o
Ponto 5, de coordenadas geográficas aproximadas 5'29'22"8 e
67'28'32"WGr, localizado na margem esquerda do Rio Juruá; partindo-se deste ponto, segue pela margem esquerda do Rio Juruá, no
sentido jusante, até o Ponto 6, de coordenadas geográficas aproximadas 5'22'33"8 e 67'13'55"WGr, localizado na confluência do Rio Juruá
com um igarapé sem denominação; deste ponto, segue até os Pontos
seguintes, com suas respectivas coordenadas geográficas aproximadas: Ponto 7: 5'22'06"8 e 67'13'57"WGr; Ponto 8: 5'21'44"8 e
67'14'16"WGr; Ponto 9: 5'21'14"8 e 67'16'43"WGr; Ponto 10:
5'20'45"8 e 67,16'59"WGr; Ponto 11: 5'20'10"8 e 67'16'54"WGr; Ponto
12: 5'19'33"8 e 67'16'06"WGr; Ponto 13: 5'19'15"8 e 67'16'06"WGr;
Ponto 14: 5'19'04"8 e 67'l6'32"WGr; Ponto 15: 5'19'12"8 e 67'l7'23"WGr;
Ponto 16: 5'18'58"8 e 67'17'40"WGr; Ponto 17: 5'18'30"8 e 67'l7'44"WGr;
Ponto 18: 5'18'07"8 e 67'17'28"WGr; Ponto 19: 5'17'56"8 e 67'16'57"WGr;
Ponto 20: 5'18'01"8 e 67'16'29"WGr; Ponto 21: 5'17'56"8 e 67'14'09"WGr;
localizado na margem esquerda do Rio Juruá; a partir do Ponto 21,
segue pela margem esquerda do Rio Juruá, no sentido jusante, até o
Ponto 22, de coordenadas geográficas aproximadas 5'10'08"8 e
67'13'00"WGr; localizado na margem esquerda do referido rio; deste
ponto, segue até os pontos seguintes com suas respectivas coordenadas geográficas aproximadas: Ponto 23: 5'09'27"8 e 67'13'13"WGr;
Ponto 24: 5"08'51"8 e 67'13'00"WGr; Ponto 25: 5"08'45"8e 67'13'12"WGr;
Ponto 26: 5"08'60"8e 67'14'41"WGr; Ponto 27: 5"09'56"8e 67°15'39"WGr;
Ponto 28: 5'09'46"8 e 67'16'16"WGr; Ponto 29: 5'09'05"8 e 67'16'28"WGr; Ponto 30: 5'08'27"8 e 67'16'25''WGr; Ponto 31: 5"06'33"8 e
67'15'19"WGr; Ponto 32: 5"06'09"8e 67°14'52"WGr; Ponto 33: 5"06'04"8e
67'13'41"WGr; Ponto 34: 5"04'58"8e 67'12'46"WGr; Ponto 35: 5904'32"8
e 67'l1'58"WGr; Ponto 36: 5'04'33"8 e 67911'16"WGr; Ponto 37:
5'05'09"8 e 67'09'43"WGr; Ponto 38: 5'03'26"8 e 67'06'08''WGr, localizado na margem esquerda do Rio Juruá; a partir do último ponto
acima descrito, segue até o Ponto 39, de coordenadas geográficas
aproximadas 4'53'42"8 e 67'15'42"WGr; localizado na margem direita
do Igarapé Ipixuna; partindo-se do Ponto 39, segue pela margem
direita do Igarapé Ipixuna, no sentido montante, até o Ponto 40, de
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coordenadas geográficas aproximadas 5"28'26"8 e 67"49'41''WGr, localizado na cabeceira do referido igarapé; deste ponto, segue até o
Ponto 41, de coordenadas geográficas aproximadas 5"28'18"8 e
67"4T09"WGr, localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; a partir daí, segue pela margem esquerda do referido igarapé, no
sentido jusante, até o Ponto 42, de coordenadas geográficas aproximadas 5"29'10"8 e 67"44'30"WGr, localizado na confluência deste
igarapé com outro igarapé sem denominação; partindo-se deste ponto,
segue até o ponto 43, de coordenadas geográficas aproximadas
5"31'58"8 e 67"44'49"WGr, localizado na cabeceira do Igarapé Arrombado; deste ponto, segue pela margem esquerda do referido igarapé,
no sentido jusante, até o Ponto 1, de coordenadas geográficas aproximadas 5"33'54"8 e 67"42'4TWGr, marco inicial deste memorial descritivo.
Art. 2' A Reserva Extrativista do Médio Juruá tem por objeto
garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos
naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista do Município de Carauarí.

Art. 3" O Poder Executivo deverá proceder às desapropriações
das áreas particulares, que serão incorporadas ao Patrimônio Público
da União e outorgadas, mediante Contrato de Concessão de Direito
Real de Uso, à população com tradição extrativista, nos termos do art.
4" do Decreto n" 98.897, de 30 de janeiro de 1990.
Parágrafo único. Caberá, ainda, ao Poder Executivo a permanente gestão no sentido de assegurar a eficaz utilização da área
descrita no art. I" deste decreto.

Art. 4' A área da Reserva Extrativista ora criada fica declarada
de interesse ecológico e social, conforme preconiza o art. 2" do Decreto
n" 98.897, de 1990.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Gustavo Krause
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(13) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, destacado do Seringal Espinhara, situado no Municlpio de Porto Acre, Estado do
Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação Seringal
Espinhara, com área de 2.000,0000 ha (dois mil, hectares), situado
no Município de Porto Acre, objeto do Registro n" R-1.11.189, fi. 01,
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Branco, Estado do Acre.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Relens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(14) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Abreu/Cruzeiro, situado no Município
de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Abreu / Cruzeiro, com área de 1.104,2040ha (um mil, cento e quatro hectares, vinte
ares e quarenta centiares), correspondendo a 22,60 módulos fiscais,
situado no Município de Apodi, objeto do Registro nOs R-I-2.525, fi.
156, do Livro 2-11 e -4-2.640, fi. 72, do Livro 2-12, do 1º Cartório
Judiciário da Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15) DECRETODE4DEMARÇODE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Amoroso, situado no Município de
Xexéu, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amoroso, com
área de 1.248,1500 ha (um mil, duzentos e quarenta e oito hectares e
quinze ares), situado no Município de Xexéu , objeto do Registro nº
R-10-209, fi. 30, do Livro 2-D, do Cartório de Notas e Registro de
Imóveis da Comarca de Água Preta, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(16) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Fazenda Angico Torto, situado no Municfpio
Itaiba, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Angico
Torto, com área de 3.000,0000 ha (três mil hectares), situado no
Município de Itaíba, objeto do Registro n" R-1.300, fi. 5, do Livro 2-B
e AV.2-300, do Cartório Único de Notas da Comarca de Itaíba, Estado
de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(17) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Rio das PedraslPiquiri, Gleba Santa Maria,
conhecido como Fazenda Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, situado no Município de
Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da LeiComplementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Rio das Pedras / Piquiri, Gleba Santa Maria conhecido como Fazenda Nossa Senhora do
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Perpétuo Socorro, com área de 2.191,0037 ha (dois mil, cento e
noventa e um hectares e trinta e sete centíares), situado no Município
de Santa Maria do Oeste, objeto do Registro n· R-2-8.117, fi. 1, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitanga,
Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1997; 176' da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto.

(18) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Saco Verde, situado nos Municípios
de Irauçuba e Itapajé, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p- 1927-2014, mar. 1997
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Saco Verde,
com área de 6.979,0000 ha (seis mil, novecentos e setenta e nove
hectares), situado nos Municípios de Irauçuba e Itapajé, objeto do
Registro nº 9.803, fls. 87v/91 v, Livro 3-S, do Cartório do 2º Ofício da
Comarca de Itapajé, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forrna prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa Vermelha/Santa Luzia, situado no
Município de Upanema, Estado do Rio Gmnde do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa Vermelha / Santa Luzia, com área de 1.385,2716 (um mil, trezentos e oitenta
e cinco hectares, vinte e sete ares e dezesseis centiares), situado no
Município de Upanema, objeto dos Registros n's R-7.358, fi. 63 e
R.2-S00, fi. 26, ambos do Livro 2-9, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(20) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Califórnia II e Califómiatraúba,
situado no Município de Açailândia, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Calif6rnia
II e Calif6rnia / Taúba, com área de 1.826,4998 ha (um mil, oitocentos
e vinte e seis hectares, quarenta e nove ares e noventa e oito centiares), situado no Município de Açailândia, objeto dos Registros nºs
R.01-448, fi. 35, Livro 2-D e R.01-4.880, fi. 19, Livro 2-D, do Cartório
do Primeiro Ofício da Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(21) DECRE,!,O DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serra VerdeJTubibaIPororocas, situado no Município de Touros, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Verde/Tubiba/Pororocas, com área de 1.694,0000 ha (um mil, seiscentos e noventa e quatro hectares), situado no Município de Touros,
objeto do Registro n' R-1-32, fI. 6, Livro 2-RG, do Cartório do l' Ofício
de Notas da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176º da Independência e I09º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(22) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Juliana, Gleba Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, situado no Município de
Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendo Juliana, Gleba
Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, com área de 3.935,2792 ha (três
mil, novecentos e trinta e cinco hectares, vinte e sete ares e noventa e
dois centiares), situado no Município de Axixá do Tocantins, objeto da
Matrícula n° M-312, fi. 23v, Livro 2-A, do Cartório do 1º Oficio e Notas
da Comarca de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá,.ia
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentameri,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(23) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional deObras Contra as Secas, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5', letra e, e 10 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra com aproximadamente 1.317,91 hectares (um
mil trezentos e dezessete hectares e noventa e um ares), abrangida
pela bacia hidráulica e faixa seca do açude público Jenipapeiro Il,
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localizada no Município de Deputado Irapuan Pinheiro, no Estado do
Ceará, de acordo com as plantas e memoriais descritivos, constantes
do Processo n" 02245-1722/96, assim descritas: o polígono parte da
Estação 01 (E-OI), de coordenadas (UTM) de latitude 9.356.000 Norte
e longitude 469.000 Este, localizado abaixo do eixo da barragem pela
margem esquerda; nesta, toma-se o azimute (AZ) de 0'00'00" e distância de 1.000m, chega-se à E-02; nesta, toma-se o AZ 330'22'52" e
distância de 2.761,89m, chega-se à E-03; nesta, toma-se o AZ de
286'09'35" e distância de 661,12m, chega-se à E-04; nesta, toma-se o
AZ de 249'57'17" e distância de 2.048,07m, chega-se à E-05; nesta,
toma-se o AZ de 203'51'44" e distância de 2.086,34m, chega-se à E-06;
nesta toma-se o AZ de 228'21'59" e distância de 1.998,90m, chega-se
à E-07; nesta, toma-se o AZ de 101'46'28" e distância de 387,15m,
chega-se à E-08; nesta, toma-se o AZ de 74'15'40" e distância de
3.011,92m, chega-se à E-09; nesta, toma-se o AZ de 97'21'06" e
distância de 3.008,73m, chega-se à E-O1, estação de origem, fechando
assim o polígono com área de 1.317,91 hectares e perímetro de
16.964,12 metros (dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro
metros e doze centímetros).
Art. 2· As áreas pertencentes à União, ao Estado e ao Município
ficam excluídas da desapropriação de que trata este decreto.
Art. 3· O DNOCS promoverá, com recursos alocados no seu
orçamento, a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para
efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(24) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1997
Autoriza a concessão de direito real de
uso resolúvel, sob a forma de utilização gratuita, de uma gleba de terras do domínio da
União adjacente à Província Mineral de Carajás, situada no Municfpio de Parauapebas,
no Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 7" do Decreto-Lei n'' 271, de 28 de fevereiro de 1967, e na
Resolução nº 331, de 5 de dezembro de 1986, do Senado Federal,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Fica autorizada a concessão de direito real de uso resolúvel, sob
a forma de utilização gratuita, à Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), sociedade de economia mista federal supervisionada pelo
Ministério de Minas e Energia, de uma gleba de terras adjacente à
Província Mineral de Carajás e localizada no Município de Parauapebas, desmembrado do Município de Marabá, no Estado do Pará,
com área total de 411.948,87 hectares, com as seguintes características e confrontações: partindo do vértice V-1, situado na Rodovia
PA-275, de coordenadas geográficas aproximadas de 06'00'00" Sul e
50"19149" WGr; daí, segue com azimute de 90'00'00" e distância
aproximada de 25.200,00m até o vértice V-2, situado na margem
direita da Ferrovia Carajás, sentido Serra Norte para São Luís, de
coordenadas geográficas aproximadas de 06"00'00"Sul e 50"06'13"WGr;
daí, segue pela referida margem da ferrovia no sentido geral Leste e
distância aproximada de 18.000,00m até o vértice V-3, situado no
cruzamento da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100km da
BR-158 (Decreto-Lei nº 1.164/71), de coordenadas geográficas de
06"00'03" Sul e 49'57'37" WGr; daí, segue pela linha da referida faixa no
sentido geral Sudeste e distância aproximada de 7.000,00m até o vértice
V-4, situado na margem esquerda do Rio Parauapebas, de coordenadas
geográficas aproximadas de 06'01'54" Sul e 49'54'15" WGr; daí, segue
pela margem citada do Rio Parauapebas a montante, no sentido geral
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Sudoeste e distância aproximada de 63.000,00m até o vértice V-5,
situado na Foz do Igarapé das Neves ou Sossego; daí segue pela
margem esquerda do referido igarapé a montante, no sentido geral
Sudoeste e distância aproximada de 31.000,00m até o vértice V-6, de
coordenadas geográficas aproximadas de 06'25'17" Sul e 50'15'56"
WGr; daí, segue com os seguintes azimutes e distâncias aproximadas:
180'00' em 4.050,00m, 270'00' em 4.500,00m, 00'00' em 2.400,00m,
270'00' em 6.300,00m e 180'00' em 6.600,00m, passando, respectivamente, pelos vértices V-7, V-8, V-9, V-lO até V-l1, situado na margem
direita do Igarapé Verde, de coordenadas geográficas aproximadas a
06'30'00" Sul e 50'21'43" WGr,; daí, segue pela referida margem do
Igarapé Verde no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de
6.000,00m até o vértice V-12, situado na sua foz, no Rio Itacaiunas;
daí, segue o Rio Itacaiunas, margem direita a jusante, no sentido
geral Noroeste e distância aproximada de 120.000,00m até o vértice
V-13, de coordenadas geográficas aproximadas de 05'54'19" Sul e
50'42'51"WGr; daí, segue confrontando-se com título de Demósthenes
Azevedo Filho, com os seguintes azimutes e distâncias aproximadas:
158'30' em 7.000,00m, 67'30' em 5.500,00m e 338'30' em 4.000,00m,
passando pelos vértices V-14 e V-15 até o vértice V-16, situado na
margem direita do Rio Itacaiunas, de coordenadas geográficas aproximadas de 05'54'45" Sul e 50'39'32" WGr; daí, segue pela margem
citada no Rio Itacaiunas a jusante, no sentido geral Leste e distância
aproximada de 26.000,00m até O vértice V-17, situado no cruzamento
da Rodovia PA-275 (Estrada Serra Norte) com o Rio Itacaiunas; daí,
segue pela Rodovia PA-275, margem direita, sentido Rio Itacaiunas
para Serra Norte e distância aproximada de 21.000,00m, até O vértice
V-I, ponto inicial da descrição deste perimetro, que integra um todo
maior transcrito em nome da União conforme as matriculas nQs
00660, 079, 005.763 e 005.766, dos livros 2-U, 2-U, 2-B e 2-P, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marabá, de
conformidade com os elementos constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o n'' 10165.000081/92-38.
Parágrafo úrrico, A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
representará a União nos atos inerentes à concessão da gleba de que
trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da União
a lavratura do respectivo contrato.
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Art. 2· A concessão é realizada por tempo indeterminado, destinando-se a gleba à pesquisa, extração, beneficiamento, transporte
e comercialização de recursos minerais, hídricos e florestais, constituindo obrigações da concessionária:
I - a defesa do ecossistema;
II - a proteção e conservação, no seu ambiente natural, de
exemplares de todas as espécies e gêneros da flora e da fauna
indígenas, incluíndo as aves migratórias;
III - a proteção e conservação das belezas cênicas naturais,
das formações geológicas extraordinárias ou de interesse estético, ou
de valor histórico ou cientifico;
IV - a produção de alimentos para atender às populações
envolvidas nos projetos de mineração;
V - o amparo das populações indígenas existentes nas proximidades da área concedida, na forma do convênio formalizado com
a Fundação Nacional do Índio (Funai), ou quem suas vezes fizer;
VI
VII -

a conservação e vigilância da gleba ora concedida;
o aproveitamento das jazidas minerais; e

VIII - a proteção e conservação dos recursos hídricos existentes na área e outros serviços indispensáveis.
Parágrafo único. A concessão é intransferível, sendo vedado à
concessionária manter a gleba sem uso por tempo superior a três
anos, a contar da data da assinatura do contrato de concessão, que
explicitará os direitos e deveres da concessionária, e tem validade a
partir da sua inscrição no registro de imóveis competente.
Art. 3· Responderá a concessionária, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes à gleba de que trata este decreto.
Art. 4· Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem
os outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de
concessão e da legislação pertinente, inclusive no que se refere à
rigorosa observância da legislação ambiental em vigor.
Art. 5' A concessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o concessionário a qualquer indenização,
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inclusive por benfeitorias realizadas, se ao imóvel, no todo ou em
parte, vier a ser dada destinação diversa daquela prevista no art. 2'
deste decreto, se inobservadas as condições estabelecidas em seu
parágrafo único, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.

Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
Gustavo Krause
(25) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
por Fazenda Recanto, situado no Município
de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d; e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Recanto,
com área de 665,2800ha (seiscentos e sessenta e cinco hectares e vinte
e oito ares), situado no Município de Santana do Livramento, objeto
do Registro n' R-2-23.708, fi. 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de
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Imóveis da Comarca de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(26) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Escada, situado no Município de
Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Escada,
com área de 559,9000ha (quinhentos e cinqüenta e nove hectares e
noventa ares), situado no Município de Baraúna, objeto do Registro
n" R-1-636, fi. 36, Livro 2-G, do Cartório Único Judiciário de Baraúna,
Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(27) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Frutinhas, situado no Munictpio de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts/84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Frutinhas,
com área de 565,2800ha (quinhentos e sessenta e cinco hectares e
vinte e oito ares), situado no Município de Santana do Livramento,
objeto do Registro n" R-3-32.068, fi. Iv, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 176' da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
0

(28) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Limoeiro (parte), Glebas A e B,
situado no Município de Dianópolis, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Limoeiro
(Parte), Glebas A e B, com área de 1.430,4823ha (um mil, quatrocentos e trinta hectares, quarenta e oito ares e vinte e três centiares),
situado no Município de Dianópolis, objeto dos Registros nOs R-13.274, fi. 63, e R-1-3.340, fi. 149, ambos do Livro 2-0, do Cartório de
Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3"
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4"· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1997; 17f>' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(29) DECRETO DE 7 DE MARÇO DE 1997
Restabelece os títulos de utilidade pública federal da Casa da Criança Sagrada Família (RS), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto
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no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1" do Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Casa da Criança Sagrada Fanu1ia, então denominada
Associação de Proteção à Maternidade e à Infància Sagrada Fanu1ia,
com sede na Cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, portadora do CGC n" 89.200.000/0001-49 (Processo MJ n"
6.980/94-19);

U - EAPAC - Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da
Aeronáutica Civil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 34.055.921/0001-73 (Processo
MJ n" 18.918/95-15);
Hl - Morada da Esperança, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n?
30.491.237/0001-83 (Processo MJ n'' 3.939/96-62).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatórios circunstanciados dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(30) DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Campinho, conhecido como Fazenda Nossa
Senhora Aparecida ou Caaro I, situado no
Município de Caibaté, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Campinho, conhecido como Fazenda Nossa Senhora Aparecida, ou Caaro I, com área de
343,2110 ha (trezentos e quarenta e três hectares, vinte e um ares e
dez centiares), situado no Município de Caibaté, objeto das Matriculas
n's 281, 1.006, 1.007, 1.008 e 2.923, do Livro 2, do Cartório de Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Caibaté, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(31) DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública a Imperial
Irmandade de Nossa Senhora da Glória de
Outeiro, com sede na Cidade dJJ Rio de Janeiro (RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2º, caput, da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no
art. 1" do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1s É declarada de utilidade pública federal a Imperial
Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, com sede na
Cidade do Rio de J aneiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n" 27.003.102/0001-17 (Processo MJ n" 2.853/97-94).
Art. 2º A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no penado, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto n" 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(32) DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública a Arquiconfraria das Mães Cristãs, com sede na
Cidade de Curitiba (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e P do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Arquiconfraria das Mães Cristãs, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 76.708.270/0001-13
(Processo MJ n? 16.176/93-12);
II - Câmara Americana de Comércio para o Brasil - São
Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portadora do CGC n" 62.044.151/0001-07 (Processo MJ n" 985/97-54);
III - Colégio Evangélico Panambi Escola de l' e 2' Graus, com
sede na Cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul, portador
do CGC n' 91.984.377/0001-88 (Processo MJ n' 19.576/94-98);
IV - Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã,
com sede na Cidade de Tupã, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 54.722.822/0001-05 (Processo MJ n'' 22.211/96-49).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Miuistério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(33) DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Üiticica, situado no Município de
Macau, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2.0 da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Oiticica,
com área de aproximadamente 4.000,0000 ha (quatro mil hectares),
situado no Município de Macau, objeto do Registro n" 2-1.084,fl. 50,
Livro 2-M, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Macau,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2.0 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3.0 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4.0 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1997; 176' da Independência e 109.0 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

1969
(34) DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural identífícado
como Lote n" 21-A, situado no Município de
Garrafão do Norte, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural identificado como Lote n'' 21-A,
com área de 4.281,3100 ha (quatro mil, duzentos e oitenta e um
hectares e trinta e um ares), situado no Município de Garrafão do
Norte, objeto do Registro n? 3.298, fi. 60, Livro 2-E, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ourém, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(35) DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Unidade Agrícola de Chorozinho, situado no
Município de Chorozinho, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Unidade Agricola de
Chorozinho, com área de 1.791,2000ha (um mil, setecentos e noventa
e um hectares e vinte ares), situado no Município de Chorozinho,
objeto do Registro nº R-3-4.375, fi. 230, Livro 2-P, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

1971
(36) DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Helena - Gleba Loteamento
Castanheira - Lotes nvs 26 e 27 - Parte,
situado no Município de Araguatins, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Helena - Gleba Loteamento Castanheira - Lotes nOs 26 e 27 - Parte,
com área de 1.761,7000 ha (um mil, setecentos e sessenta e um
hectares e setenta ares), situado no Município de Araguatins, objeto
do Registro n" R-1-2.435, fi. 35, Livro 2-H, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(37) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Floresta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Tucurut, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53720.000671194,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 9 de outubro
de 1994, a concessão da Rádio Floresta Ltda., outorgada pelo Decreto
n" 90.162, de 10 de setembro de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Tucuruí, Estado do Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

1973

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(38) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura
Araraquara Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50830.000716/93,
DECRETA:

Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 10 de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Cultura Araraquara Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 973, de 17 de julho de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 88.582, de 2 de agosto de 1983, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(39) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Dítusoro
Santarritense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Rita do Sopucat, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000114194,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Santarritense Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 693, de 26 de julho de 1946, e renovada
pelo Decreto n? 91.014, de 27 de fevereiro de 1985, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(40) DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Estância
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São
Lourenço, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50710.000105/94,
DECRETA:
Art. 1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Estãncia Ltda., outorgada originalmente à Rádio São Lourenço Ltda., pela Portaria MVOP nº 850, de 23 de
setembro de 1946, transferida pela Portaria n" 238, de 23 de novembro
de 1981, e renovada pelo Decreto n" 89.409, de 29 de fevereiro de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Lourenço,
Estado de Minas Gerais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 39 do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 1762 da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(41) DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bamburral, situado no Município
de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bamburral,
com área de 1.47 4,0630ha (um mil, quatrocentos e setenta e quatro
hectares, seis ares e trinta centiares), situado no Município de Herval,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

1977
objeto do Registro n" R-2-2.440, fi. 1v, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Herval, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(42) DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância da Lagoa, situado no Município de
Piratini, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

1978
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância da Lagoa,
com área de 834,0000ha (oitocentos e trinta e quatro hectares),
situado no Município de Piratini, objeto do Registro n'' R-1-8.277, fi.
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do ímóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(43) DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Querência Velha, situado no Município de Heroal; Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Querência
Velha, com área de 1.799,5882ha (um mil, setecentos e noventa e nove
hectares, cinqüenta e oito ares e oitenta e dois centiares), situado no
Município de Herval, objeto do Registro n" R-1-3.379, fls. l/Iv, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Herval, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(44) DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1997
Transfere para a Fundação São José do
Paraíso a concessão outorgada à Rádio Dífusara de Pouso Alegre Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p- 1927-2014, mar. 1997

1980
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 50710.000424194,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Pouso Alegre Ltda., originariamente permissão, conforme Portaria
n" 141, de 22 de julho de 1982, passando à condição de concessão nos
termos da EM n? 253, de 28 de novembro de 1985, para a Fundação
São José do Paraíso explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pouso Alegre,
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1997; 176" da Independéncia e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(45) DECRETO DE 19 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública a Achanti
- Associação Chapadense de Assistência às
Necessidades do Trabalhador e da Infância,
com sede na Cidade de Chapada do Norte
(MG), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e 1" do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. F São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
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I - Achanti - Associação Chapadense de Assistência às
Necessidades do Trabalhador e da Infància, com sede na Cidade de
Chapada do Norte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n"
21.225.776/0001-80 (Processo MJ n" 21.964194-20);
II - Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, com sede
na Cidade de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n" 19.686.393/0001-67 (Processo MJ n" 27.040/96-35);
III - Associação Educacional para Crianças Especiais BemTe-Vi, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n" 65.047.466/0001-98 (Processo MJ n"
23.338/96-85);
IV - Colônia de Férias Henrique Lemle, com sede na Cidade
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n''
28.014.637/0001-56 (Processo MJ n? 3.768/94-18);
V - Corporação dos Patrulheiros Mirins de Dourados, com
sede na Cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, portadora
do CGC n" 03.471.885/0001-03 (Processo MJ n? 25.694196-61);
VI - Fundação Athamy para Hansenianos, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n"
26.410.720/0001-19 (Processo MJ n? 29.173/96-18);
VII - Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas de Amparo ao
Menor, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC n" 22.441.463/0001-21 (Processo MJ n?
11.862/95-12);
VIII - Fundação Ulna Uma Luz no Amanhã, com sede na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n" 94.145.851/0001-76 (Processo MJ n"19.468/96-87);
IX - Instituto Acqua, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n" 72.399.405/0001-55
(Processo MJ n" 27.305/96-78).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não
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tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(46) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Jardins de Infância Vovó Belinha
(AJIVB), com sede na Cidade de Rio do Sul
(SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1v São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Jardins de Infãncia Vovó Belinha (AJIVB),
com sede na Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC nº 83.782.177/0001-14 (Processo MJ n' 25.228/9577);
II - Instituto Dom Edmundo Kunz (Idek), com sede na Cidade
de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC nº
01.066.36710001-70 (Processo MJ nº 3.842/97-11);
III - Lar e Escola José Olintho Fortes Junqueira, com sede na
Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, portador do
CGC nº 52.397.239/0001-40 (Processo MJ nº 7.564/93-21);
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IV - Sverdi Propagação e Cultura, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 75.155.440/0001-17
(Processo MJ nº 14.367/95-10);
V - Sociedade Beneficente São Camilo, com sede na Cidade
de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n'' 19.719.103/0001-34 (Processo MJ n'' 1.967/96-27);
V1 - Fundação Oswaldo Carlos Van Leeuwen, com sede na
Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n? 94.705.894/0001-69 (Processo MJ n'' 447/96-51).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(47) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1997
Institui o ano de 1997 como o Ano Castro
Alves.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica instituído o ano de 1997 como o Ano Castro Alves,
em comemoração ao sesquicentenário de nascimento de Castro Alves.
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Art. 2' A coordenação das atividades relacionadas com o Ano
Castro Alves ficará a cargo do Ministério da Cultura.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

(48) DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1997
Inclui incisos VIII e IX ao art. 1'1 do
Decreto de 14 de novembro de 1996, que dispõe sobre a Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F O art. I? do Decreto de 14 de novembro de 1996, que
dispõe sobre a Comissão Nacional para as Comemorações do V
Centenário do Descobrimento do Brasil, passa a vigorar acrescido dos
seguintes incisos:
"VIII -

da Administração Federal e Reforma do Estado;

IX - do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Lsgal.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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(49) DECRETO DE 25 DE MARÇO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito especial no valor de
R$ 191.513.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n'9.451, de 17 de março de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n'' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial no valor de R$ 191.513.000,00 (cento e
noventa e um milhões, quinhentos e treze mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
U deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo Hl
deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.3.1997. pégs. 5945J5946.
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(50) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Reconhece como do interesse do Governo

brasileiro a participação estrangeira no capital de instituição financeira a ser constituída
pelo H8BC Holdings PLC e suas subsidiárias H8BC Holdings B.V. e H8BC Inuestment Bank Holdings B. V. e dei outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira até o limite de 100% (cem por cento) do capital social de
banco múltiplo a ser constituído no Brasil pelo HSBC Holdings PLC
e suas subsidiárias HSBC Holdings B.V. e HSBC Investment Bank
Holdings B.V., como também a participação estrangeira até o limite
de 100% (cem por cento) no capital de sociedade de arrendamento
mercantil, distribuidora de títulos e valores mobiliários e corretora
de títulos e valores mobiliários.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto, inclusive quanto à
rede de agências com que a nova instituição financeira irá operar.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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(51) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Cria Comissão Especial encarregada de
coordenar e organizar os preparativos da
visita ao Brasil de Sua Santidade o Papa
João Paulo lI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica criada Comissão Especial encarregada de coordenar e organizar os preparativos da visita que Sua Santidade o Papa
João Paulo II realizará ao Brasil em outubro próximo.
Art. 2" Caberá à Comissão Especial articular-se com os demais
órgãos federais, estaduais e municipais, com a Nunciatura Apostólica, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e com a diocese do Rio
de Janeiro, a fim de adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para assegurar o êxito da visita de Sua Santidade ao Brasil.
Art. 3" A Comissão Especial será composta por um representante de cada órgão a seguir indicado:
I

Ministério das Relações Exteriores, que a coordenará;

II

Ministério do Exército;

III

Ministério da Marinha;

N

Ministério da Aeronáutica;

V
VI
República;
VII

VIII

Secretaria-Geral da Presidência da República;
Secretaria de Comuniéação Social da Presidência da
Casa Militar da Presidência da República;
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Jus-

tiça;
IX -

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embra-

tel),
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Art. 4' Os representantes dos órgãos de que trata o artigo
anterior, juntamente com seus suplentes, serão indicados pelos respectivos titulares e designados pelo Miróstro de Estado das Relações
Exteriores.
Art. 5' As despesas decorrentes da participação de cada membro na comissão correrão à conta dos respectivos órgãos de origem.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(52) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bebedouro, situado no Município
de Baliza, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bebedouro,
com área de 4.331,9413ha (quatro mil, trezentos e trinta e um
hectares, noventa e quatro ares e treze centiares), situado no Município de Baliza, objeto da Matricula n" 709, fi. 161, Livro 2-C, do
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Cartório de Registro de Imóveis (Cartório do 1" Ofício) de Baliza,
Comarca de Aragarças, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(53) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Guará, situado no Município de
Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guarâ, com
área de 470,8354ha (quatrocentos e setenta hectares, oitenta e três
ares e cinqüenta e quatro centiares), situado no Município de Encruzilhada do Sul, objeto dos Registros nOs R-3-2.434, fi. 1, Livro 2 e
R-21-1.943, fi. 1, Livro 2, ambos do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ Belens Jungmann Pinto

(54) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova, situado no M unicipio de Hervai, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova, com
área de 2.288,6603ha (dois mil, duzentos e oitenta e oito hectares,
sessenta e seis ares e três centiares), situado no Município de Herval,
objeto dos Registros n"s R-1.2.478, fls. 111v, Livro 2; R-2-2.884, fl. 111v,
Livro 2; R-1-2.059, fls. L'Lv, Livro 2; R-1-2.674, fls. 1I1v, Livro 2;
R-3-2.835, fls. I/Iv, Livro 2; R-2-2.419, fls. lIlv, Livro 2; R-8-23, fls.
1/2, Livro 2; R-4-2.397, fls. 1/2, Livro 2; R-ll-1.184, fls. 113, Livro 2.
R-5-2.011, fls. 1/2, Livro 2; R-3-3.401, fl. 1, Livro 2; R-17-372, fls. 114,
Livro 2; R-1-2.363, fls. l/Iv, Livro 2; R-14-3.077, fls. 1 e 4, Livro 2;
R-15-3.077, fls. 1 e 5, Livro 2; R-17-3.077, fls. 115, Livro 2; R-1l-1.615,
fls. 1/3, Livro 2; R-1l-1.619, fls. 113, Livro 2 e R-1l-1.613, fls. 113, Livro
2, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Herval,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colorázação e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úrrica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(55) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
conw Samurai lI, formado pelos quinhões 1
e 7, da subdivisão do quinhão 6, da Fazenda
Novilho, e uma parte destacada das Fazendas Novilho e Flores ou Gregório, situado nos
Municípios de Mutunópolis e Porangatu, Estado de Goiás) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Samurai 11,
formado pelos quinhões 1 e 7, da subdivisão do quinhão 6, da Fazenda
Novilho, e uma parte destacada das Fazendas Novilho e Flores ou
Gregório com área de 4.312,7948ha (quatro mil, trezentos e doze
hectares, setenta e nove ares e quarenta e oito centiares), situado nos
Municípios de Mutunópolis e Porangatu, objeto dos Registros n's
R.2/5.919, fi. 62, Livro 2-X; R. 1/8.422, fi. 285, Livro 2-AH, do Cartório
do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porangatu
e R.2/1.567, fi. 30, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Estrela do Norte, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto N aciona! de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(56) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santa Bárbara, situado no Munictpio de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara,
com área de 588,1062ha (quinhentos e oitenta e oito hectares, dez ares
e sessenta e dois centiares), situado no Município de Encruzilhada do
Sul, objeto dos Registros nOs R-4-1.860, fi. 1, Livro 2; R-4-2.435, fi. 1,
Livro 2; R-4-2.436, fi. 1, Livro 2; R-7-2.444, fi. 1, Livro 2 e R-6-2.442,
fi. 1, Livro 2, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementosagrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(57) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazendas Reunidas Quinin, situado no Município de Quixaramobim, Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Reunidas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Quinin, com área de 8.008,OOOOha (oito mil e oito hectares), situado
no Município de Quixeramobim, objeto do Registro n?R-6-588, fi. 112,
Livro 2-B, do Cartório do 2' Oficio da Comarca de Quixeramobim,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(58) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra Vermelha, situado no Município de
Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Vermelha, com
área de 3.612,OOOOha (três mil, seiscentos e doze hectares), situado
no Município de Areia Branca, objeto do Registro n? R-l-l74 e AV.
2-174, ambos à fi. 177, do Livro 2, do Primeiro Cartório Judiciário da
Comarca de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(59) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Rosário, conhecido por Fazenda Lona,
situado no Município de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Saio Rosário, conhecido por Fazenda Lona, com área de 705,0912 ha (setecentos e cinco
hectares, nove ares e doze centiares), situado no Município de Apodi,
objeto do Registro n"R-6-2.631, fi. 64, Livro 2-12, do Primeiro Cartório
Judiciário da Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(60) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio São Sabino, situado no Município de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio São Sabino, com área
de 778,3352 ha (setecentos e setenta e oito hectares, trinta e três ares e
cinqüenta e dois centiares), situado no Município de Apodi, objeto do
Registro n· R-I-2.490, fi. 121, Livro 2-11, do Primeiro Cartório Judiciário
da Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p.
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(61) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Catoni, situado no Município de Joaquim Felicio, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Catoni, com área de
7.979,9984 ha (sete mil, novecentos e setenta e nove hectares, noventa
e nove ares e oitenta e quatro centiares), situado no Município de
Joaquim Felício, objeto da Matrícula n?3.166, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Buenópolis, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(62) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Chobó, situado no Município de Natividade,
Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Chobó, com área de
4.767,4000 ha (quatro mil, setecentos e sessenta e sete hectares e
quarenta ares), situado no Município de Natividade, objeto da Matrícula nº 205 e R-02-205, ambos à fi. 2, do Livro 2-B, do Cartório do l'
Ofício da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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(63) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cachoeira Seca, situado no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cachoeira Seca, com
área de 384,6000ha (trezentos e oitenta e quatro hectares e sessenta
ares), situado no Município de Caruaru, objeto dos Registros n's
44.002, fls. 32/33 e 44.003, fl. 33, ambos do Livro 3-CZ e 50.635, fl. 64,
do Livro 3-DX, todos do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Caruaru, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área relativa a faixa de domínio da BR-104 que corta o imóvel.

Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Panelãc, situado TW Município de Careiro,
Estado do Amazonas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Panelão, com área
de 2.055,0395ha (dois mil, cinqüenta e cinco hectares, três ares e
noventa e cinco centiares), situado no Município de Careiro, objeto do
Registro nº R-l-1.154, fi. 68, do Livro 48, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manacapuru, Estado do Amazonas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São Felipe, constituído pelas Glebas São Felipe, Morro ou Serrote, Conceição I, Conceição II e Bela Vista ou Sipõ, situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Filipe, constituído pelas Glebas São Filipe, Morro ou Serrote, Conceição I, Conceição II e Bela Vista ou Sipó, com área de 7.326,2635ha (sete mil,
trezentos e vinte e seis hectares, vinte e seis ares e trinta e cinco
centiares), situado no Município de Flores de Goiás, objeto dos Registros n's R-1-617, fi. 240, Livro 2-A2; R-2-547, fi. 165, Livro 2-A2;
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997
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R-2-894, fi. 237, Livro 2-A3; R-I-618, fi. 241, Livro 2-A2; R-I-619, fi.
292, Livro 2-A2 e R-l-l. 735, fi. 20v, Livro 2-A7, do Cartório de
Registro de Imóveis e Tabelião Primeiro de Notas de Flores de Goiás,
Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Maraquetá, constituído pelas propriedades Maraquetá, Pedras Altas e Betúlia, situado no Município de Quixeramobim,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2005
DECRETA:

Art. 1v Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Maraquetá,
constituído pelas propriedades Maraquetá, Pedras Altas e Betúlia,
com área de 2.465,0000ha (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco
hectares), situado no Município de Quixeramobim, objeto dos Registros nOs R-1/1.606, fi. 84, Livro 2-J; R-2/2.024, fi. 44, Livro 2-M e
R-9/580, fi. 164v, Livro 2-F, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de
Quixeramobim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1997
Autoriza o Incra a doar ao Município de
Araguaína (TO) o imóvel denominado Vila
Raizal - Lote n" 157 (parte), integrante da
Gleba Loteamento Brejão ~ 3~ Etapa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto na Lei n" 6.431, de 11 de julho de 1977,
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2006
DECRETA:

Art. F Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) autorizado a doar ao Município de Araguaína, Estado
do Tocantins, o imóvel denominado Vila Raizal-Lote n" 157 (parte),
integrante da Gleba Loteamento Brejão - 3' Etapa, com área de
47,7272 ha (quarenta e sete hectares, setenta e dois ares e setenta e
dois centiares), situado no mesmo Município, e que tem os seguintes
limites e confrontações: Norte: Córrego Raizal; Sul: Setor Coimbra e
Residencial Carlos de Patrocínio; Leste: Loteamento Morada do Sol;
Oeste: Loteamento Araguaína Sul; apresentando a seguinte descrição
do perímetro. «começa o perímetro pelo Marco n" MG24, cravado na
confrontação do Loteamento Araguaina Sul à margem direita do
Córrego Raizal, com coordenadas UTM E=811053.544 N
=9204524,595, no meridiano central de 48'OO'00"Wgr; deste, segue
pela margem direita do Córrego Raizal abaixo na extensão de
555,09m até o Ponto 17A; deste, segue confrontando com o Loteamento Morada do Sol com azimute de 187'53'09" e distância de 60,00m
até o MG17; deste, segue na mesma confrontação com azimute de
189'36'53" e distância de 816,88m até MG 10; deste, segue confrontando com o Residencial Carlos de Patrocínio e com o Setor Coimbra
com azimute de 304'35'39" e distância de 1022,80m até o MGOO; deste,
segue confrontando com o Loteamento Araguaína Sul com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: 78'48'55" e 350,90m até o
MG30, 42'10'56" e 297,24m até o MG26, 329"59'17" e 141,91m até o
MG24, ponto de partida da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, no Cartório do F Ofício e
Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína (TO), sob o n" M-2.382,
do Livro 2-1 à fi. 220.

Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se à regularização e expansão do perímetro urbano do Município de Araguaína, Estado do
Tocantins.
Art. 3' O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá, de pleno
direito, ao patrimônio da União, independentemente de qualquer
indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo
constante do instrumento de doação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2007
Art. 4" A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(68) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda do Meio, situado no Municipio de
Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda do Meio,
com área de 2.998,6208ha (dois mil, novecentos e noventa e oito
hectares, sessenta e dois ares e oito centiares), situado no Municipio
de Marabá, objeto do Registro n" R-1-1O.792, fi. Iv, Livro 2-AR, do
Cartório do I" Ofício da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2008
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(69) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Umbuzeiro, também conhecido como Pau
Darco, situado no Município de Carnaubais,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, também
conhecido como Pau Darco, com área de 1.171,300000 (um mil, cento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2009
e setenta e um hectares e trinta ares), situado no Município de
Carnaubais, objeto dos Registros n's R-I, R-5 e R-6, da M. nº 1.250,
fl, 57, Livro 2-M, do Cartório Único Judiciário da Comarca de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(70) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Iguatu, situado nos Municípios de Lagoa de Velhos, São Paulo do
Potengi, Sítio Novo, Presidente Juscelino,
Tangará e Senador Hel6i de Souza, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2010
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Iguatu,
com área de 8.364,9116ha (oito mil, trezentos e sessenta e quatro
hectares, noventa e um ares e dezesseis centiares), situado nos Municípíos de Lagoa de Velhos, São Paulo do Potengi, Sítio Novo, Presidente
Juscelino, Tangará e Senador Helói de Souza, objeto do Registro n' 47,
fls. 15ve 16, Livro 3-A,do Cartório Único Judiciário de Lagoa de Velhos,
Comarca de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(71) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Terra Roxa, situado no Munidpio
de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2011
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Terra Roxa,
com área de 2.999,5409ha (dois mil, novecentos e noventa e nove
hectares, cinqüenta e quatro ares e nove centiares), situado no Município de Marabá, objeto do Registro n" R-2-10.790, fi. Iv, Livro 2-AR,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado
do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2012
(72) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Gameleira, situado no Município de
Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gameleira,
com área de 2.999,5770ha (dois mil, novecentos e noventa e nove
hectares, cinqüenta e sete ares e setenta centiares), situado no Município de Marabá, objeto do Registro n" R-1-10.788, fi. Iv, Livro 2-AR, do
Cartório do 1" Ofício da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de março de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2013
(73) DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Milhomem, constituído pelos
Lotes 2, 3, 4 e 5, da Gleba 22, da Colônia
Pedreira, e partes desmembradas da Fazenda Bananal, situado no Município do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Milhomem,
constituído pelos Lotes n's 2, 3, 4 e 5, da Gleba 22, da Colõnia
Pedreira, e partes desmembradas da Fazenda Bananal, com área
total de 1.630,8525ha (um mil, seiscentos e trinta hectares, oitenta e
cinco ares e vinte e cinco centiares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto dos Registros n's R-2-5.040, fi. 1; R-2-5.039,
fi. 1; R-2-5.038, fi. 1 e R-2-5.041, fi. I, todos do Livro 2; R-I-16.855, fi.
Iv, do Livro 2-BJ e R-1.1-17.609, fi. I, do Livro 2-BN, todos do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado
do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
§ 1º Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os terrenos
marginais de propriedade da União, por força do art. 20, IH, da
Constituição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasi, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 1927-2014, mar. 1997

2014

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 1927-2014, mar. 1997

RETIFICAÇÃO

DECRETO NÃO NUMERADO

(18) DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997 (*)
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira na
constituição de banco múltiplo pelo Credit
Suisse First Bank.

Retificação
Na ementa e no art. 1º, onde se lê:
«Credit Suisse First Bank»
Leia-se:
«Credit 8uisse First Boston»

(") PublicadonoDO de 14.1.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(1):439, jan. 1997).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t, 2, p. 2015, mar. 1997
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XVI, XVII,:XX, e XXI, do art. 1Q do Decreto n Q 95.859, de 22 de março
de 1988, e os incisos VII, VIII e XII, do art. 1º do Decreto n" 97.596, de
30 de março de 1989, que dispõe sobre terras públicas federais, afetadas
a uso especial do Ministério do Exército. Publicado no DO de 20 de
março de 1997...

1886

2.181 - Decreto de 20 de março de 1997 - Dispõe sobre a organização do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), estabelece as
normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na
Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto nº 861, de 9
de julho de 1993, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
março de 1997.......
.

1887

2.182 - Decreto de 20 de março de 1997 - Estabelece normas para a
transferência e o recolhimento de acervos arquivísticos públicos federais para o Arquivo Nacional. Publicado no DO de 21 de março de 1997.

1912

2.183 - Decreto de 21 de março de 1997 - Dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1997, e
dá outras providências. Publicado no DO de 24 de março de 1997.....;.....

1914

2.184 - Decreto de 24 de março de 1997 - Regulamenta o art. 22 da Lei nº
9.277, de 10 de maio de 1996, que autoriza a União a delegar aos
Municípios ou Estados da Federação a exploração dos portos federais.
Publicado no DO de 25 de março de 1997.

1918

2.185 - Decreto de 24 de março de 1997 - Delega competência para a
prática dos atos que menciona, altera dispositivos do Decreto n" 825, de
28 de maio de 1993, e dá outras providências. Publicado no DO de 25
de março de 1997..
.

1920
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2019
2.186 - Decreto de 25 de março de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Prorrogação dos Acordos de Alcance Parcial de Natureza
Comercial, entre Brasil e México, de 27 de janeiro de 1997. Publicado
no DO de 26 de março de 1997.

1921

2.187 - Decreto de 25 de março de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n" 9 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e México, de 27 de janeiro de 1997. Publicado
no DO de 26 de março de 1997. .

1922

2.188 - Decreto de 25 de março de 1997 -Dispõe sobre a execução do Acordo
de Alcance Parcial de Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados-Partes do Mercosul, e Bolívia, de 7 de
dezembro de 1995. Publicado no DO de 26 de março de 1997.

1923

2.189 - Decreto de 25 de março de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n" 21, entre
Brasil e Cuba, de 31 dé\,dezgoopro de 1996. Publicado no DO de 26 de
março de 1997
( J......................... .................................

1924

2.190 - Decreto de 25 de março de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n? 25, entre Brasil e Peru, de 26 de dezembro de 1996. Publicado noDO
de 26 de março de 1997.

1925

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Pecon,
situado no lugar denominado Fazenda Separação, correspondente ao
Quinhão n" 22, da divisão do imóvel Quiguay, situado no Muncípio de
Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.
Publicado no DO de 4 de março de 1997...

1927

(2) -

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amburana,
situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997.

1928

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Vicente,
situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997.

1929

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fíns
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ipê, situado
no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997.

1930

(3) -

(4) -
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2020
(5) -

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado naDO de 4 de março de 1997...........

1932

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José (Vale
VerdeJ, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997..........

1933

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Verde,
situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997...........................

1934

(8) -

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cedro, situado
no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997...............

1935

(9) -

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carvalho,
situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997.. .

1936

Decreto de 3 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aroeira,
situado no Município de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 4 de março de 1997.... .

1937

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação de Apoio aos Fissurados Lábios-Palatais, com sede na
Cidade de São José dos Campos (SP), e outras entidades. Publicado no
DO de 5 de março de 1997..

1939

(6) -

(7) -

(10) -

(11) -

(12) -

(13) -

(14) -

Decrete de 4 de março de 1997 - Dispõe sobre a criação da Reserva
Extrativista do Médio -Iuruá, no Município de Carauari, Estado do
Amazonas, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março

de 1997..

1940

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, destacado no
Seringal Espinhara, situado no Município de Porto Acre, Estado do Acre,
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março de 1997

1943

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Abreu/Cruzeiro, situado no Município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de março de 1997.......

1944
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2021
(15) -

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amoroso,
situado no Município de Xexéu, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de março de 1997

1945

(16) -

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Angico
Torto, situado no Município de Itaíba, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de março de 1997

1946

Decreto de 4 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de refcrma agrária, o imóvel rural denominado Rio das Pedras / Piquiri, Gleba Santa Maria, conhecido como Fazenda Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, situado no Município de Santa Maria do Oeste,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
março de 1997

1947

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Saco
Verde, situado nos Municípios de Irauçuba e Itapajé, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de março de 1997

1948

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa Vermelha/Santa Luzia, situado no Município de Upanema, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
março de 1997
..

1949

(20) -

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Califórnia
II e Calif6rnia/Taúba, situado no Município de Açailândia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de março
de 1997

1951

(21) -

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Verde/Tubiba/Pororocas, situado no Município de Touros, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 6
de março de 1997

1952

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Juliana,
Gleba Loteamento Fazenda Serra, Gleba K, situado no Município de
Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Publicado no DO de 6 de março de 1997

1953

Decreto de 5 de março de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de março
de 1997
.

1954

(17) -

(18) -

(19) -

(22) -

(23) -
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2022
(24) -

Decreto de 6 de março de 1997 - Autoriza a concessão de direito real
de uso resolúvel, sob a forma de utilização gratuita, de uma gleba de
terras do domínio da União adjacente à Província Mineral de Carajás,

situada no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Publicado no

no de 7 de março de 1997.

1956

1997.

1959

..
(25) - Decreto de 6 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Recanto,
situado no Município de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de março de
(26) -

Decreto de 6 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Escada,
situado no Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de março de 1997...............
(27) - Decreto de 6 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Frutinhas, situado no Município de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de

março de 1997.
(28) -

1960

1961

Decreto de 6 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Limoeiro,
(Parte), Glebas A e B, situado no Município de Dianópolis, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de março de

1997....

1962

(29) -

Decreto de 7 de março de 1997 - Restabelece os títulos de utilidade
pública federal da Casa da Criança Sagrada Família (RS) e outras
entidades. Publicado no DO de 10 de março de 1997..............................

1963

(30) -

Decreto de 10 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Campinho, conhecido como Fazenda Nossa Senhora Aparecida ou Caaro I, situado no
Município de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de março de 1997.........................

1965

(31) -

Decreto de 10 de março de 1997 - Declara de utilidade pública a
Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro (RJ). Publicado no DO de 11 de março de

1997......................

1966

(32) -

Decreto de 10 de março de 1997 - Declara de utilidade pública a
Arquiconfraria das Mães Cristãs, com sede na Cidade de Curitiba (PR),
e outras entidades. Publicado no DO de 11 de março de 1997...............

1967

(33) -

Decreto de 11 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oiticica,
situado no Município de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1997.............

1968
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2023
(34) -

Decreto de 11 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural identificado como Lote n'-' 12-A,
situado no Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de março de 1997......

1969

Decreto de 11 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Unidade Agrícola
de Chorozinho, situado no Município de Chorozínho, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de março de 1997....

1970

Decreto de 11 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Helena - GlebaLoteamento Castanheira -Lotes n"s 26 e 27 - Parte,
situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de março de 1997...

1971

Decreto de 12 de março de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Floresta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Tucuruí, Estado do Pará. Publicado no DO de 13
de março de 1997

1972

Decreto de 12 de março de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura Araraquara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 13 de março de 1997..

1973

Decreto de 12 de março de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Santarritense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de março de 1997.............

1974

Decreto de 12 de março de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Estância Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 13 de março de 1997 ..

1975

Decreto de 17 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bamburral, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de março de 1997 .......

1976

(42) -

Decreto de 17 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância da Lagoa,
situado no Município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de março de 1997...

1977

(43) -

Decreto de 17 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Querência
Velha, situado no município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 18 de março de 1997.......

1978

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -
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(44)

- Deereto de 17 de março de 1997 -Transfere para a Fundação SÃo

José do Paraiso a concessão outorgada à Rádio Difusora de Pouso
Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 18 de março de 1997.........................

(45)

-Achmti
Decreto de 19 de março de 1997 - Declara de utilidade pública a
- Associayão Chapadense de Assistência às Necessidades do
Trabalhador e da Infância, com sede na Cidade de Chapada da Norte
(MG), e outras entidades. Publicado no DO de 20 de março de 1997 ....

(46)

i979

i980

- Decreto de 24 de março de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Jardins de Infancia Vovó Belinha (AJIVB), com sede na
Cidade de Rio do Sul (SC e outras entidades. Publicado noDO de 25
......
de março de 1997........

- Decreto de 24 de março de 1997 -Instituio ano de 1997 como o Ano
Castro Alues. Publicado no DO de 25 de março de 1997 .........................
(48) - Decreto de 24 de março de 1997 - Inclui incisos VI11 e IX ao art. lP

i982

(47)

do Decreto de 14 de novembro de 1996, que dispüe sobre a Comissão
Nacional para as Comemoraçóesdo V Centenário do Descobrimento do
Brasil. Publicado no DO de 25 de março de 1997....................................

(49)

Social da UNHO crédito especial no valor de R5 191.513.000,00, em
favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica. Pubiicado no
DO de 26 de março de 1997 ............................
...
Decreto de 26 de março de 1997 -Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro a participaçáo estrangeira no capital de instituição
fmanceira a ser constituída pelo HSBC Holdings PLC e suas subsidiárias HSBC Holdings B.V. e HSBC Investment Bank Holdings B.V. e dá
outras orovidências. Publicado no DO de 26 de marco de 1997 Edicãa

-

(51)

- Decreto de 26 de março de 1997 -Cria Comissão Especial encarre-

gada de coordenar e organizar os preparativos da visita ao Brasil de
Sua Santidade o Papa João Paulo 11. Publicado no DO de 27 de março
de 1997 ...........................................................
....

(53)

1984

- Decreto de 25 de março de 1997 -Abre ao Orçamento da Seguridade

(50)

(52)

1983

198s

1986

1987

- Decreto de 26 de março de 1997 -Declara

de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bebedouro, situado no Município de Baliza, Estado de Goiás, a dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997.........................

1988

- Decreto de 26 de março de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda GirarR,
situada no Município de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado na DO de 27 de março de
..<..
1997 ............................................................................

1989
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2025
(54) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova,
situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997............

1990

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Samurai lI,
formado pelos quinhões 1 e 7, da subdivisão do quinhão 6, da Fazenda
Novilho, e uma parte destacada das Fazendas Novilho e Flores ou
Gregório, situado nos Municípios de Mutunõpolis e Porangatu, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado noDO de 27 de março de
1997

1992

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Bárbara, situado no Município de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
março de 1997

1993

(57) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
Quinin, situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no no de 27 de março de 1997............

1994

(58) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Vermelha,
situado no Município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de março de
1997

1995

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Rosário,
conhecido por Fazenda Lona, situado no Município de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 27
de março de 1997

1996

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio São Sabirw,
situado no Município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997.

1998

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Catoni, situado
no Município de Joaquim Felício, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997
.,....

1999

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Chobó, situado no
Município de Natividade, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997.

2000

(55) -

(56) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -
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2026
(63) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cachoeira Seca,
situado no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997.........................

2001

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Panelão, situado
no Município de Careiro, Estado do Amazonas, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de março de 1997........................................

2002

(65) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São
Filipe constituído pelas Glebas São Filipe, Morro ou Serrote, Conceição I, Conceição II e Bela Vista ou Sipõ, situado no Município
de Flores de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.
Publicado no DO de 27 de março de 1997.

2003

(66) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Maraquetá, constituído pelas propriedades Maraquetá, Pedras Altas e Betúlia,
situado no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado naDO de 27 de março de 1997.........................

2004

(67) -

Decreto de 26 de março de 1997 - Autoriza o Incra a doar ao
Município de Araguaíana (TO) o imóvel rural denominado Vila
Raizal - Lote 157 (parte), integrante da Gleba Loteamento Brejão
- 3~ Etapa. Publicado no DO de 27 de março de 1997.

2005

(68) -

Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda do Meio,
situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1997.

2007

Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Umbuzeiro, também conhecido como Pau Darco, situado no Município de Carnaubais,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no
DO de l' de abril de 1997.

2008

Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Iguatu, situado nos Municípios de Lagoa de Velhos, São Paulo do
Potengi, Sítio Novo, Presidente Juscelino, Tangará e Senador Helói de
Souza, Estado do Rio Grande Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de F de abril de 1997. ..

2009

Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Terra
Roxa situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1997.

2010

(64) -

(69) -

(70) -

(71) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2017-2027, mar. 1997

2027
(72) -

Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gameleira, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado naDO de 12 de abril de 1997.
(73) - Decreto de 31 de março de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Milhomem,
constituído pelos Lotes n 2s 2,3,4 e 5, da Gleba 22, da Colônia Pedreira,
e partes desmembradas da Fazenda Bananal, situado no Município de
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.
Publicado no DO de I' de abril de 1997.

2012

2013

RETIFICAÇÃO
DECRETO NÃO NUMERADO
(18) -

Decreto de 13 de janeiro de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira na constituição de banco
múltiplo pelo Credit Suisse First Bank. Publicado no DO de 14 de
janeiro de 1997 e retificado no DO de 4 de março de 1997

2015
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ÍNDICE DE ASSUNTOS
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ACERVO ARQUlVÍSTICO ver ARQUIVO NACIONAL
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA

Execução; Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes do
Mercosul e Bolívia
Decreto n Q 2.188, de 25 de março de 1997....................

1923

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL
Protocolo de prorrogação, execução; Brasil e México
Decreto n Q 2.186, de 25 de março de 1997

,

.

1921

ACORQO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSOES N" 9
Quinto protocolo adicional, execução; Brasil e México
Decreto n" 2.187, de 25 de março de 1997

.

1922

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL N° 21
Quinto protocolo adicional, execução; Brasil e Cuba
Decreto n" 2.189, de 25 de março de 1997

.

1924

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA NO 25
Sétimo protocolo adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto nº 2.190, de 25 de março de 1997

1925
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Decreto n'! 2.177, de 12 de março de 1997 .
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Servidor público aposentado; Cargo, nomeação; Decreto n° 2.027/96,
alteração
Decreto n° 2.177, de 12 de março de 1997

1873

ANO CASTRO ALVES

Ano de 1997, estabelece
(47) Decreto de 24 de março de 1997

o,,

1983

.

ARGENTINA

Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Paraguai. Uruguai, Estados Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto n" 2.188, de 25 de março de 1997

1923

ARQUICONFRARIA DAS MÃEs CRISTÃS, CURITIBA (PR)

Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 10 de março de 1997

.

1967

ARQUIVO NACIONAL

Acervos arquivísticos públicos federais, transferência, normas
Decreto n<.! 2.182, de 20 de março de 1997

1912

ASSOCIAÇÃO CHAPADENSE DE ASSISTÊNCIA ÀS NECESSIDADES
DO TRABALHADOR E DA INFÂNCIA (ACHANTI), CHAPADA DO
NORTE (MG)

Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 19 de março de 1997

.

1980

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS FISSURADOS LÁBIO-PALATAIS
(AAFLAP), SÃO JOSÊ DOS CAMPOS (SP)

Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997

..

1939

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE CACHOEIRA DE MINAS, CACHOEIRA
DE MINAS (MG)

Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 19 de março de 1997

.

1980

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAIS BEM-TEVI, SAO JOSÊ DOS CAMPOS (SP)

Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 19 de março de 1997
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2031
ASSOCIAÇÃO JARDINS DE INFÃNCIA VOVÓ BELINHA(A.J.I.V.B.l, RIO
DO SUL (SCl

Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 24 de março de 1997

..
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Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes do Mercosul e
Bolívia
Decreto nº 2.188, de 25 de março de 1997
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Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial; Protocolo de prorrogação, execução; Brasil e México
Decreto n<.! 2.186, de 25 de março de 1997.
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Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões n" 9; Quinto
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Decreto n° 2.187, de 25 de março de 1997
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Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes do Mercosul
Decreto n!:! 2.188, de 25 de março de 1997
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c
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(63) Decreto de 26 de março de 1997

.

2001
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cÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL - SÃO PAULO,
SÃO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 10 de março de 1997

..

1967

Participação estrangeira; Credit Suisse First Bank
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997 e retificado no DO de 4 de
março de 1997
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CAPITAL SOCIAL

CARGO EM COMISSÃO

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto nf! 2.147/97, alteração
Decreto n Q 2.174, de 12 de março de 1997........

1866

CARTEIRA DE IDENTIDADE
Validade nacional: Expedição; Lei n" 7.116/83 e Decreto nl! 89.250/83,
alteração
Decreto n'.! 2.170, de 4 de março de 1997

1607

CASA DA CRIANÇA SAGRADA FAMíLIA, CACHOEIRA DO SUL (RSl
Utilidade pública, restabelecimento
(29) Decreto de 7 de março de 1997

1963

CASA DO MENOR ROSA DA MATA, SACRAMENTO (MGl
Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997

.

1939

.

1999

CASTRO ALVES ver ANO CASTRO ALVES
CATONI, JOAQUIM FELícIO (MG)

Interesse social, declaração
(61) Decreto de 26 de março de 1997

CENTENÁR,IO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL ver COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL
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Decreto n Q 2.175, de 12 de março de 1997

Co\. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

1867

2033
CENTRO EspíRITA ALUNOS DO BEM, CAXIAS DO SUL (RS)
Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997
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CHOBÓ, NATIVIDADE (TO)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 26 de março de 1997 ....

2000

COLÉGiO EVANGÉLICO PANAMBI ESCOLA DE l' E 2' GRAUS, PANAMBI(RS)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 10 de março de 1997

1967

COLÔNIA DE FÉRIAS HENRIQUE LEMLE, PETRÓPOLIS (RJ)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

COMISSÃO ESPECIAL ENCARREGADA DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS DA VISITA AO BRASIL DE SUA SANTIDADE O PAPA JOÃO
PAULO 11
Criação

(51) Decreto de 26 de março de 1997

1987

COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÔES DO V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Normas; Decreto Não Numerado 56 de 14.11.1996, alteração
(48) Decreto de 24 de março de 1997

1984

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Imóvel; Servidão administrativa
Parauapebas (PA)
(24) Decreto de 6 de março de 1997 .....

1956

COMUNICAÇÔES
Diretoria, transformação; Departamento de Engenharia e Comunicações
Decreto n~ 2.17.5, de 12 de março de 1997........... ..

1867

CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (CONMETRO)
Composição e funcionamento; Decreto n" 1.422195, alteração
Decreto n" 2.171, de 5 de março de 1997......

1608
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2034
CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA PúBLICA (CONASP)
Normas
Decreto nº 2.169, de 4 de março de 1997

1605

CONSUMIDOR ver também ISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC)
CORPORAÇÃO DOS PATRULHEIROS MIRINS DE DOURADOS, DOURADOS (MS)
Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

CREDIT SmSSE FIRST BANK
Capital social; Participação estrangeira
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Publicado no DO de 14 de janeiro de 1997 e retificado no DO de 4 de
março de 1997

2015

CRÉDITO ESPECIAL
Ministério da Saúde
(49) Decreto de 25 de março de 1997

.

1985

CUBA
Acordo de Alcance Parcial nl! 21; Quinto protocolo adicional, execução;
Brasil
Decreto nº 2.189, de 25 de março de 1997..

1924

D
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento
Decreto nº 2.185, de 24 de março de 1997................
Ministros de Estado
Decreto n" 2.185, de 24 de março de 1997...................................................

1920

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES
Diretorias de Informática, de Telecomunicações e de Material de Comunicações e Eletrônica, transformação, Vice-Chefias
Decreto n!J 2.175, de 12 de março de 1997...................................................

1867

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Imóvel, desapropriação
Deputado Irapuan Pinheiro (CE)
(23) Decreto de 5 de março de 1997

1954

..
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1920

2035
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel

Deputado Irapuan Pinheiro (CE)
.

1954

Cachoeira Seca, Oaruaru (PE)
(63) Decreto de 26 de março de 1997

..

2001

Catoni, Joaquim Felício (MG)
(61) Decreto de 26 de março de 1997

..

1999

Chobó, Natividade (TO)
(62) Decreto de 26 de março de 1997

.

2000

Estância da Lagoa, Piratini (RS)
(42) Decreto de 17 de março de 1997

.

1977

.

1928

.

1945

..

1946

.

1937

.

1976

.

1988

..

1951

..

1934

.

1936

(23) Decreto de 5 de março de 1997

Imóvel; Reforma agrária

Fazenda Amburana, Flores de Goiás (GO)
(2) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Amoroso, Xexéu (PE)
(15) Decreto de 4 de março de 1997
Fazenda Angico Torto, Itafba (PE)
(16) Decreto de 4 de março de 1997
Fazenda Aroeira, Flores de Goiás (GO)
(10) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Bamburral, Herval (RS)
(41) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Bebedouro, Baliza (GO)
(52) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Califórnia 11e Califórnia/Taúba, Açailândia (MA)
(20) Decreto de 5 de março de 1997... ..
Fazenda Capão Verde, Flores de Goiás (GO)
(7) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Carvalho, Flores de Goiás (GO)
(9) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Cedro, Flores de Goiás (GO)
(8) Decreto de 3 de março de 1997 ......
Fazenda do Meio, Marabã (PA)
(68) Decreto de 31 de março de 1997
Fazenda Escada, Baraúna (RN)
(26) Decreto de 6 de março de 1997

.

2007

.

1960

Fazenda Frutinhas, Santana do Livramento (RS)
(27) Decreto de 6 de março de 1997

..

1961

1935
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2036
Fazenda Gameleira, Marabá (PA)
(72) Decreto de 31 de março de 1997

2012

,.,

Fazenda Guará, Encruzilhada do Sul «RS)
(53) Decreto de 26 de março de 1997..
..

.

1989

Fazenda Iguatu, (RN)
(70) Decreto de 31 de março de 1997

..

2009

Fazenda Ipê, Flores de Goiás (GO)
(4) Decreto de 3 de março de 1997 ..

1930

Fazenda Juliana, Axixá do Tocantins (TO)
(22) Decreto de 5 de março de 1997.. .

.

Fazenda Limoeiro, Dianópolis (TO)
(28) Decreto de 6 de março de 1997 ..

1953
1962

Fazenda Lona, Apodi (RN)
(59) Decreto de 26 de março de 1997

.

1996

Fazenda Maraquetá, Quixeramobim (CE)
(66) Decreto de 26 de março de 1997.. ..

.

2004

Fazenda Milhomem, Conceição do Araguaia (PA)
(73) Decreto de 31 de março de 1997

.

2013

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Caibaté (RS)
(30) Decreto de 10 de março de 1997

1965

.

Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Maria do Oeste
(PR)

(17) Decreto de 4 de março de 1997

.

Fazenda Nova, Herval (RS)
(54) Decreto de 26 de março de 1997 .....
Fazenda Oiticica, Macau (RN)
(33) Decreto de 11 de março de 1997 ..

1990
1968

Fazenda Pecon, Passos Maia (SC)
(1) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Querência Velha, Herval (RS)
(43) Decreto de 17 de março de 1997...
..
Fazenda Recanto, Santana do Livramento (RS)
(25) Decreto de 6 de março de 1997
Fazenda Saco Verde, Irauçuba e Itapajé (CE)
(18) Decreto de 5 de março de 1997.........
.
Fazenda Santa Bárbara, Encruzilhada do Sul (RS)
(56) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Santa Helena, Araguatins (TO)
(36) Decreto de 11 de março de 1997

1947

.

1927

.

1978

.

1959
1948

..

1993

..
..
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1971

2037
Fazenda São João, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda São José, Santa Luzia (MA)
(5) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda São Vicente, Flores de Goiás (GO)
(3) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Serra Verde! TubibaIPororocas, Touros (RN)
(21) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Terra Roxa, Marabá (PA)
(71) Decreto de 31 de março de 1997
Fazendas Reunidas Quinin, Quixeramobim (CE)
(57) Decreto de 26 de março de 1997
..
Lagoa Vennelha/Santa Luzia, Upanema (RN)
(19) Decreto de 5 de março de 1997
Lote ns 21·A, Garrafão do Norte (PA)
(34) Decreto de 11 de março de 1997
Panelão, Careiro (AM)
(64) Decreto de 26 de março de 1997
Samurai lI, Mutun6polis e Porangatu (GO)
(55) Decreto de 26 de março de 1997
São Felipe, Flores de Goiás (GO)
(65) Decreto de 26 de março de 1997. ..
Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(13) Decreto de 4 de março de 1997
Serra Vermelha, Areia Branca (RN)
(58) Decreto de 26 de março de 1997
Sítio Abreu/Cruzeiro, Apodi (RN)
(14) Decreto de 4 de março de 1997
Sítio São Sabino, Apodi (RN)
(60) Decreto de 26 de março de 1997
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(69) Decreto de 31 de março de 1997
Unidade Agrícola de Chorozinho, Chorozinho (CE)
(35) Decreto de 11 de março de 1997

.

1933

.

1932

.

1929

.

1952

.

2003
1994

.

1949

.

1969

.

2002

.

1992

.

2003
1943
1995

.

1944

.

1998

.

2008

.

1970

DESCOBRIMENTO DO BRASIL ver COMISSÃO NACIONAL PARA AS
COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DO
BRASIL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal, diretrizes
Decreto n Q 2.179, de 18 de março de 1997

..

1875
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2038

E
ELETRÔNICA

Diretoria, transformação; Departamento de Engenharia e Comunicações

Decreton" 2.175, de 12 de março de 1997 .."..

1867

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO E PREPARAÇÃO DA AERONÁUTICA
CIVIL (EAPAC), RIO DE JANEIRO (RJ)

Utilidade pública, restabelecimento
(29) Decreto de 7 de março de 1997

.

1963

Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e Bolívia
Decreto n(> 2.188, de 25 de março de 1997....

1923

ESTADOS PAETES DO MERCOSUL

ESTÃNCIA DA LAGOA, PIRATINl (RS)

Interesse social, declaração
(42) Decreto de 17 de março de 1997

..

1977

.

1967

EXECUTIVO ver PODER EXECUTIVO
EXÉRCITO

Centro de Comunicações e Telemática, criação
Decreto nn 2.175, de 12 de março de 1997
Oficial-general, cargos privativos, normas
Decreto n'! 2.176, de 12 de março de 1997

1968

Terras Públicas Federais, uso; Decretos n"s 95.859/88 e 97.596/89,
alteração
Decreto n'! 2.180, de 19 de março de 1997

1886

F
FAZENDAAMBURANA, FLORES DE GOIÁS (GOl

Interesse social, declaração
(2) Decreto de 3 de março de 1997

.

1928

..

1945

FAZENDA AMOROSO, XEXÉU (PE)

Interesse social, declaração
(15) Decreto de 4 de março de 1997
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2039
FAZENDA ANGICO TORTO, ITAíBA (PE)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 4 de março de 1997

..

1946

FAZENDA AROEIRA FLORES DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 3 de março de 1997 ....

1937

FAZENDA BAMBURRAL, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 17 de março de 1997

..

1976

.

1988

FAZENDA BEBEDOURO, BALIZA (GO)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 26 de março de 1997

FAZENDA CALIFÓRNIA 11E CALIFÓRNIAlTAúBA, AÇAILÂNDIA (MA)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 5 de março de 1997

1951

FAZENDA CAPÃO VERDE, FLORES DE GOIÁS (GOl
Interesse social, declaração
.
(7) Decreto de 3 de março de 1997

1934

FAZENDA CARVALHO, FLORES DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 3 de março de 1997 ....

1936

FAZENDA CEDRO, FLORES DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 3 de março de 1997
.

1935

FAZENDA DO MEIO, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 31 de março de 1997 .

2007

FAZENDA ESCADA, BARAúNA (RN)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 6 de março de 1997

.

1960

.

1961

FAZENDA FRUTINHAS, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 6 de março de 1997

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029·2060, mar. 1997

2040
FAZENDA GAMELElRA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 31 de março de 1997

.

2012

.

1989

FAZENDA GUARÁ, ENCRUZILHADA DO SUL ((RS)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 26 de março de 1997

FAZENDA IGUATU, (RN)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 31 de março de 1997

O"

..

2009

FAZENDA IPt, FLORES DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 3 de março de 1997

1930

.

FAZENDA JULIANA, AXIXÁ DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 5 de março de 1997
.

1953

FAZENDA LIMOEffiO, DlANÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 6 de março de 1997 ...

1962

FAZENDA LONA, APODl (RN)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 26 de março de 1997

..

1996

FAZENDAMARAQUETÁ, QUlXERAMOBIM (CE)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 26 de março de 1997

2004

FAZENDA MILHOMEM, CONCEiÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 31 de março de 1997.............

.

..

2013

.

1965

FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAlBATÉ (RS)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 10 de março de 1997

FAZENDA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, SANTA MARIA
DO OESTE (PR)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 4 de março de 1997

.

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

1947

2041
FAZENDA NOVA, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 26 de março de 1997

..

1990

FAZENDA OITICICA, MACAU (RN)
Interesse social, declaração

(33) Decreto de 11 de março de 1997

1968

FAZENDA PECON, PASSOS MAlA (SC)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 3 de março de 1997

.

1927

.

1978

.

1959

FAZENDA QUER~NCIA VELHA, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 17 de março de 1997

FAZENDA RECANTO, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 6 de março de 1997

FAZENDA SACO VERDE, lRAUÇUBA E ITAPAJÉ (CE)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 5 de março de 1997

1948

.

FAZENDA SANTA BÁRBARA, ENCRUZILHADA DO SUL (RS)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 26 de março de 1997

.

1993

FAZENDA SANTA HELENA, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 11 de março de 1997 .....

1971

FAZENDA SÃO JOÃO, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 3 de março de 1997

..

FAZENDA SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 3 de março de 1997
.

1933

1932

FAZENDA SÃO VICENTE, FLORES DE GOIÃS (GO)
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 3 de março de 1997

.

1929

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2042
FAZENDASERRA VERDE! TUBIBAlPOROROCAS, TOUROS (RN)
Interesse social, declaração

(21) Decreto de 5 de março de 1997

1952

FAZENDATERRA ROXA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração

(71) Decreto de 31 de março de 1997

2010

FAZENDASREUNIDAS QUlNIN, QUIXERAMOBIM (CE)
Interesse social, declaração

(57) Decreto de 26 de março de 1997

1994

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto nV 2.147/97, alteração
Decreto n'! 2.174, de 12 de março de 1997

1866

FUNDAÇÃOATHAMYPARAHANSENIANOS, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

FUNDAÇÃOcÃMARADE DIRIGENTES LOJISTAS DE AMPARO AOMENOR, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

FUNDAÇÃOMEMÓRIADOSTRANSPORTESPRó-AUTOMÓVEL,BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997

1939

FUNDAÇÃOOSWALDO CARLOS VAN LEEUWEN, LAJEADO(RS)
Utilidade pública, declaração

(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

FUNDAÇÃOSÃOJOSÉ DO PARAíso, POUSO ALEGRE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Difusora de Pouso

Alegre Lida.
(44) Decreto de 17 de março de 1997

1979

FUNDAÇÃOULNA UMA LUZ NO AMANHÃ, PORTO ALEGRE(RS)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 19 de março de 1997

CoL Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

1980

2043

H
HSBC HOLDINGS PLC
Aumento de capital
(50) Decreto de 26 de março de 1997

o..

1986

Desapropriação
Deputado Irapuan Pinheiro (CE)
(23) Decreto de 5 de março de 1997....................................................

1954

Doação; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Araguaína (TO)
(67) Decreto de 26 de março de 1997

2005

I
IMÓVEL

Interesse social; Reforma agrária
Cachoeira Seca, Oaruaru (PE)
(63) Decreto de 26 de março de 1997
Catoni, Joaquim Felício (MG)
(61) Decreto de 26 de março de 1997
Chobó, Natividade (TO)
(62) Decreto de 26 de março de 1997
Estância da Lagoa, Píratini (RS)
(42) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Amburana, Flores de Goiás (GO)
(2) Decreto de 3 de março de 1997
,

2001
1999
2000

,,'.."
,

,

,............

1977

,...........

1928

Fazenda Amoroso, Xexéu (PE)
(15) Decreto de 4 de março de 1997....................................................
Fazenda Angico Torto, Itaíba (PE)
(16) Decreto de 4 de março de 1997
,.....................
Fazenda Aroeira, Flores de Goiás (GO)
(Iü) Decreto de 3 de março de 1997
,...........................
Fazenda Bamburral, Herval (RS)
(41) Decreto de 17 de março de 1997
,...........................
Fazenda Bebedouro, Baliza (GO)
(52) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Califórnia II e Calif6rniatraúba, Açailândia (MA)
(20) Decreto de 5 de março de 1997....................................................
Fazenda Capão Verde, Flores de Goiás (GO)
(7) Decreto de 3 de março de 1997
,.............................

1945
1946
1937
1976
1988
1951
1934

Col. Leis Rep. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2044
Fazenda Carvalho, Flores de Goiás (00)
(9) Decreto de 3 de março de 1997

.

1936

(8) Decreto de 3 de março de 1997

.

1935

Fazenda do Meio, Marabá (PA)
(68) Decreto de 31 de março de 1997

.

2007

Fazenda Escada, Baraúna (RN)
(26) Decreto de 6 de março de 1997

.

1960

.

1961

.

2012

Fazenda Cedro, Flores de Goiás (GO)

Fazenda Frutínhas, Santana do Livramento (RS)
(27) Decreto de 6 de março de 1997
Fazenda Gameleira, Marabá (PA)
(72) Decreto de 31 de março de 1997
Fazenda Guerã, Encruzilhada do Sul (RS)
(53) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Iguatu, (RN)
(70) Decreto de 31 de março de 1997

.

1989

.

2009

Fazenda Ipê, Flores de Goiás (GO)
(4) Decreto de 3 de março de 1997

..

1930

Fazenda Juliana, Axixá do Tocantins (TO)
(22) Decreto de 5 de março de 1997

.

1953

Fazenda Limoeiro, Dianópolis (TO)
(28) Decreto de 6 de março de 1997 ..

1962

Fazenda Lona, Apodi (RN)
(59) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Maraquetá, Quixeramobim (CE)
(66) Decreto de 26 de março de 1997

.

1996

..

2004

Fazenda Milhomem, Conceição do Araguaia (PA)
(73) Decreto de 31 de março de 1997

..

2013

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Caibaté (RS)
(30) Decreto de 10 de março de 1997

.

1965

Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Maria do
Oeste (PR)

(l7) Decreto de 4 de março de 1997

..

1947

Fazenda Nova, Herval (RS)
(54) Decreto de 26 de março de 1997

..

1990

Fazenda Oiticica, Macau (RN)
(33) Decreto de 11 de março de 1997

.

1968

Fazenda Pecon, Passos Maia (SC)
(L) Decreto de 3 de março de 1997

..

1927

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2045
Fazenda Querência Velha, Herval(RS)
(43) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Recanto, Santana do Livramento (RS)
(25) Decreto de 6 de março de 1997
Fazenda Saco Verde, Irauçuba e Itapajé (CE)
(18) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Santa Bárbara, Encruzilhada do Sul (RS)
(56) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Santa Helena, Araguatins (TO)
(36) Decreto de 11 de março de 1997
Fazenda São João, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda São José, Santa Luzia (MA)
(5) Decreto de 3 de março de 1997.........
.
Fazenda São Vicente, Flores de Goiás (GO)
(3) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Serra Verde! TubibaIPororocas, Touros (RN)
(21) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Terra Roxa, Marabá (PA)
(71) Decreto de 31 de março de 1997
Fazendas Reunidas Quinin, Quixeramobim (CE)
(57) Decreto de 26 de março de 1997
Lagoa Vermelha/Santa Luzia, Upanema (RN)
(19) Decreto de 5 de março de 1997
Lote n" 21-A, Garrafão do Norte (PA)
(34) Decreto de 11 de março de 1997
Panelão, Careiro (AM)
(64) Decreto de 26 de março de 1997
Samurai 11, Mutunópolis e Porangatu (GO)
(55) Decreto de 26 de março de 1997
São Felipe, Flores de Goiás (GO)
(65) Decreto de 26 de março de 1997
Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(13) Decreto de 4 de março de 1997.... .
Serra Vermelha, Areia Branca (RN)
(58) Decreto de 26 de março de 1997
Sítio Abreu/Cruzeiro, Apodi (RN)
(14) Decreto de 4 de março de 1997
Sítio São Sabino, Apodi (RN)
(60) Decreto de 26 de março de 1997
0.0

0

0

1978

__ • • • • • • • • •

.

1959

.

1948

.

1993

.

1936

.

1933

.

1932

.

1929
1952

..

..

2010
1994

.

.

1949

..

1969

.

2002
1992
2003

.

1943
1995

.

1944

.

1998

Col. Leis Rep. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2046
Umbuzeiro, Camaubais (RN)
(69) Decreto de 31 de março de 1997.......
Unidade Agrícola de Chorozinho, Chorozinho (CE)
(35) Decreto de 11 de março de 1997 o..

2008

1970

Servidão administrativa
Parauapebas (PA)
(24) Decreto de 6 de março de 1997

1956

IMPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DO OUTEIRO, RIO DE JANEIRO (&1)
Utilidade pública, declaração
(31) Decreto de 10 de março de 1997

.

1966

Diretoria, transformação; Departamento de Engenharia e Comunicações
Decreto n'! 2.175, de 12 de março de 1997.....

1867

INFORMÁTICA

INSTITUTO ACQUA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 19 de março de 1997 ....

1980

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E CIJ!:NCIASDA SAÚDE, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997

1939

INSTITUTO DOM EDMUNDO KUNZ - !DEK, VIAMÃO (RS)
Utilidade Pública, declaração
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ONCRA)
Im6vel, doação

Araguafna (TO)
(67) Decreto de 26 de março de 1997

.

2005

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social
Credit Suisse First Bank
(18) Decreto de 13 de janeiro de 1997
Publicado naDO de 14 de janeiro de 1997 e retificado no DO de4 de

março de 1997
Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2015

2047
H8BC Holdings PLC; Aumento de capital
(50) Decreto de 26 de março de 1997 .

1986

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Cachoeira Seca, Caruaru (PE)
(63) Decreto de 26 de março de 1997

Catoni, Joaquim Felício (MG)
(61) Decreto de 26 de março de 1997
Chob6, Natividade (TO)
(62) Decreto de 26 de março de 1997
Estância da Lagoa, Piratini (RS)
(42) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Amburana, Flores de Goiás eGO)
(2) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Amoroso, Xexéu (PE)
(15) Decreto de 4 de março de 1997
Fazenda Angico Torto, Itaíba (PE)
(16) Decreto de 4 de março de 1997
Fazenda Aroeira, Flores de Goiás (GO)
(10) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Bamburral, Herval (RS)
(41) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Bebedouro, Baliza (GO)
(52) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Califórnia II e CahfórnialTaúba, Açailândia (MA)
(20) Decreto de 5 de março de 1997

.

2001

.

1999

.

2000

.

1977

..

1928

.

1945

.

1946

..

1937

..

1976

.

1988

.

1951

Fazenda Capâo Verde, Flores de Goiás (GO)
(7) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Carvalho, Flores de Goiás (GO)
(9) Decreto de 3 de março de 1997...........

1934
.

1936

Fazenda Cedro, Flores de Goiás (GO)
(8) Decreto de 3 de março de 1997

.

.

1935

Fazenda do Meio, Marabá (PA)
(68) Decreto de 31 de março de 1997

.

2007

Fazenda Escada, Baraúna (RN)
(26) Decreto de 6 de março de 1997

..

1960

Fazenda Frutinhas, Santana do Livramento (RS)
(27) Decreto de 6 de março de 1997

..

1961

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2048
Fazenda Gameleira, Marabá (PA)
(72) Decreto de 31 de março de 1997
Fazenda Guará, Encruzilhada do Sul «RS)
(53) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Iguatu, (RN)
(70) Decreto de 31 de março de 1997........... .

..

2012

.

1989

.

2009

Fazenda Ipê, Flores de Goiás (GO)
(4) Decreto de 3 de março de 1997

..

1930

Fazenda Juliana, Axixá do Tocantins (TO)
(22) Decreto de 5 de março de 1997

.

1953

Fazenda Limoeiro, Díanõpolis (TO)
(28) Decreto de 6 de março de 1997

..

1962

.

Fazenda Lona, Apodi (RN)
(59) Decreto de 26 de março de 1997....

..

1996

Fazenda Maraquetá, Quixeramobim (CE)
(66) Decreto de 26 de março de 1997

..

2004

Fazenda Milhomem, Conceição do Araguaia (PA)
(73) Decreto de 31 de março de 1997

.

2013

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Caibaté (RS)
(30) Decreto de 10 de março de 1997

..

1965

.

Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Maria do
Oeste (PR)
(17) Decreto de 4 de março de 1997

..

1947

Fazenda Nova, Herval (RS)
(54) Decreto de 26 de março de 1997

.

1990

..

1968

Fazenda Pecon, Passos Maia (SC)
(1) Decreto de 3 de março de 1997

..

1927

Fazenda Querência Velha, Herval (RS)
(43) Decreto de 17 de março de 1997

..

1978

Fazenda Recanto, Santana do Livramento (RS)
(25) Decreto de 6 de março de 1997
..

..

1959

Fazenda Saco Verde, Irauçuba e Itapajé (CE)
(18) Decreto de 5 de março de 1997

..

1948

Fazenda Santa Bárbara, Encruzilhada do Sul (RS)
(56) Decreto de 26 de março de 1997

..

1993

Fazenda Santa Helena, Araguatins (TO)
(36) Decreto de 11 de março de 1997

..

1971

Fazenda Oiticica, Macau (RN)
(33) Decreto de 11 de março de 1997..

.

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2049
Fazenda São João, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda São José, Santa Luzia (MA)
(5) Decreto de 3 de março de 1997........

1933
..

Fazenda São Vicente, Flores de Goiás (GO)
(3) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda SeITa Verde! Tubiba/Pororocas, Touros (RN)
(21) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Terra Roxa, Marabá (PA)
(71) Decreto de 31 de março de 1997
Fazendas Reunidas Quinin, Quixeramobim
(57) Decreto de 26 de março de 1997
Lagoa Vermelha/Santa Luzia, Upanema (RN)
(19) Decreto de 5 de março de 1997
Lote n Q 21-A, Garrafão do Norte (PA)
(34) Decreto de 11 de março de 1997
Panelão, Careiro (AM)
(64) Decreto de 26 de março de 1997
Samurai 11, Mutunópolis e Porangatu (00)
(55) Decreto de 26 de março de 1997
São Felipe, Flores de Goiás (GO)
(65) Decreto de 26 de março de 1997
Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(13) Decreto de 4 de março de 1997
SeITa Vermelha, Areia Branca (RN)
(58) Decreto de 26 de março de 1997
Sitio Abreu/Cruzeiro, Apodi (RN)
(14) Decreto de 4 de março de 1997
Sitio São Sabíno, Apodi (RN)
(60) Decreto de 26 de março de 1997
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
{69) Decreto de 31 de março de 1997
..
Unidade Agrícola de Chorozinho, Chorozinho (CE)
(35) Decreto de 11 de março de 1997
..

.

1932

.

1929

.

1952

..

2010

..

1994

.

1949

..

1969

.

2002

.

1992

..

2003

.

1943

.

1995

.

1944

.

1998

.

2008

.

1970

L
LAGOA VERMELHA/SANTA LUZIA, UPANEMA (RN)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 5 de março de 1997 ..

1949

CoI. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2050
LAR E ESCOLA JOSÉ OLINTHO FORTES JUNQUEIRA, SÃO JOAQUIM
DA BARRA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(46) Decreto de 24 de março de 1997
.

1982

LOTE N' 21-A, GARRAFÃO DO NORTE (PA)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 11 de março de 1997

1969

M
MÉXIco
Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial; Protocolo de prorrogação, execução; Brasil
Decreto nº 2.186, de 25 de março de 1997

1921

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões n? 9; Quinto
Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n g 2.187, de 25 de março de 1997

1922

MILITAR REFORMADO
Cargo, nomeação; Administração Pública; Decreto n" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.177, de 12 de março de 1997

1873

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão; Função Gratificada; Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo, aprovação; Decreto n" 2.147/97, alteração
Decreto n'! 2.174, de 12 de março de 1997........ ..

1866

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
(49) Decreto de 25 de março de 1997

1985

.

MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Delegação de Competência
Decreto n Q 2.185, de 24 de março de 1997
MINISTROS DE ESTADO
Delegação de Competência
Decreto n'! 2.185, de 24 de março de 1997

1920

..

MORADA DA ESPERANÇA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento
(29) Decreto de 7 de março de 1997
Co!. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

1920

1963

2051

o
ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Normas; Decreto
n? 825/93, alteração
Decreto n'-' 2.185, de 24 de março de 1997

1920

Poder Executivo; Receita; Despesa; Compatibilização; Orçamento; Exercício de 1997
Decreto nº 2.183, de 21 de março de 1997

1920

ORÇAMENTODASEGURIDADESOC~

Crédito Especial
Ministério da Saúde
(49) Decreto de 25 de março de 1997

..

1985

.

2002

p
PANELÃO, CAREIRO (AM)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 26 de março de 1997

PAPA JOÃO PAULO 11 ver COMISSÃO ESPEC~ ENCARREGADA DE
ORGANIZAR OS PREPARATIVOS DA VISITA AO BRASIL DE SUA
SANTIDADE O PAPA JOÃO PAULO 11
PARAGUAI
Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto n" 2.188, de 25 de março de 1997

1923

PERU
Acordo de Complementação Econômica n" 25; Sétimo protocolo adicional,
execução; Brasil
Decreto nº 2.190, de 25 de março de 1997..

1925

PODER EXECUTIVO
Despesa, cota trimestral, aprovação; Decreto nO;> 825/93, alteração
Decreto n" 2.185, de 24 de março de 1997

1920

Receita; Despesa: Compatibilização; Orçamento; Exercício de 1997
Decreto n Y 2.183, de 21 de março de 1997

1940

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 189, n. 3, t. 2, p. 2029-2060, mar. 1997

2052
pOLíTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO
Normas; Decreto ns 89.496/84, alteração; Lei n" 6.662179, regulamentação
Decreto n° 2.178, de 17 de março de 1997 ....

1874

PREVIDí:NCIA SOCIAL
Benefícios, regulamento, aprovação
Decreto n° 2.172, de 5 de março de 1997

1610

.

R
RÁDIO CULTURAARARAQUARA LTDA, ARARAQUARA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(38) Decreto de 12 de março de 1997
.

1973

RÁDIO DIFUSORA DE POUSO ALEGRE LTDA, POUSO ALEGRE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação São José do
Paraíso
(44) Decreto de 17 de março de 1997

1979

RÁDIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA., SANTA RITA DO SAPUcAf
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(39) Decreto de 12 de março de 1997

1974

RÁDIO ESTÂNCIA LTDA., SÃO LOURENÇO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
.
(40) Decreto de 12 de março de 1997

1975

RÁDIO FLORESTA LTDA, TUCURuf (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(37) Decreto de 12 de março de 1997
.

1972

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Rádio Cultura Araraquara Ltda., Araraquara (SP)
(38) Decreto de 12 de março de 1997.......
Rádio Difusora Santarritense Ltda., Santa Rita do Sapucaí (MG)
(39) Decreto de 12 de março de 1997..........
Rádio Estância Ltda., São Lourenço (MG)
(40) Decreto de 12 de março de 1997...............
Rádio Floresta Ltda., Tucuruí (PA)
(37) Decreto de 12 de março de 1997..................................................
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1974
1975
1972
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Serviço, concessão, transferência
Fundação São José do Paraíso; Rádio Difusora de Pouso Alegre
Ltda., Pouso Alegre (MG)
(44) Decreto de 17 de março de 1997 ...

1979

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRUSQUE,
BRUSQUE (SC)
Utilidade pública, declaração
(11) Decreto de 4 de março de 1997

.

1939

.

2001

.

1999

.

2000

.

1977

.

1928

REFORMA AGRÂRIA
Imóvel, desapropriação
Cachoeira Seca, Caruaru (PE)
(63) Decreto de 26 de março de 1997
Catoni, Joaquim Felício (MG)
(61) Decreto de 26 de março de 1997
Chobó, Natividade (TO)
(62) Decreto de 26 de março de 1997
Estância da Lagoa, Piratini (RS)
(42) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Amburana, Flores de Goiás (GO)
(2) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Amoroso, Xexéu (PE)
(15) Decreto de 4 de março de 1997 ...
Fazenda Angico Torto, Itafba (PE)
(16) Decreto de 4 de março de 1997.

1945
1946

Fazenda Aroeira, Flores de Goiás (GO)
(lO) Decreto de 3 de março de 1997 ..
Fazenda Bamburral, Herval (RS)
(41) Decreto de 17 de março de 1997
Fazenda Bebedouro, Baliza (GO)
(52) Decreto de 26 de março de 1997 .

1937
1976
..

1988

.

Fazenda Califórnia II e Califórniatraúba, Açailândia (MA)
(20) Decreto de 5 de março de 1997
.
Fazenda Capão Verde, Flores de Goiás (GO)
(7) Decreto de 3 de março de 1997..
..
Fazenda Carvalho, Flores de Goiás (GO)
(9) Decreto de 3 de março de 1997 ........
Fazenda Cedro, Flores de Goiás (GO)
(8) Decreto de 3 de março de 1997
.

1951
..

1934
1936
1935
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Fazenda do Meio, Marabá (PA)
(68) Decreto de 31 de março de 1997 ...
Fazenda Escada, Baraúna (RN)
(26) Decreto de 6 de março de 1997

.

1960

Fazenda Frutinhas, Santana do Livramento (RS)
(27) Decreto de 6 de março de 1997

2007

..

1961

Fazenda Gameleira, Marabá (PA)
(72) Decreto de 31 de março de 1997

.

2012

Fazenda Guará, Encruzilhada do Sul «RS)
(53) Decreto de 26 de março de 1997

.

1989

..

2009

.

1930

..

1953

..

1962

..

1996

Fazenda Iguatu, (RN)
(70) Decreto de 31 de março de 1997
Fazenda Ipê, Flores de Goiás (GO)
(4) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda .Iuliana, Axixá do Tocantins (TO)
(22) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Limoeiro, Dianõpolis (TO)
(28) Decreto de 6 de março de 1997
Fazenda Lona, Apodi (RN)
(59) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Maraquetá, Quixeramobim (CE)
(66) Decreto de 26 de março de 1997
.

2004

Fazenda Milhomem, Conceição do Araguaia (PA)
(73) Decreto de 31 de março de 1997.....
.

.

2013

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Caíbaté (RS)
(30) Decreto de 10 de março de 1997

.

1965

Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Maria do
Oeste (PR)

(17) Decreto de 4 de março de 1997..........

.

.

Fazenda Nova, Herval (RS)
(54) Decreto de 26 de março de 1997 ...

1947
1990

Fazenda Oiticica, Macau (RN)
(33) Decreto de 11 de março de 1997

.

1968

Fazenda Pecon, Passos Maia (SC)
(1) Decreto de 3 de março de 1997

.

1927

Fazenda Querência Velha, Herval (RS)
(43) Decreto de 17 de março de 1997

1978

.

Fazenda Recanto, Santana do Livramento (RS)
(25) Decreto de 6 de março de 1997

.
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Fazenda Saco Verde, Irauçuba e Itapajé (CE)
(18) Decreto de 5 de março de 1997
Fazenda Santa Bárbara, Encruzilhada do Sul (RS)
(56) Decreto de 26 de março de 1997
Fazenda Santa Helena, Araguatins (TO)
(36) Decreto de 11 de março de 1997
Fazenda São João, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda São José, Santa Luzia (MA)
(5) Decreto de 3 de março de 1997
__
Fazenda São Vicente, Flores de Goiás (GO)
(3) Decreto de 3 de março de 1997
Fazenda Serra Verde! Tubiba/Pororocas, Touros (RN)
(21) Decreto de 5 de março de 1997....................................................
Fazenda Terra Roxa, Marabá (PA)
(71) Decreto de 31 de março de 1997
Fazendas Reunidas Quinin, Quixeramobim
(57) Decreto de 26 de março de 1997
Lagoa Vermelha/Santa Luzia, Upanema (RN)
(19) Decreto de 5 de março de 1997
:.............................
Lote nq 21-A, Garrafão do Norte (PA)
(34) Decreto de 11 de março de 1997
0.0

Panelão, Careiro (AM)
(64) Decreto de 26 de março de 1997
Samurai Il, Mutunópolis e Porangatu (GO)
(55) Decreto de 26 de março de 1997
São Felipe, Flores de Goiás (GO)
(65) Decreto de 26 de março de 1997
Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(13) Decreto de 4 de março de 1997
Serra Vermelha, Areia Branca (RN)
(58) Decreto de 26 de março de 1997

1948
1993
1971
1933

1932
1929
1952
2010
1994
1949
1969
2002
1992
2003
1943
1995

Sítio Abreu/Cruzeiro, Apodi (RN)
(14) Decreto de 4 de março de 1997....................................................
Sítio São Sabino, Apodi (RN)
(60) Decreto de 26 de março de 1997
Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(69) Decreto de 31 de março de 1997

2008

Unidade Agrícola de Chorozinho, Chorozinho (cE)
(35) Decreto de 11 de março de 1997.................................................

1970

1944
1998
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RESERVA EXTRATMSTA DO MÉDIO JURUA, CARAUARI (AM)

Criação
(12) Decreto de 4 de março de 1997

1940

s
SAMURAI 11,MUTUNÓPOLIS E PORANGATU (GO)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 26 de março de 1997

1992

SÃO FELIPE, FLORES DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 26 de março de 1997

2003

SEGURIDADE SOCIAL

Organização e Custeio, regulamento, aprovação
Decreto nº 2:173, de 5 de março de 1997

1729

SERINGAL ESPINHARA, PORTO ACRE (AC)

Interesse social, declaração
(13) Decreto de 4 de março de 1997............................................................

1943

SERRA VERMELHA, AREIA BRANCA (RN)

Interesse social, declaração
(58) Decreto de 26 de março de 1997..........................................................

1995

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel
Parauapebas (PA)
(24) Decreto de 6 de março de 1997

1956

SERVIDOR PúBLICO APOSENTADO
Cargo, nomeação; Administração Pública; Decreto n!! 2.027/96, alteração

Decreto n" 2.177, de 12 de março de 1997...................................................

1873

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC)
Organização; Lei n!! 8,078/90 e Decreto ns 861193, normas
Decreto n'! 2.181, de 20 de março de 1997...................................................

1887

SíTIO ABREU/CRUZEIRO, APODI (RN)
Interesse social, declaração

(14) Decreto de 4 de março de 1997 ..,

;..............
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SíTIO sÃO SABINO, APODI (RN)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 26 de março de 1997

.

1998

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, CONSELHEIRO LAFAlETE
(MG)
Utilidade Pública, declaração
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE TUPÃ,
TUPA(SP)
Utilidade pública, declaração
(32) Decreto de 10 de março de 1997

1967

SVERDI PROPAGAÇÃO E CULTURA, CURITIBA (PR)
Utilidade Pública, declaração
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Cultura Araraquara Ltda., Araraquara (SP)
(38) Decreto de 12 de março de 1997
Rádio Difusora Santarritense Ltda., Santa Rita do Sapucaí (MG)
(39) Decreto de 12 de março de 1997
Rádio Estância Ltda., São Lourenço (MG)
(40) Decreto de 12 de março de 1997
Rádio Floresta Ltda., 'I'ucuruí (PA)
(37) Decreto de 12 de março de 1997
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação São José do Paraíso; Rádio Difusora de Pouso Alegre
Ltda., Pouso Alegre (MG)
(44) Decreto de 17 de março de 1997

1973
1974
1975
1972

1979

TELECOMUNICAÇÕES
Diretoria, transformação; Departamento de Engenharia e Comunicações
Decreto n'! 2.175, de 12 de março de 1997................................

1867

TERRAS PúBLICAS FEDERAIS
Uso; Ministério do Exército; Decretos n 2 95.859/88 e 97.596/89, alteração
Decreto no:' 2.180, de 19 de março de 1997
,..........................

1886
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u
UMBUZEIRO, CARNAUBAIS (RN)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 31 de março de 1997.

2008

UNIÃO FEDERAL

Estados; Municípios; Portos federais, exploração, autorização; Lei
n" 9.277/96, regulamentação
Decreto n~ 2.184, de 24 de março de 1997

1980

Receita; Despesa: Compatibilização; Orçamento; Exercício de 1997
Decreton'!2.183, de 21 de março de 1997

1914

UNIDADE AGRíCOLA DE CHOROZINHO, CHOROZINHO (CE)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 11 de março de 1997

.

1970

Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica, execução;
Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto n" 2.188, de 25 de março de 1997......................................

1923

URUGUAI

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Arquiconfraria das Mães Cristãs, Curitiba (PR)
(32) Decreto de 10 de março de 1997......................
Associação Chapadense de Assistência às Necessidades do Trabalhador e da Infância (Achanti), Chapada do Norte (MG)
(45) Decreto de 19 de março de 1997
Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais (Aaflap), São
José dos Campos (SP)
(11) Decreto de 4 de março de 1997
Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, Cachoeira de
Minas (MG)
(45) Decreto de 19 de março de 1997...
Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-te-vi, São
José dos Campos (SP)
(45) Decreto de 19 de março de 1997
Associação Jardins de Infância Vovó Belinha (A.J.I.V.B.), Rio do
Sul (SC)
(46) Decreto de 24 de março de 1997
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1967

1980

1939

1980

1980

1982
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Câmara Americana de Comércio para o Brasil - São Paulo, São
Paulo (SP)
(32) Decreto de 10 de março de 1997

1967

Casa do Menor Rosa da Mata, Sacramento (MG)
(11) Decreto de 4 de março de 1997

1939

Centro Espírita Alunos do Bem, Caxias do Sul (RS)
(11) Decreto de 4 de março de 1997....................................................

1939

Colégio Evangélico Panambi Escola de 12 e 22 Graus, Panambí CRS)
(32) Decreto de 10 de março de 1997

1967

Colônia de Férias Henrique Lemle, Petrópolis (RJ)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Corporação dos Patrulheiros Mirins de Dourados, Dourados (MS)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Fundação Athamy para Hansenianos, Brasília (DF)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas de Amparo ao Menor, Belo
Horizonte (MG)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Fundação Memória dos Transportes Pró-Automóvel, Brasília (DF)
(11) Decreto de 4 de março de 1997......

1939

Fundação Oswaldo Carlos Van Leeuwen, Lajeado (RS)
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

Fundação Ulna Uma Luz no Amanhã, Porto Alegre (RS)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, Rio de
Janeiro (RJ)
(31) Decreto de 10 de março de 1997

1966

Instituto Acqua, Rio de Janeiro (RJ)
(45) Decreto de 19 de março de 1997

1980

Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, Porto
Alegre (HE)
(11) Decreto de 4 de março de 1997....................................................

1939

Instituto Dom Edmundo Kunz - Idek, Viamão (RS)
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

Lar e Escola José Olintho Fortes .Iunqueira, São Joaquim da
Barra (SP)
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, Brusque (SC)
(11) Decreto de 4 de março de 1997....................................................

1939
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Sociedade Beneficente São Camilo, Conselheiro Lafaiete (MG)
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã, Tupã (SP)
(32) Decreto de 10 de março de 1997

lH67

Sverdi Propagação e Cultura, Curitiba (PR)
(46) Decreto de 24 de março de 1997

1982

Restabelecimento
Casa da Criança Sagrada Família, Cachoeira do Sul (RS)
(29) Decreto de 7 de março de 1997

1963

Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da Aeronáutica Civil
(Eapa~,ftiodeJaneITo(RJ)

(29) Decreto de 7 de março de 1997
Morada da Esperança, Rio de Janeiro (RJ)
(29) Decreto de 7 de março de 1997

1963
"............................
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LEIS

LEI W 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997
Institui o número único de Registro de
Identidade Civil e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 19 É instituído o número único de Registro de Identidade
Civil, pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será
identificado em todas as suas relações com a sociedade e com os
organismos governamentais e privados.
Parágrafo único. (Vetado).
I
(Vetado).
11 - (Vetado).
III - (Vetado).
Art. 29 É instituído o Cadastro Nacional de Registro de identificação Civil, destinado a conter o número único de Registro Civil
acompanhado dos dados de identificação de cada cidadão.
Art. 39 O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará
as atividades de implementação, coordenação e controle do Cadastro
Nacional de Registro de Identificação Civil, que se constituirá em
órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.
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§ I" O órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil será representado, na Capital de cada Unidade da Federação,
por um órgão regional e, em cada Município, por um órgão local.
§ 2" Os órgãos regionais exercerão a coordenação no ãmbito de
cada Unidade da Federação, repassando aos órgãos locais as instruções
do órgão central e reportando a este as informações e dados daqueles.
§ 3" Os órgãos locais incumbir-se-ão de operacionalizar as normas definidas pelo órgão central repassadas pelo órgão regional.
Art. 4" Será incluída, na proposta orçamentária do órgão central do sistema, a provisão de meios necessários, acompanhada do
cronograma de implementação e manutenção do sistema.
Art. 5" O Poder Executivo providenciará, no prazo de cento e
oitenta dias, a regulamentação desta lei e, no prazo de trezentos e
sessenta dias, O início de sua implementação.

Art. 6º No prazo máximo de cinco anos da promulgação desta
lei, perderão a validade todos os documentos de identificação que
estiverem em desacordo com ela.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997
Define os crimes de tortura e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave
ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:
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a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da
vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c)

em razão de discriminação racial ou religiosa;

H - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade,
com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1Q Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou
sujeita à medida de segurança a sofrimento fisico ou mental, por
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de
medida legal.
§ 2Q Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha
o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um
a quatro anos.
§ 3' Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima,
a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão
é de oito a dezesseis anos.

§ 4" Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I -

se o crime é cometido por agente público;

II - se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente
e adolescente;
IH -

se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5Q A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da
pena aplicada.
§ 6 9 O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia.

§ 7º O condenado por crime prevísto nesta lei, salvo a hipótese
do § 22 , iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.
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Art. 2" O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não
tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira
ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.
Art. 3" Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 4" Revoga-se o art. 233 da Lei n" 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997
Institui a Lei de Proteção de Cultivares
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. I" Fica instituído o direito de Proteção de Cultivares, de
acordo com o estabelecido nesta lei.
Art. 2" A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado
de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos
legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá
obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução
ou de multiplicação vegetativa, no País.
Art. 3" Considera-se, para os efeitos desta lei:
I - melhorista: a pessoa física que obtiver, cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais;
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II - descritor: a característica morfológica, fisiológica, biouímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na
~entificação de cultivar;
III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a
critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova
cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas.
IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie
vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares
conhecidas por margem mímima de descritores, por sua denominação
própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através
de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;
V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à
venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido
de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil,
não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e
videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;
VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente
de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja
reconhecida;
VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos
descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo
órgão competente;
VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala
comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações
sucessivas;
IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:
a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra
cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de
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genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito àll
diferenças resultantes da derivação;
b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem
rmmima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo
órgão competente;
c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze
meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado !!
prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda.
em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis,
anos para espécies de árvores e 'videiras e há mais de
anos
para as demais espécies;

por

X - linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos
processo autogâmico continuado;
XI

gens

híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhadiferentes;

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabílidade
o procedimento técnico de comprovação de que a nova
cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de:
outra
descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas
caracterfsticas em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição
das mesmas características ao longo de gerações sucessivas;
XIII - amostra viva: a fornecida pelo
do direito de
»rotecãc que, se utilizada na propagação da cultivar confirme os
descritores apresentados;
1

XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada
na propagação de uma cultivar;

"XV - propagação: a reprodução e a
cultivar ~ ou a concomitância dessas ações;

de uma

XVI - material propagativo: toda e qualquer
da pranta
ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação;
llcCVII - planta inteira: a planta com todas as suas
passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar;
XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando} entre outras,
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à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos,
corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal,
florestal e ornamental.

TÍTULO II
Da Propriedade Intelectual
CAPÍTULO I
Da Proteção
Seção I
Da Cultivar Passível de Proteção
Art. 4" É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar
es;:cI1,cüdrrwrtte derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal,

§ 1Q São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no caput e que já tenham sido oferecidas à venda
até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:
I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses
após cumprido o disposto no § 2' deste artigo, para cada espécie ou
cultivar;
II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido
há, no máximo, dez anos da data dc pedido de proteção;
IH - a proteção produzirá efeitos tão-somente para fins de
utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente
derivadas;

IV ~ a proteção será concedida pelo período remanescente aos
prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da
primeira comercialização.
§ 22 Cabe ao órgão responsável pela proteção de cultivares

u,',u'g,,,, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores rnímimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem
como as respectivas datas-limite para efeito do inciso I do uarác-rafo
anterior.
§ 32 A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá
a uma escala de espécies, observado o seguinte cronomograma, expresso em total cumulativo de espécies protegidas:
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I - na data de entrada em vigor da regnlamentação desta lei:
pelo menos 5 espécies;
n
após 3 anos: pelo menos 10 espécies;
In
após 6 anos: pelo menos 18 espécies;
IV
após 8 anos: pelo menos 24 espécies.

Seção!!
Dos Obtentores
Art. 5" À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada no País será assegnrada a proteção
que ibe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas
nesta lei.
§ I" A proteção poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obtido cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por
eventuais cessionários mediante apresentação de documento hábil.
§ 2" Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou
mais pessoas, em cooperação, a proteção poderá ser requerida em
conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e qualificação de cada
uma, para garantia dos respectivos direitos.
§ 3" Quando se tratar de obtenção decorrente de contrato de
trabalho, prestação de serviços ou outra atividade laboral, o pedido
de proteção deverá indicar o nome de todos os meiboristas que, nas
condições de empregados ou de prestadores de serviço, obtiveram a
nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada.

Art. 6" Aplica-se, também, o disposto nesta lei:
I - aos pedidos de proteção de cultivar proveniente do exterior
e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por
Tratado em vigor no Brasil;
n - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegnre aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade
de direitos iguais ou equivalentes.
Art. 7" Os dispositivos dos Tratados em vigor no Brasil são
aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas ou jurídicas
nacionais ou domiciliadas no País.
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Seção III
Do Direito de Proteção
Art. 89 A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.
Art. 9 9 A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução
comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante
o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento
à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar,
sem sua autorização.

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar
protegida aquele que:
I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto
obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento
genético ou na pesquisa científica;
IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para
doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores
rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a
pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.
§ 1Q Não se aplicam as disposições do caput especificamente
para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas
as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar:

I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso
próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do
direito sobre a cultivar;
II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da
lavoura desenvolvida pelo produtor;
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UI - somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras
conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de
propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro
módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção
para fins de processamento industrial;
IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de
promulgação desta lei, processo de multiplicação, para uso próprio,
de cultivar que venha a ser protegida.
§ 2" Para os efeitos do inciso UI do caput, sempre que:

I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o
titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito
de proteção da primeira;
U - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial
estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma
cultivar protegida.
§ 3 2 Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto
no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos:

I - explore parcela de terra na condição de proprietário,
posseiro, arrendatário ou parceiro;
II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a
natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir;
UI - não detenha, a qualquer título, área superior a quatro
módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;
IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta
anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e
V próximo.

resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural
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Seção IV
Da Duração da Proteção
Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da
concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze
anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu portaenxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.
Art. 12. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a
cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar
sua livre utilização.

Seção V
Do Pedido de Proteção
Art. 13. O pedido de proteção será formalizado mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar,
ou por seu procurador, e protocolado no órgão competente.
Parágrafo único. A proteção, no território nacional, de cultivar
obtida por pessoa física oujurtdica domiciliada no exterior, nos termos
dos incisos I e II do art. 6", deverá ser solicitada diretamente por seu
procurador, com domicílio no Brasil, nos termos do art. 50 desta lei.
Art. 14. Além do requerimento, o pedido de proteção, que só
poderá se referir a uma única cultivar, conterá:
I
a espécie botânica;
II
o nome da cultivar;
UI
a origem genética;
IV
relatório descritivo mediante preenchimento de todos os
descritores exigidos;
V - declaração garantindo a existência de amostra viva
disposição do órgão competente e sua localização para eventnal exame;
VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;
VII - comprovação das características do DHE, para as cultivares nacionais e estrangeiras;
VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da
à
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efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com
controles específicos ou designados pelo órgão competente;
IX -

prova do pagamento da taxa de pedido de proteção;

X - declaração quanto à existência de comercialização da
cultivar no País ou no exterior;
XI - declaração quanto à existência, em outro país, de proteção,
ou de pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de
prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida;
XII -

extrato capaz de identificar o objeto do pedido.

§ 1Q O requerimento, o preenchimento dos descritores definidos
e a indicação dos novos descritores deverão satisfazer as condições
estabelecidas pelo órgão competente.
§ 22 Os documentos a que se refere este artigo deverão ser
apresentados em língua portuguesa.

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique. destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins
de proteção, obedecer aos seguintes critérios:
I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma
numérica;
Ir -

ter denominação diferente de cultivar preexistente;

IH - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência.
Art. 16. O pedido de proteção, em extrato capaz de identificar
o objeto do pedido, será publicado, no prazo de até sessenta dias
corridos, contados da sua apresentação.
Parágrafo único. Publicado o pedido de proteção, correrá o prazo
de noventa dias para apresentação de eventuais impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Art. 17. O relatório descritivo e os descritores indicativos de sua
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade não poderão ser
modificados pelo requerente, exceto:
I -

para retificar erros de impressão ou datilográficos;
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n - se imprescindível para esclarecer ou precisar o pedido e
somente até a data da publicação do mesmo;
Hl - se cair em exigência por não atender o disposto no § 2" do
art.18.
Art. 18. No ato de apresentação do pedido de proteção, proceder-5e-á à verificação formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, será protocolado, desde que devidamente instruído.
§ I" Do protocolo de pedido de proteção de cultivar constarão
hora, dia, mês, ano e número de apresentação do pedido, nome e
endereço completo do interessado e de seu procurador, se houver.
§ 22 O exame, que não ficará condicionado a eventuais impugnações oferecidas, verificará se o pedido de proteção está de acordo
com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido e se não
há anterioridade, ainda que com denominação diferente.
§ 3" O pedido será indeferido se a cultivar contrariar as disposições do art. 4"-

§ 42 Se necessário, serão formuladas exigências adicionais julgadas convenientes, inclusive no que se refere à apresentação do novo
relatório descritivo, sua complementação e outras informações consideradas relevantes para conclusão do exame do pedido.

§ 5" A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de
sessenta dias, contados da ciência da notificação acarretará o arquivamento do pedido. encerrando-se a instância administrativa.
§ 6' O pedido será arquivado se for considerada improcedente
a contestação oferecida à exigência.
§ 7' Salvo o disposto no § 59 deste artigo, da decisão que denegar
ou deferir o pedido de proteção caberá recurso no prazo de sessenta
dias a contar da data de sua publicação.
§ 8" Interposto o recurso, o órgão competente terá o prazo de até
sessenta dias para decidir sobre o mesmo.

Art. 19. Publicado o pedido de proteção, será concedido, a título
precário, Certificado Provisório de Proteção, assegurando, ao titular,
o direito de exploração comercial da cultivar, nos termos desta lei.
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Seção VI
Da Concessão do Certificado de Proteção de Cultivar
Art. 20. O Certificado de Proteção de Cultivar será imediatamente expedido depois de decorrido o prazo para recurso ou, se este
interposto, após a publicação oficial de sua decisão.
§ 1e Deferido o pedido e não havendo recurso tempestivo, na
forma do § 72 do art. 18, a publicação será efetuada no prazo de até
qninze dias.
§ 22 Do Certificado de Proteção de Cultivar deverão constar o
número respectivo, nome e nacionalidade do titular ou, se for o caso,
de seu herdeiro, sucessor ou cessionário, bem como o prazo de duração
da proteção.
§ 32 Além dos dados indicados no parágrafo anterior, constarão
do Certificado de Proteção de Cultivar o nome do melhorista e, se for
o caso, a circunstância de que a obtenção resultou de contrato de
trabalho ou de prestação de serviços ou outra atividade laboral, fato
que deverá ser esclarecido no respectivo pedido de proteção.
Art. 21. A proteção concedida terá divulgação, mediante publicação oficial, no prazo de até quinze dias a partir da data de sua concessão.
Art. 22. Obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante
o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição
do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de sessenta dias.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo,
quando da obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou do Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão
competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame, outra para integrar a coleção de germoplasma.

Seção VII
Das Alterações no Certificado de Proteção de Cultivar
Art. 23. A titularidade da proteção de cultivar poderá ser
transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou
testamentária.
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Art. 24. A transferência, por ato inter vivos ou sucessão legítima ou testamentária de Certificado de Proteção de Cultivar, a alteração de nome, domicílio ou sede de seu titular, as condições de
licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão
transitória ou cancelamento da proteção, após anotação no respectivo
processo, deverão ser averbados no Certificado de Proteção.
§ 12 Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, o documento
original de transferência conterá a qualificação completa do cedente
e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação precisa da
cultivar protegida.
§ 22 Serão igualmente anotados e publicados os atos que se
refiram, entre outros, à declaração de licenciamento compulsório ou
de uso público restrito, suspensão transitória, extinção da proteção
ou cancelamento do certificado, por decisão de autoridade administrativa ou judiciária.

§ 32 A averbação não produzirá qualquer efeito quanto à remuneração devida por terceiros ao titular, pela exploração da cultivar
protegida, quando se referir a cultivar cujo direito de proteção esteja
extinto ou em processo de nulidade ou cancelamento.
§ 42 A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros,
depois de publicado o ato de deferimento.
§ 52 Da denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no
prazo de sessenta dias, contados da ciência do respectivo despacho.

Art. 25. A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, que tenha ajuizado ação judicial relativa à ineficácia dos atos
referentes a pedido de proteção, de transferência de titularidade ou
alteração de nome, endereço ou sede de titular, poderá o Juiz
ordenar a suspensão do processo de proteção, de anotação ou averbação, até decisão final.
Art. 26. O pagamento das anuidades pela proteção da cultivar,
a serem definidas em regulamento, deverá ser feito a partir do
exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de Proteção.
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Seção VIII
Do Direito de Prioridade
Art. 27. Às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem requerido
um pedido de proteção em país que mantenha acordo com o Brasil ou
em organização internacional da qual o Brasil faça parte e que
produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade durante um prazo de até doze meses.
§ 1a Os fatos ocorridos no prazo previsto no caput, tais como a
apresentação de outro pedido de proteção, a publicação ou a utilização
da cultivar objeto do primeiro pedido de proteção, não constituem
motivo de rejeição do pedido posterior e não darão origem a direito a
favor de terceiros.
§ 22 O prazo previsto no caput será contado a partir da data de
apresentação do primeiro pedido, excluído o dia de apresentação.
§ 3º Para beneficiar-se das disposições do caput, o requerente
deverá:
I - mencionar, expressamente, no requerimento posterior de
proteção, a reivindicação de prioridade do primeiro pedido;

II - apresentar, no prazo de até três meses, cópias dos documentos que instruíram o primeiro pedido, devidamente certificadas
pelo órgão ou autoridade ante a qual tenham sido apresentados,
assim como a prova suficiente de que a cultivar objeto dos dois pedidos
é a mesma.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no caput deste
artigo terão um prazo de até dois anos após a expiração do prazo de
prioridade para fornecer informações, documentos complementares
ou amostra viva, caso sejam exigidos.
CAPÍTULO II
Da Licença Compulsória

Art. 28. A cultivar protegida nos termos desta lei poderá ser
objeto de licença compulsória, que assegurará:
I - a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo
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injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre
a cultivar.
H - a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua
qualidade;
IH cultivar.

remuneração razoável ao titular do direito de proteção da

Parágrafo único. Na apuração da restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art.
21 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Art. 29. Entende-se por licença compulsória o ato da autoridade
competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a
exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular,
por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade
e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento.
Art. 30. O requerimento de licença compulsória conterá, dentre
outros:

I
qualificação do requerente;
H
qualificação do titular do direito sobre a cultivar;
IH
descrição suficiente da cultivar;
IV
os motivos do requerimento, observado o disposto no art.
28 desta lei;
V - prova de que o requerente diligenciou, sem sucesso, junto
ao titular da cultivar no sentido de obter licença voluntária;
VI - prova de que o requerente goza de capacidade financeira
e técnica para explorar a cultivar.

Art. 31. O requerimento de licença será dirigido ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), criado pela Lei n? 8.884, de 11
de junho de 1994.
§ l' Recebido o requerimento, o ministério intimará o titular do
direito de proteção a se manifestar, querendo, no prazo de dez dias.

§ 2' Com ou sem a manifestação de que trata o parágrafo
anterior, o ministério encaminhará o processo ao Cade, com parecer
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injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre
a cultivar.
II - a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua
qualidade;

III cultivar.

remuneração razoável ao titular do direito de proteção da

Parágrafo único. Na apuração da restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art.
21 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Art. 29. Entende-se por licença compulsória o ato da autoridade
competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a
exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular,
por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade
e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento.
Art. 30. O requerimento de licença compulsória conterá, dentre
outros:

I
qualificação do requerente;
II
qualificação do titular do direito sobre a cultivar;
III
descrição suficiente da cultivar;
IV
os motivos do requerimento, observado o disposto no art.
28 desta lei;
V - prova de que o requerente diligenciou, sem sucesso, junto
ao titular da cultivar no sentido de obter licença voluntária;
VI - prova de que o requerente goza de capacidade financeira
e técnica para explorar a cultivar.

Art. 31. O requerimento de licença será dirigido ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), criado pela Lei n" 8.884, de 11
de junho de 1994.
§ 1e Recebido o requerimento, o ministério intimará o titular do
direito de proteção a se manifestar, querendo, no prazo de dez dias.

§ 2º Com ou sem a manifestação de que trata o parágrafo
anterior, o ministério encaminhará o processo ao Cade, com parecer
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técnico do órgão competente e no prazo maximo de quinze dias,
recomendando ou não a concessão da licença compulsória.
§ 32 Se não houver necessidade de diligências complementares,
o Cade apreciará o requerimento no prazo máximo de trinta dias.

Art. 32. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o
Ministério da Justiça, no âmbito das respectivas atribuições, disporão
de forma complementar sobre o procedimento e as condições para
apreciação e concessão da licença compulsória, observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao direito
de propriedade instituído por esta lei.
Art. 33. Da decisão do Cade que conceder licença requerida não
caberá recurso no âmbito da administração nem medida liminar
judicial, salvo, quanto à última, ofensa ao devido processo legal.
Art. 34. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as
disposições previstas na Lei n" 9.279, de 14 de maio de 1996.
Art. 35. A licença compulsória somente poderá ser requerida
após decorridos três anos da concessão do Certificado Provisório de
Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico.
CAPÍTULO IH
Do Uso Público Restrito

Art. 36. A cultivar protegida será declarada de uso público
restrito, ex officio pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no
exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política
agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso
público não comerciaL
§ 10 Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato
do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada
diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados,
sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três
anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.
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CAPÍTULO IV
Das Sanções
Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou
ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida,
com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular,
fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em
regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará
multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material
apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do
malhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.
§ 1Q Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro material,
será duplicado o percentual da multa em relação à aplicada na última
punição, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 2" O órgão competente destinará gratuitamente o material
apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como
semente para plantio, a agricultores assentados em programas de
Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas públicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização.
§ 3" O disposto no caput e no § 1" deste artigo não se aplica
aos casos previstos no art. 10.

CAPÍTULO V
Da Obtenção Ocorrida na Vigência do Contrato de Trabalho
ou de Prestação de Serviços ou Outra Atividade Laboral
Art. 38. Pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as
cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo
empregado ou prestador de serviços durante a vigência do Contrato
de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral,
resultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução de
contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo
constar obrigatoriamente do pedido e do Certificado de Proteção o
nome do melhorista.
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§ 12 Salvo expressa disposição contratual em contrário, a contraprestação do empregado ou do prestador de serviço ou outra
atividade laboral, na hipótese prevista neste artigo, será limitada ao
salário ou remuneração ajustada.
§ 29 Salvo convenção em contrário, será considerada obtida
durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de
Serviços ou outra atividade laboral, a nova cultivar ou a cultivar
essencialmente derivada, cujo Certificado de Proteção seja requerido
pelo empregado ou prestador de serviços até trinta e seis meses após
a extinção do respectivo contrato.

Art. 39. Pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares
essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de
serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto
no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a
utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços.
§ 12 Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador
ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo
de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencíalmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de serviços ou outra
atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes,
sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada.
§ 2" Sendo mais de um empregado ou prestador de serviços ou
outra atividade laboral, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

CAPÍTULO VI
Da Extinção do Direito de Proteção

Art. 40. A proteção da cultivar extingue-se:
pela expiração do prazo de proteção estabelecido nesta lei;
I
H
pela renúncía do respectivo titular ou de seus sucessores;
IH
pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos
do art. 42.
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Parágrafo único. A renúncia à proteção somente será admitida
se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 41. Extinta a proteção, seu objeto cai em domínio público.
Art. 42. O Certificado de Proteção será cancelado administrativamente ex officio ou a requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, em qualquer das seguintes hipóteses:
I

H

IH

pela perda de homogeneidade ou estabilidade;
na ausência de pagamento da respectiva anuidade;
quando não forem cumpridas as exigências do art. 49;

pela não apresentação da amostra viva, conforme estabeIV
lece o art. 22;
V - pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após
a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à
saúde humana.

§ l' O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, sendo-lhe assegurado o prazo de sessenta dias para contestação, a contar da data da notificação.
§ 2' Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento,
caberá recurso no prazo de sessenta dias corridos, contados de sua
publicação.
§ 3' A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da
data do requerimento ou da publicação de instauração ex officio do
processo.
CAPÍTULO VII
Da Nulidade da Proteção

Art. 43. É nula a proteção quando:
I - não tenham sido observadas as condições de novidade e
distinguibilidade da cultivar, de acordo com os incisos V e VI do art.
32 desta lei;
11
tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros;
HI - o título não corresponder a seu verdadeiro objeto;
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IV - no seu processamento tiver sido omitida qualquer das
providências determinadas por esta lei, necessárias à apreciação do
pedido e expedição do Certificado de Proteção.
Parágrafo único. A nulidade do certificado produzirá efeitos a
partir da data do seu pedido.

Art. 44. O processo de nulidade poderá ser instaurado ex officio
ou a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse.
TÍTULom
Do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
CAPÍTULO I
Da Criação

Art. 45. Fica criado, no ãmbito do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
(SNPC), a quem compete a proteção de cultivares.
§ 12 A estrutura, as atribuições e as finalidades do SNPC serão
definidas em regulamento.
§ 22 O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)
manterá o Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas.

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Dos Atos, dos Despachos e dos Prazos
Art. 46. Os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à proteção de cultivares só produzirão efeito após
sua publicação no Diário Oficial da União, exceto:

I - despachos interlocutórios que não necessitam ser do conhecimento das partes;
II - pareceres técnicos, a cuja vista, no entanto, terão acesso
as partes, caso requeiram;
UI - outros que o decreto de regulamentação indicar.
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Art. 47. O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)
editará publicação periódica especializada para divulgação do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas, previsto no § 2º do art. 45 e no
disposto no caput, e seus incisos I, U e UI, do art. 46.
Art. 48. Os prazos referidos nesta lei contam-se a partir da data
de sua publicação.

CAPÍTULon
Das Certidões
Art. 49. Será assegurado, no prazo de trinta dias a contar da
data da protocolização do requerimento, o fornecimento de certidões
relativas às matérias de que trata esta lei, desde que regularmente
requeridas e comprovado o recolhimento das taxas respectivas.

CAPÍTULO IH
Da Procuração de Domiciliado no Exterior
Art. 50. A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior
deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e
domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber
notificações administrativas e citações judiciais referentes à matéria
desta lei, desde a data do pedido da proteção e durante a vigência do
mesmo, sob pena de extinção do direito de proteção.
§ 1Q A procuração deverá outorgar poderes para efetuar pedido
de proteção e sua manutenção junto ao SNPC e ser específica para

cada caso.

§ 29 Quando o pedido de proteção não for efetuado pessoalmente,
deverá ser instruído com procuração, contendo os poderes necessários,
devidamente traduzida por tradutor público juramentado, caso lavrada
no exterior.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 51. O pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada de cultivar passível de ser protegida nos termos do § l Q do art.
4Q somente será apreciado e, se for o caso, concedidos os respectivos
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certificados, após decorrido o prazo previsto no inciso I do mesmo
parágrafo, respeitando-se a ordem cronológica de apresentação dos
pedidos.
Parágrafo único. Poderá o SNPC dispensar o cumprimento do
prazo mencionado no caput nas hipóteses em que, em relação à
cultivar passível de proteção nos termos do § 1a do art. 4º:
I - houver sido concedido Certificado de Proteção; ou
II - houver expressa autorização de seu obtentor.
Art. 52. As cultivares já comercializadas no Brasil cujo pedido
de proteção, devidamente instruído, não for protocolizado no prazo
previsto no inciso I do § 1º do art. 4º serão consideradas automaticamente de domínio público.
Art. 53. Os serviços de que trata esta lei, serão remunerados
pelo regime de preços de serviços públicos específicos, cabendo ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar os respectivos
valores e forma de arrecadação.
Art. 54. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias após sua publicação.
Art. 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1997; 1762 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.571, DE 1" DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelomento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instrumento Nacional do Seguro Social (INSS)
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
e pelas entidades e hospitais integrantes do
Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, introduz alterações na Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
de Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1Q Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
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serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.
§ 29 As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três poutos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

Art. 2Q As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 52, as dívidas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse a autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3 2 Para os mil municípios de menor capacidade de pagamento, medida pela receita per capita das transferências constitucionais da

União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
o percentual de que trata o caput do art. 12 será reduzido em seis pontos,
e para os mil municípios seguintes, em três pontos.
Parágrafo único. A aferição da receita a que se refere este artigo,
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996 e a
população de cada município informada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa
disponível em 31 de dezembro de 1996.

Art. 42 Os Estados, o Distrito Federal, os Muuicípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituídas, ao celebrarem acordos
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na forma do art. 12 desta medida provisória, terão todas as outras
espécies de parcelamento ou amortização de dívida para com o INSS
por eles substituídas.

Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3' desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou
hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública
direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parcelados em
até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham junto ao SUS, na
forma do disposto nos arts. 1065 a 1077, do Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso IV do art. 30 da Lei n? 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.

§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Unico de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasse
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
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poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 42 Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde do INSS. em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 52 Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a duzentos reais.
§ 6' Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro
de 1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § I', as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguinte prazos
contados a partir do dia I? de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 129 mês, inclusive.

§ 82 As multas moratórias reduzidas em razão do parcelamentos
especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos
forem objeto de reparcelamento ua forma deste artigo, aplicando-se, após
o restabelecimento) a redução prevista no parágrafo anterior.

§ 92 O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n' 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
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§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias
referentes a competências posteriores à celebração de acordo de parcelaInento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
Art. 7' Os arts. 34 e 35 da Lei n" 8.212, de 1991, ficam restabelecidos COUl a seguinte redação:

«Art. 34, As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam
sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o art.
13 da Lei n" 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o
valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 12 de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo Inês seguinte ao vencimento da obrigação;
a)

b) sete por

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15° dia do recebimento da
notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos. até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS).
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d) vinte e cinco por cento, após o 152 dia da ciência da decisão

do Conselho de Recursos da PrevidênciaSocial (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;
III - para pagamento do crédíto inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.
§ 12 Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 22 Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá. sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3" O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1" deste artigo.»
Art. 8" Os arts. 28 e 38 da Lei n" 8.212, de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 28. .
.
§ 32 O limite mínimo do salário-de-contribuição correspon-

de ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindoeste,ao salário mínimo.tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.
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........................................................................................................ »

«Art. 38

.

§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente
de parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da
Lei n? 9.065, de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do dia da concessão do parcelamento até o dia do pagamento.
§ 7º Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido."

Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 3º e 4º da Lei n· 8.620, de 5 de
janeiro de 1993.
Brasília, 12 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.572, DE 29 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo.

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

Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de 12 de maio de 1997.
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro
reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).

Art. 2' Este medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.507-18, DE 3 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no usa da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1v O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquídez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n?6.024, de 13
de março de 1974, e no Decreto-Lei n'' 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
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§ 22 O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:

I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
lU - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido,
j

§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que
trata o § 2' do art. 1',
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,

Art. 3 9 Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. I' não se aplica o disposto nos arts. 230,
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254, 255, 256, § 2', 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Gerador de Crédito, de que tratam as Resoluções nºs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de
renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.507-17, de 6 de março de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 3 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.511-9, DE 3 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n!!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 44. Na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
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permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 19 A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.

§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fito fisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
aiém das regiões situadas ao norte do paralelo 13"8, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44°W, no Estado
do Maranhâo.»

Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do soldo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3" A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos animais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconõmico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2ü85
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Art. 42 O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.511-8, de 6 de março de 1997.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
FERN1\.i'<DO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522-6, DE 3 DE ABRIL
DE 1997(*)
Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Os arts. 92 , to, 13, 15, 17, 38, 46, 47, 81, 87, 91, 92, 118,
143 e 243 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 9Q

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

11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
........................................................................................................»

«Art. 10. ..

(*) Republicada no DO de 5.4.1997 (pág. 2399 desta obra).
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Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção e
acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do
sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus
regulamentcs.»
«Art. 13

.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 4\! Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação e acesso.
........................................................................................................»

«Art. 15

.

§ 1e É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
entrar em exercício, contados da data da posse.
....•.•••......•....••......••....••......•••....•.•...•.•....•••..•••••..••••....•••.•...••...•••...•••»

«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partirda data
de publicação do ato que promover o servidor."
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 1s O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2º O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período,
hipótese em que se aplica o disposto no § 22 do art. 62."
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«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ 12 A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ l' A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.

§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»

«Art. 81

v -

.

para capacitação;

........................................................................................................»

«Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»

«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração. prorrogável uma única vez, por igual período.
§ 2" Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação,»

"Art. 92. É assegurado ao servidor o direito licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
à

I
para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um
servidor;
II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
lU
para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1" Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >?

"Art. 118

.

§ 3" Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»

«Art. 143

.
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§ 1e Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 22 Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Órgão Central da
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»

«Art. 243

.

§ 72 Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»

Art. 2' O art. 22 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 32 O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração. provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
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c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura.
§ 4' O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.

§ 5' O auxilio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
beneficio alimentação.
§ 6' Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 79 Para 08 efeitos, deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 89 As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'."

Art. 3' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às
empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 4º Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo .Iurídico,
da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta
dias de férias anuais, a partir do períodc aquisitivo de 1997.
Art. 5' O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n" 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para a aposentadoria ou convertidos em
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pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação em
vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo
de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.
Art. 79 Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.

Art. 82 Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensôes
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape),
§ 12 A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou pensão.

§ 22 Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus beneficios suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 32 Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do beneficio, devidamente comprovados.
Art. 92 A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos seus
titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos, não se
admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por igual
período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente de recursos
humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o benefício.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
82 e 92 desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n" 8.112, de 1990.
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Art. 12. Os arts. 2' e 152 da Lei n? 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 29

.

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,

respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço público}'

"Art. 152. .

.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do .Juiz-Presídente.»
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.522-5, de 6 de março de 1997.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o parágrafo único do art. 17 da Lei
nº 4.069, de 11 de junho de 1962, o inciso 111 do art. 8º, o inciso IV do
art. 33, os arts. 88,89, o § 3º do art. 91, o parágrafo único do art. 101,
os arts. 192 e 251 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art.
5' da Lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4º da Lei nº 8.889,
de 21 de junho de 1994.
Brasília, 3 de abril de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNA..lIJDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-6, DE 3 DE ABRIL
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n llS 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. 1" A Lei n'' 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 6" A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e Il deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 7Q Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolbimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
§ 8' Para que O clube de futebol nacional façajus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9Q No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
O percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
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valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no pr3.Z0 estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei."

"Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho .
....•....••.....•....•... ..........................•... ..•...•........•.•.•.•••....•...•••..•.•..•...• »

Escala de Salário·Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)
12
12

24
24
36

48
48
60
60

......•.....................................................................................•.......•.•.»
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«Art. 38

.

§ 52 Será admitido o reparcelamento por uma única vez.»

«Art. 45

.

§ 42 Sobre os valores apurados na forma dos §§ 22 e 32
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»

«Art. 47

.

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de
capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de
entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle
de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
........................................................................................................',

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 12 Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 22 A notificçaão a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 32 Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
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a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei .
........................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, H e IH do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
n's 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.»
Art. 2' A Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 16

.

§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba beneficio de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
........................................................................................................»

"Art. 55

.
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§ 22 O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso Vll do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.

........................................................................................................',
«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais á saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 22 Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver iaudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho) cópia autêntica deste documento.»
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"Art. 96. ..

.

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2º, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
"Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores..
Art. 32 O art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho fica
acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público.»

Art. 4' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos U do art. 119 e UI do § 19 do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
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Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 5" A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n" 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 6º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.523-5, de 6 de março de 1997.
Art. 8" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigiveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n" 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei n? 7.850, de 23 de outubro de 1989, e o § 2º do art. 38 e o
art. 99 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 3º e o art.
148 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 8.641, de 31 de
março de 1993, e o § 4º do art. 25 da Lei n? 8.870, de 15 de abril de
1994.

Brasília, 3 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.524-6, DE 3 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a
integrar Quadro em Extinção.

Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos Anexos desta medida provisória, poderão ser

objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.524-5, de 6 de março de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 3 de abril de 1997; 17ô' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 4.4.1997, págs. 6497/6514,
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.565-3, DE 3 DE ABRIL
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

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

Art. 12 A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 12 Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n 2 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55 da Lei n? 8.212, de 1991.

§ 2º Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos
legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 32 Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
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rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
Art. 3º O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.

Art. 4" A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo úníco. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado,
a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE,
para os fins previstos no art. 15, § 1", da Lei n' 9.424, de 1996.

Art. 5' A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6Q As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
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escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-2, de 6 de março de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n'' 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 3 de abril de 1997; 176' da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.534-4, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificados das Instituições

Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Os Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de EduCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997
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cação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação,
os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.

Art. 2" Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ lº As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.

§ 2" No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser
aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput. aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.

Art. 4' Ficam excluídos do Quadro Ir do Anexo I, a que se refere
a a1inea b, art. 4º da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8o
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica.
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Art. 6 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.534-3, de 13 de março de 1997.
Art. 72 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo lU à Lei n" 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 11 de abril de 1997; 1762 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção
Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4
Subtotal
Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG·8
FG-9

Subtotal
Total

I

I
I

I,
I
!

I
I
I

I
!

Quantitativos

40
206
625
1.486
2.357
4.094
1.122
899
2796
1.608
2.012
2.282
457
209
15.479

17.836
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.537-37, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas peesoas jurtdicas a
que se refere o ç 1" do art. 22 da Lei n'!8.212,
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n? 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês.
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos

pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido

computados como receita.
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito,
financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
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c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restrições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1º É vedada a dedução de prejuízo, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2 2 Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 32 As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previsto na
legíslação pertinente.

Art. 22 A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.

Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 12 do art. 22 da Lei n 2 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
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Art. 4" O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.537-36, de 13 de março de 1997.

Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5' da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2' e 3' da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.538-39, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTM e sua utilização para aquieiçõo de
bens e direitos alienados no âmbito do Pro.
grama Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'lB.177, de L"de março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 199t e altera os arts. 2'1 e 3'1 da Lei
n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 30 daLeinº 8.177, de l'de março de 1991, alterado
pela Lei n? 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p- 2085-2384, abro 1997
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«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN) a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1Q Além di disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n Q 8.031, de 12 de abril de 1990,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2Q OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3Q A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorréncia dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5Q da Lei n Q 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4" A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
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Art. 2' O art. Z' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes caracteristicas gerais:
I -

prazo: até 30 anos;

UI - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(PROEX), instituído pela Lei n" 8.187, de 1" de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Inuestmeni Bond (BIB), de que trata
o art. 1º desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3º, da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991,
em sua atual redação.

§ 2'

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPl, calculada pelo
Banco Central do Brasil.
•...•.•...•...•..••......•................•..••...•.•........•.......••.•••..••......•••.••.••...•.••••. »

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

,

.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direito alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.538-38, de 13 de março de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.539-30, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trobalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7·, inciso XI, da Constituição.
Art. 2" Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1· Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismo de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
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a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquívado na entidade síndical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;

a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público. em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas físicas,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
b)

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdênciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2" é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
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como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4Q Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 22 O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 32 Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4" O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 52 A participação de que trata o art. 12 desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes especificas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União) direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 62 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.539-29, de 13 de março de 1997.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176 2 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Polvo
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.540-23, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3 9 do Decreto-Lei
n' 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
à unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,

setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvados o disposto no artigo seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ I" É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do periodo
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 42 Nos contratos de prazo de duração igual on superior a três
anos, cnjo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactnar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atnalizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 52 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a qne alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 32 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n 2 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 12 A periodicidade anual nos contratos de qne trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 42 Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 52 do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2127
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de I? de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I? de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1Q de janeiro de 1996.
§ I" Em I" dejulhode 1995 e em Fdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de I" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 12 de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3" A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DD, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 62 do art.
20 e no § 2" do art. 21, ambos da Lei n 2 8.880, de 1994.
Art. 92 É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
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relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5" deste artigo.
§ 2" A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.

§ 3" O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4" Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal na sentença normativa.
§ I" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
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Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 12 Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n? 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja

através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer
forma de agrupamento societário, que implique participação
de empresa ou grupo de empresa resultante em 20% (vinte por
cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos
participantes tenha registrado faturamento bruto anual no
último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos pratícados com base na
Medida Provisória n" 1.540-22, de 13 de março de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 19. Revogam-se os §§ 1" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1" e 2º do art. 1" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1" de março de 1991.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.541-23, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação ao § 3f!do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou diseolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

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

Art. 12 O § 32 do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52. .

.

§ 32 No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros..
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Art. 2" Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso lII, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A" poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.541-22, de 13 de março de 1997.

Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.542-21, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não-quitados de órgâos e entidades
federais, e dá outras providências.

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

Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.

Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas fisicas ejurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
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II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previsto no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 32 As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas fisicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin,
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Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2~\ inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI,

inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
UI - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
r do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3º.

Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgão e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;

II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
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c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7" A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ I" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
o) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2· O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3· Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4" Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8" A não observância do disposto no § 1Q do art. 2· e nos
arts. 6· e 7· desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9· Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2·, do Decreto-Lei n· 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4Q do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado poderá delegar, com ou
sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para
autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I? Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n" 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.

§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 49 Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
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Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1", e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ F Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3" O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos
relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional.;

III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.981, de
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20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n" 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de
outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
II
III
IV

72
60
48
36

prestações,
prestações,
prestações,
prestações,

se
se
se
se

solicitados até
solicitados até
solicitados até
solicitados até

31
30
31
31

de maio de 1997;
de junho de 1997;
de julho de 1997;
de agosto de 1997.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.

§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ F O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
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0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2" O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.

§ 3" Os contratos de parcelamento das dividas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de
pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n'' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8" O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9" da Lei n" 7.689, de 1988,
ua alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
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por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei uº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei 2.449, de 21 de julbo de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar n" 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1" Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda NacionaI e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ I" Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda N acionaI de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 13 de junho de 1997.
Parágrafo único. Na hipótese inexistência ou insuficiência dos
depósitos judiciais, o débito tributário deverá ser previamente quitado, com os acréscimos legais, a fim de que o pedido de renúncia possa
produzir a isenção de que cuida o caput.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, conforme o caso, ficando
ressalvada ao representante da Fazenda Nacional a demonstração de
descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo antecedente.
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§ 1Q Na hipótese de a homologação ser da competência do relator
ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao Juiz de
primeiro grau que houver apreciado o feito informando a homologação
da renúncia para que este detennine, de imediato, a conversão dos
depósitos em renda da Uuião, independentemente do retorno dos autos
do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.

§ 2 Q A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.
§ 3Q Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
Art. 25. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ 1Q Durante O período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2 Q Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3Q OS débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2142
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, inciso I, alíneas a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro N acionai, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;

f> o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 26. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
à restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 27. O inciso II do art. 3' da Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
« II julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos à restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados .»

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2143
Art. 28. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para 1º de
janeiro de 1997.
§ 1º A partir de l' dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.

§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 29. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 30. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.542-20, de 13 de março de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do DecretoLei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052,
de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e
os arts. 91, 93 e 94 da Lei n? 8.981, de 1995.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.543-21, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, decargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes rws órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

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

Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1º O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
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Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.543-20, de 13 de março de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei n" 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasilia, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal

Quantitativos

52
141
602
1.855
2.790
6.319
7.250
18.957
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Cargo/Função
Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal

Total

Quantitativos

9.006
8.484
11.523
29.013
48.022

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.546-18, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e
n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
U - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
lU - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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§ I" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação as receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da Uníão.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4° somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.

Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definída pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4' Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
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H - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

IH -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de
cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda
do produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e
oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso IH do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
H

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

HI
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuíção para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
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Art. 11. O processo administrativo de detenninação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PlSlPasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso 1 do art. 2'
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de 1" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos em renda fixa;

11 - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clube de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
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Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.546-17, de 13 de março de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547-29, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

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

Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnísta, Químico e Farmacêutico do Minístério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo úníco. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanaís.

Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
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Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3° As gratificações de que tratam os arts. I' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,093G% do maior vencimento básico dos respectivos niveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
nO 8.4GO, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ I' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2° Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. I'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de niveis DAS-5, DAS-G e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nivel
DAS-4, ou equivalente.

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

Art. 5' O Anexo I da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6° O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ 1e O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalente, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão do nível DAS-3.
Art. 7' ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.547-28, de 13 de março de 1997.

Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109 0 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Valor
Correspondente
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria

Classes

Padrões

Inicial

de I a VIII

A

delaVII

aos Padrões
do Anexo II da
Lei ns 8.460/92
D·I a C-lI!
C-NaB-IV

Especial

de I a V

B-VaA-IlI

500
350
150

Subtotal
Inicial
A

de I a VIII

D-I a C-IH

600

deIaVII

C-IV a B-IV

420

Especial

de I a V

B-VaA-IlI

Subtotal
Total Geral

Quant.
de Cargos

1.000

180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548-30, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

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

Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;
II
III
da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestões Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
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v - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,00936% do maior vencimento básico respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I? A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2Q O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
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§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, II, IV, V e VI do art. l' quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalente, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DA8-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n'' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.

§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3' A investidura nos cargos de Especialistas em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único, As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
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§ I" A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei n" 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático, será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995
§ 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4'2 e 59 do
art.2º.

§ 4" A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.
§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.548-29, de 13 de março de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.550-38, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
TÍTULO r
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. I" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULün
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades da Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do
Tesouro Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

O

Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidade de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1e Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominada Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes das entidades da administração indireta,
controladas direta ou indiretamente da União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade estej a vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acionai pertinentes ao sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional; .

IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal do Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.

Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências
Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro , de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadoria, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
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IX - executar o contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;

XI - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização
de programas executados com recursos dos orçamentos da União;

XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
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v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Naciona!;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Naciona!;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonia!, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federa!;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Socia!, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a
serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder
Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e
Orçamento.
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§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3º Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4º Dentre os membros do conselho e administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações
do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão
de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder
Executivo.
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n" 75.461, de
7 e março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos
Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo
exercício será definido pelo Minístro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
§ 19 Ficam lotados no Minístério da Administração Federal e
Reforma do Estado, 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de
6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 59
do art. 2º da Medida Provisória n? 1.548-30, de 11 de abril de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos U e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos
preferencialmente por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividade de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa..
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2' O servidor, exercendo funções de controle deverá guardar
sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob sua
fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independentes
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditorias, fiscalização e acompanhamento dos programas de
governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
Secretarias de Controle Interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda, para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
11 - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
111 - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t, 1, p. 2085-2384, abro 1997

2168
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ I" O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;

III - aprovação dos parãmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhadas ao Congresso Nacional;
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VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho
das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da Uniâo nos conselhos de administração das empresas
estatais.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terâ:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) O Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação de matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estados, nas reuniões em que forem
objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob
sua supervisão.

§ 1'· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objetos de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;

b) os titulares de outros órgâos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
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§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções da Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituidos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especialização dos respectivos cargos vigentes em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercicio de FG, servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.550-37, de 13 de março de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Situação
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação

n 2 2.346

Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Dec.-Lei

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.551-21, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Os arts. 2º, 3º, 5º, 9º, 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
..............•....................................................................................•....»

Art. 3º
I
25%, na navegação de longo curso;
II - 10%, na navegação de cabotagem;

.
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III - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2".
........................................................................................................

)

«Art. 5Q

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

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

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de exploração e de apoio à exploração de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, a declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

b) importados em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N aciorial, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
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c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação, as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2' do art. 1º da Lei n'' 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela união através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou

granéis líquidos;
. g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas -armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;

h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
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j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1o Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegário;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

«Art. 9' AB parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § 1e do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2175
"Art. 10

.

1 - ........................................................................................
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»

"Art. 16. .

.

I - em apoio financeiro reemboIsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
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e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5º
do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constitnição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1s As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da
dívida assumida pela união, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendéncia Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
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§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes das
aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, terão
seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26."

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ I? A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada á audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n'' 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. I" desta medida
provisória.
§ 4' o FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto á União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),

§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
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seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2' do art. 1º da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.551-20, de 13 de março de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n" 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.553-14, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A, até
o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante a
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emlssao de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI), da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre I? de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os Serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I" de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada -Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997
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ção financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

V1 - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n?
8.171, de 17 janeiro de 1991 (Proagro Novo);

V1I - pagar ao Brazilian American Merchant Bank (Bamb l,
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., Sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
V1Il - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente a
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no ámbíto do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ 1s Na alienação das ações de que trata o inciso III deste
artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento
das cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
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§ 3" As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada periodo de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2' As dividas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1s desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A., reconhecidas como líquidas, certas
e exigiveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n? 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),
Parágrafo único. Os titulas a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir por
cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15 de
setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A., ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei nº 2.295, de 21
de novembro de 1986, e o art. 1º da Lei n" 8.150, de 28 de dezembro
de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário
Nacional.
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em titulas do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' tia Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2º da Lei n? 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
,,§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior."
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorízado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que
estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais
deverão permanecer depositadas neste último fundo, em nome do
BNB.
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Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.553-13, de 13 de março de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.555-9, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3" do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo U desta medida provisória.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo UI.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.555-8, de 13 de março de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.4.97, Edição Extra, pág. 7254.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.556-9, DE 11 DE ABRIL
DE 1977
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a priuatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ l' A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
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§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;

II - financiar a extinção ou transformação da instituição
financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;
IH - Financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a prívatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ I" A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
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§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilídade das entídades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatizaçào no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV do artigo
anterior ou, a critérios da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de Sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.

Art. 6' Nas hipóteses dos inciso IH e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil, não poderá
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ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:

I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

III -

capitalização da instituição financeira.

Art. 7 Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3Q, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Q

Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pelo Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.

Art. 8Q Nos casos de que tratam o art. 6Q e o parágrafo único do
art. 7Q, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;

II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
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Art. 9º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os titulas do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4º,
O alienante

da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.

Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da instituição financeira, deverão ser substituidos, pelo alienante, por títulos da
divida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa juridica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3 9, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com base
nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou
contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de recei-

tas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso
I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações

representativas do controle acionário da instituição financeira.
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Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.

Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
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base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapro.
priadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos
nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n'' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ F A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador,
por força do disposto nas Leis n" 6.024, de 13 de março de 1974,
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997,
podendo a União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória n" 1.560-3, de 14 de março de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § 1s observará o previsto no

art.9º.
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Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.556-8, de 14 de março de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.558-6, DE 11 DE ABRIL
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n' 9.082, de 2.5 de julho de
199.5, dos arts. 34. 3.5 e § 4' do art . .53da Lei

n' 9.293, de 1.5dejulho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14
.
§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»
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«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou
Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da
legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos
originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• }>

«Art. 44
.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49
.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
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III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - O Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIIl - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X
a atividade de Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIIl - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.»

Art. 2' Os arts. 34, 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n? 9.293, de 15
de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34

.

§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
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relativas à redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária.»
«Art. 35

.

XI - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei
Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................l)

«Art. 53

.

§ 4°

.

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).»
Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.558-5, de 13 de março de 1997.
Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1997; 176° da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.463-12, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O salário rrúnimo será de R$ 112, 00 (cento e doze reais),
a partir de I" de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).

Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em I? de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4º. Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das
disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os
benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de
forma a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30
de abril de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata
o art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n" 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a segninte redação:
..Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso UI do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»
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Art. 7" O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade."

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-11, de 14 de março de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiua
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.465-14, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Acrescenta § 5'-' ao art. 4'! da Lei n: 8.884,
de 11 dejunhode 1994, edá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
,,§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2º, 54, §§ 4º, 6º, 7º e 10, e 59, § 1º, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»
Art. 2º O disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no ãmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.465-13, de 14 de março de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-17, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em [avor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Líoydbrae), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos
e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal,
nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e manutenção de
embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando

as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.

Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.469-16, de 14 de março de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.473-30, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 18, o § 6" do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei
n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 18

.

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
........................................................................................................

})

«Art. 20

.

§ 6" A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe mu1tiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1" A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
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§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»

"Art. 40

.

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.

Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.473-29, de 14 de março de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRlA N° 1.475-26, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 6º e 9" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9º

.

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n'' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda..
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social refeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2202
ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados a execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.475-25, de 14 de março de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos Cesar de Albuquerque
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.477-35, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2203
nos tennos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1· O total anual referido no caput deste artigo deverá ser Iimítado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá Ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.

§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disp osto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de
fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-elasse, no
período mínimo de 45 dias antes da data final para matricula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quandoascondiçõespropostasnostennosdoart.l·não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n" 8.078,
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de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § I" do art. F
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o
calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n? 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n? 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."

Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as
infringências,
Art. 10. A Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 8R, renumerando-se os atuais arts.
8' e 9' para 9' elO:
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"Art. 8' As entidades mantenedoras das instituições privadas de ensino superior, que se revestirem de finalidade não-lucrativa, deverão:
I -

contar com um conselho fiscal, com representação

acadêmica;

II - publicar anualmente seu balanço, certificado por
auditores independentes;

III - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo
Poder Público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da instituição mantida;
V - comprovar a não-remuneração ou concessão de Vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros, ou equivalentes;

VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra
instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;

VII - comprovar a destinação de pelo menos dois terços de
sua receita operacional à remuneração do corpo docente e a
técnico administrativo.»
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-34, de 14 de março de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de I? de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nl!

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone: (

CEPo

Estado:
)

Fax: (

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEPo

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Indicadores Globais
Ano de

Ano-base

Aplicação (*)

Nll de funcionários:
W de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:

Estado:

Mês da data-base dos professores:

Local,
(Carimbo e assinatura do responsável)

_
_

CEP:

_

Date:

_
_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2,4
2.5
2.6
2.7

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

Pessoal
Pessoal Docente
Encargos Sociais
Pessoal Técnico e Administrativo
Encargos Sociais
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas com Material
Conservação e Manutenção
Serviços de Terceiros
Serviços Públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outras Despesas Tributárias
Aluguéis

2:8 Depreciação

2.9
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Outras Despesas
Subtotal - (1+2)
Pro Labore
Valor Locativo
Subtotal- (4+5)
Contribuições Sociais

7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral- (3+6+7)

Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$,_~

_

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$,_ _~_ _~, em --.1--.11997.
Local:
Data: .--1---.1.__

Carimbo e assinatura do responsável

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085·2384, abro 1997

2209
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.478-23, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9<> da Lei
n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da
Lei n rl 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 9' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;

h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;

i) aval em nota promissória;
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j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;

n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

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

§ 59 As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concadidos..
Art. 2' O art. 29 da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 9 Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda N acionai a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.

§ I" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2 9 As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se O pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2211
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.478-22, de 14 de março de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.479-27, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. I" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ l' Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-26, de 14 de março de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.480-29, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n "s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 20, 62 e 67 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20

.

§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95 e 96.
§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96,
reiniciando-se a partir do término do impedimento.»

«Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição
pelo seu exercício.
§ 1e A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria.

§ 2º A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercicio
consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até O limite
de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para a
concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no periodo de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
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§ 4" Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 5º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. gQ.»

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»

Art. 2" Os arts. 1",3ºe 10 da Lei n'' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6º do art. 62 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
........................................................................................................

})

"Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano
completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subseCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997
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qüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício,
a importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

n - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 3,2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);
In - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ I" Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
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decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."

Art. 3Q Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4Q Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995.
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para 08
servidores que completaram o interstício entre 1o de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5Q As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1Q de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n" 8.911, de 1994, na redação original.
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§ 1" Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n'' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6° Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 7° Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n° 8.112, de 1990.
Art. 8° É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
nº 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 10 de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.

Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2' da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no máximo,
oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituidos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação
de Estímulo ã Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela Lei
n" 7.787, de 30 dejunbo de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituidas pela Lei nº 9.015,
de 30 de março de 1995, observarão, como limite máximo, valor igual a
oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1º do art. 7' da Lei nº 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. T!. Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
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a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.

§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxilio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.

Art. 16. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nomínalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de 28
de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1997, pelo
reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente em 27 de
julho de 1993, mantida a denominação do cargo então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n'' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
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Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos arts.
1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º e 3" do
art. 3" da Lei nº 8.911, de 1994, 5", 6º, 7°, 9º, 10, 12, 13 e 14 da Medida
Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas Provisórias
n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995,
1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, 1.347,
de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril de 1996, 1.432, de 9 de maio
de 1996, 1.480, de 5 dejunbo de 1996, 1.480-19, de 4 dejulbo de 1996,
1.480-20, de I? de agosto de 1996, 1.480-21, de 29 de agosto de 1996,
1.480-22, de 26 de setembro de 1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996,
1.480-24, de 22 de novembro de 1996; 1.480-25, de 19 de dezembro de
1996,1.480-26, de 17 de janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de
1997, e 1.480-28, de 14 de março de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ I? e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5" e 6° da Lei n" 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481-48, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Altera a Lei n" 8.031) de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
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"Art. 1s É instituído o Programa Nacional de Desestatização (PND), com os seguintes objetivos fundamentaís:
11 - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédito;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos

desta lei:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas estaduaís que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1e Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociaís e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
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§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, e ao Banco do Brasil S.A., não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
§ 5º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 4~ As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI públicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços
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§ 19 A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
11 - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

111 -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 2' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério, ao qual a empresa ou o serviço público se
vincule.
§ 3" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, O Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 4º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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§ 5º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de delibo,
rar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 6º Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.

§ 7" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 8 Q O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 9º Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados .»

"Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND):
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II ceiras:

aprovar, exceto quando se tratar de instituições finan-

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
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e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

UI - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 2° Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do
Presidente da República, o órgão da Administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento
do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão,
no que couber, com as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 3° O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 4° A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 5' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;
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b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;

c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 2º, 3º e 4' deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata O art. 21, inciso IH, desta lei.

§ 6' A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco CentraI do Brasil, competindo-lhe, nesse caso,
exercer, no que couber, as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 7º Os ajustes e o saneamento de que trata a letra b do
inciso 11 deste artigo, no caso de instituições financeiras, serão
aprovados pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do
Banco Central do Brasil.
§ 8° Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios
imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta de
recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei
n" 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
l' do Decreto-Lei n? 1.342, de 28 de agosto de 1974".
"Art. 7' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4 9 , pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do editaI de desestatização.»
«Art. 8 9 Sempre que houver razões que justifiquem, a

União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
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«Art. 9' Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ F As ações representativas de participações societárias
llÚnoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2" Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3" Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»

«Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2228
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
j) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais e O disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ 1Q Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
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§ 2' Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 3" O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.

§ 4' Os títulos e créditos recebidos no âmbito do PND
poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem
utilizados na permuta a que se refere O § 2', desde a data da
liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens."
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
III - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos líquidos e
certos diretamente contra a União, ou contra entidades por ela
controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que
gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que
venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
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«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ 1º A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização
que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada
pelo representante do titular das ações como instrução de voto para
deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de
alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos
pela União.»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de
secretaria;

H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d
do § 5' do art. 6' desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso H do art. 6' desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
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VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do PND.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização..
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo..
Art. 2" No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-so-ão, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4" A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
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milhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ I? O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);

b) transferir à UIÚão debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. (Bandespar), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dividas a que se refere a alínea
anterior.

§ 2' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso III do art. 6' e no art.
15 da Lei n" 8.031, de 1990, com a redação dada pelo art. I" desta
medida provisória, e na alínea a do § I? do art. 30 da Lei n" 8.177, de
l' de março de 1991, alterado pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória n' 1.538-39, de 11
de abril de 1997.
§ 3' As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4' Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5' As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
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Art. 5' O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4', desta medida
provisória, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. l' da Lei n" 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I - as operações serão registradas pelo BNDES em conta
específica;
II - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;

III - é vedada a concessão de empréstimo ou a prestação de
garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata o inciso
III deste artigo:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.481-47, de 14 de março de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n? 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-35, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribui.
ção para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos
Poderes da União, das autarquias e das
fundações públicas, e dá outras providências.

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

Art. 1º A partir de 1º de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso IH do art. 1" da Lei nº 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2º A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3º Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. r~ desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n" 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
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Faixas
(com base na Lei n" 8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

Alíquota
('lo)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.482·34, de 14 de março de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176 da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.512-9, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2~ da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2º da Lei
n"B.427, de27 de moia de 1992, que dispõem,
respectivamente, sobre o crédito rural e sobre
a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

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

Art. l' O art. 2' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2' O art. 2º da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural, o pagamento:
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto, apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado..
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2237

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.512-8, de 14 de março de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.520-7, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salarias (FCVS); altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis w'e 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

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

Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2238
§ 1v Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamento habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo esta definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.

§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
qne a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
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§ 4" As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l'dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6" A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-sa-á, semestralmente, a partir de l' de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7" As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Económica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2" A novação de que trata o artigo anteriorfar-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. I" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no ãmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
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III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruido com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. I" desta medida provisória;

V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuarios finais do SFH;

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ I' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.

§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
dêbitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
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§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3' Fica alterado o § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3Ç!

.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3º deste artigo.»
Art. 4' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7' do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3' do art. 3'
da Lei n" 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastrais, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
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Art. 5' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2" deste artigo e no art. 6", são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2' desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ I? A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 6' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao Agente
Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
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I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
11 - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5º, como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no ãmbito do PND, observado o disposto nos
§§ 3º e 4' do art. 65 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 9º O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 10. O inciso II do art. 6º do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Il - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;»
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Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. I" desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 19

.••.................•..•.•.•.•.•.•..•..•....•......•.•..•....••.•.•..•.•....••.•..

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997
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menta do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:

I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do nova
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse periodo, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor
residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n' 8.692,
de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II
deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
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a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3 9 A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário)
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, II e III
do art. 59 desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal.»

«Art. 59 O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de lº de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de 19 de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 19 A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, a1ternatiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2247
vamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura Se
encerra no momento da liquidação do contrato.
.•......................................................................................................»

Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 dejulho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O §2ºdo art. 21 da Lei n'8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a Ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao periodo de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionári~
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei
n" 8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e O CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.520-6, de 14 de março de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6° da Lei n" 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 15 de abril de 1997, 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.530-5, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituído, no ãmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
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Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento:
Art. 2' Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
I
II -

estejam em estágio probatório;
tenham requerido aposentadoria;

III - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;

V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
II do art. 229 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § I' do art.
186 da Lei n" 8.112, de 1990.
§ I" Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2' A administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3º O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.

§ 4' O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o disposto no § 2' deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.
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§ 5Q O servidor com participação em curso às exprensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;

b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6Q Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.

Art. 3' O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
UIÚão, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4' do artigo anterior.

Art. 4' Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo, exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;
c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o décimo
sexto e o vigésimo dia do programa;

II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com mais
de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo exercício no
âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional:
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a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;

IH - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercicio no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;

e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexto e o vigésimo dia do programa.

§ 1" Na contagem do tempo de efetivo exercicio para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igualou superior a seis meses.
§ 2º as licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3' Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
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Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II - diárias;
III - ajuda-de-custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.

Art. 6' O pagamento dos incentivos de que trata o art. 42 desta
medida provisória será feito, mediante depósito' em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 72 Além dos incentivos a que se refere o art. 4', serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as férias
e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver direito.
Art. 8' Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 92 Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
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Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim
ou usufruto de qualquer beneficio ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida
provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar, no âmbito da Administração
Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas juridicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.530-4, de 14 de março de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
(Medida Provisória n? 1.530-5, de 15 de abril de 1997)
1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro N acionaI
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2255

9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária.
10. Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12. No Ministério da Saúde e suas vinculadas;
Nos Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;
Nos Hospitais Militares;
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico
em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontôlogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica,
Laboratorista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e N ecrópsia,
Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13. No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
14. No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros combustíveis
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15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargos de:
• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado
• Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados.
19. Cargos do Banco Central do Brasil.
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da
República.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-29, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura

Art. 1" A Presidência da República é constituída, essencialmente,
pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação
Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ 1· Integram a Presidência da República como órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgão
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2· A Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Assessoria Especial;
V
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe O controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5Q À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
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segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Pesidência da República
e pelo Advogado-Geral da UIÚão, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Politicas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento da câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do caput
e o § 1º.
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Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares,
bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas dai
decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das
forças combinadas ou conjuntos e de forças singulares destacadas
para participar de operações militares, levando em consideração os
estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das
informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos
planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das
Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas
no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa N acionaI, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 de julho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
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Parágrafo ÚIÚCO. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo ÚIÚCO. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
II
da Aeronáutica;
III
da Agricultura e do Abastecimento;
IV
da Ciência e Tecnologia;
V
das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
IX
da Fazenda;
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
XI
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV - do Planejamento e Orçamento;
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XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidêucia da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil
e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
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c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

lU -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
1) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
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IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de bíossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino-militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
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c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas
defesa interna e externa do País.
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
à

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, 'estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
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g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
l) asistênciajurídica,judicial e extrajudicial, integral e gratuita,
aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
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fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento núlitar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
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fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvoj.
vimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamentos e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
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e) insumos críticos para a saúde;

f) ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necesidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2· A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

§ 3Q A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
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Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

II

III

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ F No Ministério da Fazenda, as funções de ConsuItoriaJurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3º Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;

II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além do
Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 1, p- 2085-2384, abro 1997

2271

IV - do Ministério das Comunicaçõss, além do Conselho Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1", 2' e 3"
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, "do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
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Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto no
art. 18 da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração do Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1Q São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2" O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
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Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações
Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, 'Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
a) o Gabinete

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
b) do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;

UI - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relaçôes com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assisténcia Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIU -

no Ministério da Educação e do Desporto:
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a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § I? do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n"
7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII VIII -

as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;
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b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa
Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as segnintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das politicas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - politica e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;

III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Policia Federal,
todos do Ministério da Justiça;

III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alinea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III do
art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
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VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relaçães Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:

I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a politica nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
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IH - manter intercâmbio com organismos públicos e privados
nacionais, internacionais e estrangeiros;
,
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso H, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o capui, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou.imediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, 08 servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
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saúde ou, de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.

§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § I" deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7' Encerrado o inventário da extinta Fundação de Assistência
ao Estudante, 08 processos judiciais que a envolvam como parte serão
transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;

b) para a Procuradoria Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
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de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados,
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1e Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretária de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2Q Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia, chefia ou assessoramento, bem assim dos
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que
se refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretária-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
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Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento, Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento de Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botâníco do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botâníco do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônía Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
f1orísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Minístério do Planejamento e Orçamento e no Minístério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo úníco. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 36. As entidades integrantes da Adnúnístração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
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único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas a supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 37. O Poder Executivo disporá, no máximo de 180 dias,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação
ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação
de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça.
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
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b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
DesportO.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham vagar dos ministérios
e entidades extintas, serão remanejados para OMinistério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de cargos
efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e
funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse
da administração.

Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
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Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal
observado, neste último caso, o disposto no § 3' do art. 9' da Lei
n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996.»

Art. 44. O art. 3' da Lei n'' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5Q A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a

criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabeleciman.
tos de ensino.
§ 6º Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.

§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997."
At. 45. O art. 17 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."
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Art. 46. O art. 3' da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

III
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 47. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de atuação,
a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de
órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de
cargos e funções de direção em autarquias e fundaçães públicas
federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuiçães legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março e 1974, e nos DecretosLeis n" 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987."
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Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ F A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 49. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.

Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2287

Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, em ato conjunto com o ministério envolvido, poderá, até 31
de dezembro de 1998, remanejar cargos efetivos vagos pertencentes
à estrutura dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Art. 54. Ficam convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,
800, de 30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995,
962, de 30 de março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015,
de 26 de maio de 1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de
27 de julho de 1995, 1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22
de setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de
23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de 1995,
1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 de fevereiro de 1996,
1.342, de 12 de março de 1996, 1.384, e 11 de abril de 1996, 1.450,
de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de junho de 1996, 1.498-19,
de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21,
de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro de 1996,
1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro
de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16 de
janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, e 1.549-28,
de 14 de março de 1997.
Art. 55. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1', 2º e 3' do
art. 22 da Lei n" 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n" 5.327, de 2
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de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei n' 701
de 24 de julho de 1969, os §§ I' e 2' do art. 36 da Lei n? 5.869, de li
de janeiro de 1973, a Lei n' 7.091, de 18 de abril de 1983, e os arts. F
2' e 9' da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
'
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-14, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Altera os arts. 2", 3~, 4"-, 5'1, 6ºJ 7"- e 9"- da
Lei n'! 8.745) de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 2', 3º, 4', 5', 6', 7º e 9' da Lei n' 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

UI - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
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VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto NacionaI da Propriedade IndustriaI (INPI);
IX Armadas.

atividades finalísticas do Hospital das Forças

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-sa-a exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento ou licenças de concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87
da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»

«Art. 3 9

•.••..•....•.•.•••••.••..••.•..•.•.•..•.••••.•.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••

§ 29 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 29 , poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum uitae»

«Art. 49
II III do art. 2';

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX

§ I" No caso do inciso III do art. 29 , os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 59 AB contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 69

••••••••••.•••..•..•.•..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 1" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata aLei n" 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidn.
de de horários.
§ 2" O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da
autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso,
solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.,
«Art. 72

.

n - nos casos dos incisos I a IH e V a IX do art. 2', em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuíção ou nos quadros de cargos e salários do serviço
público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou,
não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho.
In - no caso do inciso In do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso H
deste artigo.
........................................................................................................»

«Art. 9º

.

In - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
........................................................................................................ »

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
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11 - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2~,
inciso II, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;

III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n" 8.745,
de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei n" 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades especificas da saúde indigena no Distrito Sanitário Yanomanú, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997.

Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Ç! e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei n" 8.745, de 1993.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.554-13, de 14 de março de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei n" 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.559-12, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de Sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei n'' 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2293
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.

Art. 6" Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7" Exclui-se a incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n? 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n'' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3" O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.559-11, de 14 de março de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.560-4, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de junho de 1997, a:
I - assunrir a dívida pública mobiliària dos Estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo Federal,
outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
IH - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, liquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ I? As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2 9 Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e lI, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;
b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais;
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c) as obrigações já refinanciadas pela União.

§ 3° As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.

Art. 2° O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I -

dívida financeira em relação à Receita Líquida Real (RLR);

U - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;

UI
despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.

Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, e debitadas no primeiro
dia de cada mês, vencendo-se a primeira no dia 1º do mês subseqüente
ao da formalização, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa minima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
U - a atualização monetária: calculada e debitada mensalmente com base na variação do IGP-DI, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
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§ l' Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.

§ 2' Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir até 120 dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3' A parcela a ser amortizada na forma do art. 6' poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1'.

§ 4' Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5' Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dividas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.

§ 6' A não observância das metas e compromissos estabelecidos
no programa implicará, durante o período em que durar o descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de
financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados
neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal,
acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro pontos
percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5'.

Art. 4' Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
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de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e II, da Constituição.

Art. 5' Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos termos desta medída provisória.
Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5°,
poderão ser deduzidos do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações:
I - dívidas refinanciadas com base na Lei n° 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;
II - dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
III - dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;
V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei n" 8.727, de 5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei nº 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Estado,
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ 1s Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei
n" 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2° Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3° O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira
total da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR anual.
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§ 4" Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 5Q Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6' No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.

Art. 7' Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 8' A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle e dos contratos de refinanciamento de que trata
esta medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos contratos

de refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.

Art. 9' O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
Finanças da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 10. A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir titulos do Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o
Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à obtenção dos
recursos necessários à execução do disposto nesta medida provisória.

Art. 11. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos
desta medida provisória, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 12. O § 4' do art. 4' da Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
,,§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento às
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empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica e para reativação do programa de
conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos,
podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações do
capital social de empresas concessionárias sob controle dos Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatização.»

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.560-3, de 14 de março de 1997.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.561-4, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4' da Lei Complementar nO 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga aLei nº 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de
1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais
poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em Juízo,
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para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 50.000,00 (cinqüen_
ta mil reais), a não-propositura de ações e a não-interposição de
recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, nas causas, em
face de um mesmo réu, de valor igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.

§ l' Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá
de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do titular
da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência
estiver afeto o assunto, no caso da União, ou da autoridade máxima
da autarquia, da fundação ou da empresa pública.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo às causas relativas ao
patrimônio imobiliário da União.

Art. 2' O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, fundações ou empresas públicas federais poderão
autorizar a realização de acordos, homologáveis pelo Juizo, nos autos
dos processos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de
débitos de valores não superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão os juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2' Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.

Art. 3' As autoridades indicadas no caput do art. I" poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).
Art. 4' Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União (art.
4', inciso XII, e 43, da Lei Complementar n? 73/93), o Advogado-Geral
da União poderá dispensar a propositura de ações ou a interposição
de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo
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iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos
Tribunais Superiores.
Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão,
nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de
natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração
de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito,
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Art. 6' Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.

Art. 7" As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 8º Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.

Art. 9' A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 10. Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso II, do Código de Processo
Civil.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.561-3, de 14 de março de 1997.
Art. 12. Revogam-se a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n' 9.081, de 19 de julho de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.562-4, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras pro-

vidências.

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

Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b, e g, do Decreto-Lei
n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
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c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. l' da Lei n? 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos e que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.

Art. 2' Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 4~ As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
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§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro».
«Art. 79

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 9º

.

§ 7º

.

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 12

.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas atualizadas pelo mesmo Índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de até vinte por cento e outros encargos
definidos em regulamento, deduzidas, no caso de aplicações de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
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de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei."

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
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§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importân,
cias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições
do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de 1991.
Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no N ardeste e na
Amazõnia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 5' O art. 2' da Lei n? 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2 Q

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

§ I? As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»

Art. 6' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
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Art. 7" As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 8" Ficam convalidados os atos praticados com base. na
Medida Provisória n" 1.562-3, de 14 de março de 1997.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.567-2, DE 15 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n "s 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2'! do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilidade Ordenada
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos
bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto, firmar
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convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2' Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.
Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ I" Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.
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§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;

b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbanização.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Seção II
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ l' Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
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§ 2' As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3' Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ l' e 2',
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.
§ 4' Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de benfeitorias de caráter
permanente, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, exploradas pelos proprietários de
imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n" 24.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Águas) e legislação superveniente.
§ 5' Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse
sem a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este
artigo.
Art. 7' Os ocupantes inscritos até a data da publicação desta
medida provisória, na Secretaria do Patrimônio da União, deverão
recadastrar-se, situação em que serão observadas as condições de
cadastramento vigentes à época da realização da inscrição originária.
Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.

Art. 9' Fíca vedada a ínscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após a data da publicação desta medida
provisória;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
nacional, de preservação ambiental, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de
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comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.

Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação do imóvel, será devida
à União indenização pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento
do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de
ano da ocupação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seçõo Ill
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interresse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas
e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1º A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legíslação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 2' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1º e 4'.
§ 3' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legíslação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.
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Seção IV
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5° do DecretoLei n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987, os imóveis dominiais da
União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, serão afora,
dos mediante leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço
mínimo, o valor de mercado do respectivo dominio útil, estabelecido
em avaliação de precisão, realizada, especificamente para esse fim,
pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário,
pela Caixa Econômica Federal, com validade de seis meses a contar
da data de sua publicação.
§ 1° Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, Ser homologados por quem os tenha contratado, quando à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 2' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, na data da publicação desta medida provisória, ocupe o imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da
formalização do contrato de alienação do domínio útil, regularmente
inscrito como ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1° Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, celebrar o contrato de aforamento de
que trata o art. 14 no prazo de seis meses, a contar da data da
notificação, sob pena de decadência.
§ 2° O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
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imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.

§ 3º A notificação de que trata o § 1eserá feita por edital afixado
na repartição arrecadora da Fazenda Nacional com jurisdição na
localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período de
convocação, no órgão local que inserir os atos oficiais e, de forma
resumida, no Diário Oficial da União e nos dois jornais de maior
veiculação local, e por carta registrada a ser enviada ao titular da
preferência na aquisição.
§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
cento e vinte prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento
não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta
anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
na data da publicação desta medida provisória, bem assim daqueles
cujos ocupantes não tenha exercido a preferência ou a opção de que
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tratam os arts. 13 e 17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5'
do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987.

§ l' O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2º Os posseiros com até um ano de ocupação, regularmente
inscritos como ocupantes e em dia com suas obrigações junto à
Secretaria do Patrimônio da União na data da realização da licitação,
poderão adquirir o dominio útil do imóvel, em caráter preferencial,
pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles
realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da
licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no
prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento
da concorrência.

§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído do lance vencedor, correspondente
às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4' Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.
§ 5' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17, § 3',
desta medida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei n" 2.398,
de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno
direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.
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Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regulannente Inscritos
até 5 de Outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata O art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ I' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 2' Havendo interesse público, a União poderá, a qualquer
tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do
imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 3', § 2', alínea c, do Decreto-Lei n" 2.398, de
1987, com as alterações dessa medida provisória.

Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas fisicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
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§ I" A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7' do Decreto-Lei n'' 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' A cessão será autorizada em ato do Presidente da Repúblí,
ca e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente tenno ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5' A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverá ser precedida de licitação.

Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
H - pernútir a hipoteca do dominio útil ou de direitos reais de uso
de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no inciso I;
IH - pernútir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmentes aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
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IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
dOllÚnio útil do terreno fizer parte do seu patrimôrúo, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n" 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.
Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domírúo da
Urúão para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimôrúo da União, publicado no Diário
Oficial da Urúão.
§ 1º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da Urúão nos Estados.
§ 2" Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Murúcípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.
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CAPÍTULO II

Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1" A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2" A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, pernútida a subdelegação.

Seção!
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão proposta ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizados ou em títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;

IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato do
pregão, sinal correspondente 3, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal, e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
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VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do ímóvel estabelecído em avaliação feita pela SPU, cuja
validade será de seis meses.
§ lº Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especíalizados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas técnicas
pertinentes.
§ 2' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3º A venda, quando realizada na modalidade de concorrência
pública, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sínal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o
restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. As preferências de que tratam os arts. 13 e 15 § 2',
poderão, a critério da administração, ser estendidas aos locatários,
na aquisição do domínio pleno ou útil de imóveis da União que
venham a ser colocados à venda, observadas, no que couber, as
mesmas condições estabelecidas para os ocupantes.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no mínimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.

§ 1º Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
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ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2" As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
§ 3" Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmío mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as
seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
conforme o caso, em primeiro grau e sem concorrência;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
TabelaPrice, com taxa nomiual de juros de dez por cento ao ano para
as alienações de que trata o § 3" do art. 23 e de sete por cento ao ano
para as alienações de que trata o art. 25;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data;
IV -

pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e in-

validez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao imóvel;

V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo
devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice de
correção mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre
a data do últímo reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia
de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento,
acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia de atraso;
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VII - a falta de pagamento de três prestações importará no
vencimento antecipado da dívida e na imediata execução do contrato;
VIU - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso Hl, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção II
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ F Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.
§ 2' A permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando se tratar de
permuta por edificações a construir.

Seção III
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
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a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 12 No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.

§ 2· O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3· Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110 e 128 do Decreto-Lei n"
9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso..
«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará na
caducidade do aforamento."
«Art. 103
.
§ F Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2085-2384, abro 1997

2323
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
........................................................................................................»

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadora da Fazenda Nacional com jurisdição na
localidade do imóvel, publicado três vezes durante o período de
convocação no órgão local que inserir os atos oficiais e, de forma
resumida, no Diário Oficial da União e nos dois jornais de maior
veiculação local e, sempre que houver interessados conhecidos,
por carta registrada»

«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ I" A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde o inicio da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadora da Fazenda Nacional,
publicado três vezes, durante o período de convocação, no órgão
local que inserir os atos oficiais e, de forma resumida, no Diário
Oficial da União e nos dois jornais de maior veiculação local.
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§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.
.........................................................................................................

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registros de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimõnio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente quite com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área declarada de interesse do serviço
público em portaria do Secretário do Patrimônio da União;

II lamento.

sem a observância das normas estabelecidas em regu-

§ 3' A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmíssão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
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§ 5" A não-observância do prazo estipulado no § 4"sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6º Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse
público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada.»

«Art. 5" Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:

I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse público, na forma da
alínea c, inciso I, § 29 , do art. 3º».
«Art. 6º

.

II - na automática aplicação de muIta mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
I" de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, ou construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da notificação,
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pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver removido o aterro
e demolido a construção.
........................................................................................................ »

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser adrninistrados pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.

Art. 35. Nas vendas de que trata este medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário, destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação de bens imóveis
de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem
como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à SPU.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
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a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano de 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Programa de Administração
Patrimonial Imobiliário, a SPU priorizará ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à
execução indireta, mediante convênio com outros órgãos públicos,
federais, estaduais e municipais e contrato com a iniciativa privada,
ressalvadas as atividades típicas de Estado e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, e o caput
do art. I" da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, será de competência
exclusiva da SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade
da União, sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n? 147, de 3 de fevereiro
de 1967, e observado o disposto no art. 37.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicultura,
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da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá autorizar a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do
art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo do
Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais
pertinentes.

Art. 42. As condições previstas nesta medida provisória aplícar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na Area de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n" 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das
Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em
Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária
Presidente Dutra, na Rua da América n" 31, no Bairro da Gamboa,
no Município do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.

Art. 43. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da divida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2' e § 4' do art. 4', no art. 34 e no inciso Il
do parágrafo único do art. 36.
Art. 44. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias,contados da sua publicação.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.567-1, de 14 de março de 1997.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 47. Ficam revogados o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.561, de 13 dejulho de 1977, aLei nº 6.609,
de 7 de dezembro de 1978, o art. 4º do Decreto-Lei n? 2.398, de 21 de
dezembro de 1987, e a Lei nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176º da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-4, DE 16 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1s O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2· Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
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CAPÍTULO li
Das Atribuições
Art. 3" São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
1I1 - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4" São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e a
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em Juízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5" São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacsn);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda ao
sistema bancário;
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IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;

v - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser
terceirizadas;

VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.

CAPÍTULO lU
Do Ingresso
Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou
de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo
cargo.
§ l' O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.

§ 2' Para os cargos de nivel superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a Serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
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CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento

Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. F ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ I' Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão
I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Juridica do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jnridica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1', inciso I, e § I' do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
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I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nivel básico;

b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;

II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nivel de 2º grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1e A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre;
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercicio de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
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b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo lU.
§ l' O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366' dia de exercício, mediante
avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver O servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n? 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da autarquia, no quantitativo, valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
§ l' O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior ã soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
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parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.
§ 3' Em decorrência dos disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
gerando efeitos financeiros somente a partir de I' de dezembro de
1996.

§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ I' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive
o adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos
dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela
remuneração.
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§ 2" A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei
n" 8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
11 -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ I" A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2" As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2", da Lei n" 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de I" de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
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Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1°de janeiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos, direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o
débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em
vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
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Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de junho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1º Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1º
de janeiro de 1991.
§ 2" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e acerto de contas de que trata o caput.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
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Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até I" de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.535-3, de 13 de março de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Carreira

Servidores

Cargo

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
Brasil
do Brasil

711

Analista do Banco Central do Brasil

5.459
6.170

Total para a carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Total para a carreira

200
200
6.370

Total para o Banco Central do Brasil

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1..
1 1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais
N

A

II1

II
1
B

N
II1

II

_.

C

I

N
II1

II
I

D

II1

II
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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11
..2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico

Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais

A

IV
III
11

I
B

IV
III
11

I
C

IV
III
11

I
D

III
11

I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00
966,30
929,10
884,70
842,40
802,20
763,80
720,30
679,50
640,80
604,50
570,00

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

1..
2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico
Classe

Padrão

(VEs)

40h semanais

A

IV
III
11

B

IV
III
11

C

IV
III
11

D

III
11

I

I

I

I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
11 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Analista do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III
11

B

D

GABC

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III
11

65%-A~I

65%-A-I

I

65%-A-I
65%-A-I

IV

75%-B-I

III
11

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

I
C

% e Base da

I
B

9O%-E·!
90%-C-IV

IV
III
11

I

75%-C-I

I

III
11

75%-D-I
75%-D-I

I

55%-D-l(1)
35%-D-I(l)

90%~A-1I

90%-A-I

I

75%-C-I
75%-C-1

I

90o/o-A-I11

90%-B-IV
90o/o-B-IlI

75%-C-I

D

GABC
90%-A-IV

IV
III
11

IV
III
11

C

% e Base da

90o/o-B-I1

900/0-C-1I1

90o/o-C-Il
900/0-C-I

III
11

90o/o-D·III

I

90%-D-I

90%-D-1I

1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do Brasil
% e Base da

Classe

Padrão

A

IV
III
11

6S%-A-I

I

65%-A-I

IV
III
11
I

75%-B-I

B

C

GABC
65%-A-I

65%-A·I

75%-B-I
75%-B-I

75%-B-I

IV
III
11

75%-C-l
75%-C·l

I

75%-C-I

75%-C-I
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Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

D

III

% e Base da

GABC
75o/o-D-I
75%-D-I
55%-D-I(1)
35%-D-ICI)

11
I
I

(1) Conforme disposto no § 1"do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

Direção

Analista
e

FDS-I
FDE-I
FDE-2
FDT-I
FDO-l

I
39
46
246
531

FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5

11
39
17
112
229

Total

1.271

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30

987,60

1.975,20

73.171,80
77.224,80
267.229,80
524.415,60

Assessoramento

Procurador

1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60

592,50

-

20.638,20
65.473,20
18.467,10
110.611,20
135.682,50
1.294.889,40

_Suporte
Técnico

de
Suporte

FST-l
F8T-2
FST-3

12
96
56

Total

164

Total

1.435

354,90

4.258,80

213,00

20.448,00
9.928,80

177,30

-

34.635,60
1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico

e
Procurador

Auxiliar

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP16
AP 18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

-

56.166,00

238

-

185.353,14

Adicional Especial

Total

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63

554,63
444,00
333,00
277,50
222,00
-

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

4.399

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00
2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
..

'

Nível

Servidores

Valor Unitário

Total

R$

R$

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00

Presidente
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

A

B
C
D

E
F
G
H

Auxiliar

I
J
L

A

Servidores

IV
III

-

11
I

B

IV
III

11
I

C

M
N
O

Padrão

IV
III

11
I

I

711
Analista do Banco Central do Brasil

Referência

A
B
C

Classe

A

E
F
G

B

H

L

C

M
N
O
P
Total para a Carreira/Cargo

IV
III

11
IV
III

11
I

I

J

Padrão

I

D

Técnica

6
2
2

11

Total para a Carreira/Cargo
Cargo extinto

78
16
9
7

III
D

P

Carreira

3
106
306
176

IV
III

11
I

D

Servidores

57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672

III

138

11

445

I

278
5.073
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Analista do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

A
B
C
D
E
F
G
H

Procurador

I
J
L
M

Padrão

Classe

A

4

-

I

4
25

B

IV
III
II
I

20
16
4
13

C

IV
III
II
I

-

D

III
II
I

-

11

N
O

Servidores

IV
III

P

46
15

150
5.934

Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Estruturas Extintas

Criada

(Código)

(Equivalência)
100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100%FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939,952001,953970,
966894

15% FCA-4

613673
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

18,75% FCA-4

20% FCA-4
22,50% FCA-4

25%FCA-4

30% FCA-4

40%FCA-4

Estruturas Extintas

(Código)
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629, 609722, 614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641, 631175,640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561,100595,
110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594,127590,128597,130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182
018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605, 083593,
087564,100560,110531,111562, 112569,113565, 114561,115568,120561,
121568,122564,123560,124567,125563,126560, 127566,130567,140562,
141569,142565,143561,144568,145564,146560,147567,200565,201561,
201600,202568,202592,202606,203564,204560,350864,426164,428167,
472166,473162,480169,482161,483168,484164,486167,487163,488160,
489166,491160,492167,493163,501204,915920,918890,940909,967912,
979880,980870,981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,
994006

SO%FCA-4
110566,429155,470155,790168,791164,792152,793159,916897
52,50%FCA-4 610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508, 110507,
111503,112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
70% FCA-4

124508,125504,126500,127507,128503,130508,140503,141500,142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,

202509,202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914
009059,009113,009121, 100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
..

100% FCA-4

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
lOO%FDE-l

401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981
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Estrutura
Criada
(Equivalência)
100% FDE-2

100%FDO·1

lOO%FDS-l
lOO%FDT-l

37,5% FST·1
50% FST-l

52,5%F8T·1
70% FST-l

100%F8T·1
100%F8T·2
75% FST-3

100%F8T·3

Estruturas Extintas

(Código)
005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560, 082562, 082597,
083569,084565,086568, 068560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,427136,427160,440086,452084,454087,455083,458082,
760137,761133,904945,943940,949930,946001,947954,948004,956945,
957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
936979,944980,945978
043370, 044385, 300730, 301698, 301736, 302694, 609676, 834882, 840890,
92081~921815,931810

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709, 352,691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.508-16, DE 17 DE ABRIL
DE 1997
Concede isenção do ImpostosobreProdutos
Industrializados aPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
dispõe sobre período de apuração e prazo de
recolhimento doreferido impostopara as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos
estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como 08 respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1" São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2" As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei n" 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
II

III -

atacadistas e cooperativas de produtores;
engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4" Os produtos referidos no artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e III do mesmo artigo.
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Parágrafo ÚIÚCO. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimon,
tos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.
Art. 5º Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na indústria,
lização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4º, deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.

Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo Imposto e destinados exclusivamente ao Executor
do Projeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolivia, promulgado pelo Decreto n" 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.
Art. 9' Para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Confins), de que tratam as
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Leis Complementares nOs 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro
de 1970, 3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor
da receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades
de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
poderá ser excluído da receita operacional bruta.

Art. 10. Ficam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação - II e do
IPI as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.

Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia
e radiotelegrafia;
II - os veículos para patrulhamento policial;
111 - as armas e munições;

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n" 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributado).
Art. 14. Ficam incluidos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na Tipi nas posições
0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e
0209.00.90.
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Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4", incisos I e Il, do
Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da Tipi aprovada pelo Decreto n Q 2.092, de
1996.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
outras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com isenção do IPI, relativas aos produtos classificados nos códigos
8504.21.00,8504.22.00 e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto n" 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março de
1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3Q
da Lei n Q 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.508-15, de 6 de março de 1997.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176Q da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho

o anexo está publicado no DO de 18.4.1997, págs. 7758/7760.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.531-5, DE 24 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 24, 26, .57 e
120 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública, e ao
art. 15 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço
público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica.»

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos IH a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
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Parágrafo único. .

.

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

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
"Art. 57.

.

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União."
Art. 2' O art. 15 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15
IV -

.

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas."
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Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.531-4, de 26 de março de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito
Sergio Motta
Claudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.563-4, DE 24 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providêncías.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviaís ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
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II

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

exterior;

lU
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias ihedgey;
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
VI -

comissões e despesas incorridas nas operações de colo-

cação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no

Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIII -

juros decorrentes de empréstimos contraídos no exte-

rior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por

empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igualou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições

financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X -

juros de desconto, no exterior, de cambiais de exporta-

ção e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;

XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
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Parágrafo único. Nos casos dos incisos Il, III, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9' da Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoa jurídica situada exclusivamente em área de livre comércio.
Art. 4' Os valores a que se refere o inciso II do § 3' do art. 42 da
Lein'9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam aserdeR$12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.563-3, de 26 de março de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de I' de janeiro de 1997.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.566-3, DE 24 DE ABRIL
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I' Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.566-2, de 26 de março de 1997.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.569-1, DE 24 DE ABRIL
DE 1997
Estabelece multa em operações deimportação e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco. Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
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III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do més subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ lº A multa de que trata o caput será cobrada:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
o periodo compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo
Banco Central do Brasil para contratação do câmbio e a data da sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no periodo;

b) nas importações enquadradas no inciso III, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o periodo compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o periodo compreendido entre:

1. a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da milita, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da milita e cada novo periodo de 180 dias.

§ 2º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
o caput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;
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b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.

Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
n -

aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

In - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;

v - aos pagamentos parciais de uma mesma importação,
cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3' O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569, de 25 de março de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.570-1, DE 24 DE ABRIL
DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela untecipada contra a Fazenda Pública, altera as
Leis nre 8.437, de 30 de junho de 1992, e
7.347, de 24 de julho de 198.5, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5', e seu parágrafo
único, e 7' da Lei n" 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1', e seu §
4', da Lei n" 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1', 3' e 4' da
Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2' O art. 16 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova,»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n° 1.570, de 26 de março de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.507-19, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. 1· O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n" 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão regístrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimouial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
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IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.

§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no ámbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da Contribuíção Social sobre o Lucro Líquído.
Art. ff' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.507-18, de 3 de abril de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.511-10, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei
n' 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremente da conversão
de áreas florestais em áreas agrfcolas na
região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º,
da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de
lei:

Art. l' O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte norte da região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no núnimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transnússão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se
constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o
corte raso em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias
florestais.
§ 3' Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado
do Maranhão."
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Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n? 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo ÚIÚCO. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos principios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconõmico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.511-9, de 3 de abril de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-7, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'.!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 2º Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9º do art. 28 .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

§ 6º A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.

§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo, federação
ou confederação, a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
§ 8º Para que o clube de futebol nacional faça jus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a federação ou confederação a que estiver filiado ou a entidade
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responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9' No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»

«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
........................................................................................................»

«Art. 28

.

§ 8' Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;

b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.

§ 9º

.
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d) a importância recebida a título de férias indenizadas;

e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 29

.
Escala de Salários-Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

12

1

1 (um) salário mínimo

2

R$191,51

12

3

R$ 287,27

24

4

R$ 383,02

24

5

R$ 478,78

36

6

R$ 574,54

48

7

R$ 670,29

48

8

R$ 766,05

60

9

R$ 861,80

60

10

R$ 957,56

-

..........•••...................................................................••.....................•»

«Art. 31.

..

§ 2" Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
........................................................................................................»

«Art. 38
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§ 5" Será admitido o reparcelamento por uma única vez.»

«Art. 45

..

§ 4" Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2" e 3"
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»

«Art. 47

.

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
........................................................................................................»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 1" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2" A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário, nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.

§ 3" Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
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a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário..
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
n's 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995."
Art. 2' A Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 16

.

§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
........................................................................................................»

«Art. 55. .
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§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ I" A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento."
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«Art. 96

.

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2', será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.»
Art. 3' Os arts. 144 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n? 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.»
«Art. 453

.

Parágrafo único. Na aposentadoria espontãnea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos os requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público.»
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Art. 4' Os arts. 3' e 9' da Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
;
..
§ l'
..

fJ contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho
de 1991, o art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar n" 84, de 18 de janeiro de 1996.
........................................................................................................
«Art. 9º
.
)

§ 4' Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo."
Art. 5' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral, nomeados na forma
dos incisos lI, do art. 119, e III do § I" do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.

Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para O Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n' 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória
em lei, texto consolidado das Leis n's 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
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Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.523-6, de 3 de abril de 1997.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legíslação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n" 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n" 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei n? 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n" 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n" 6.903, de 30 abril de
1981, a Lei n" 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2' do art. 38, os
arts. 98, 99 e 100 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5: do art.
3' e o art. 148 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei n" 8.641,
de 31 de março de 1993, e o § 4' do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 de
abril de 1994.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIAN' 1.524-7, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo 11, passam a
integrar Quadro em Extinção.
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Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de motorista e motorista oficial.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.524-6, de 3 de abril de 1997.
, Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados, no DO de 2.5.1997, pãgs. 8757/8773.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.565-4, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárioEducação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere O art. 15 da Lei n'' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
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sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.

§ I" Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muuicípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comuuitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser defiuidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55 da Lei n'' 8.212, de 1991.

§ 2º Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1º, inciso Il, da Lei n" 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.

Art. 3º O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
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Art. 4" A contribuição do 'Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1", da Lei n° 9.424,
de 1996.

Art. 5" A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais Ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6" As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas porintermêdio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critêrios e parãmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.

Art. 7" O Ministêrio da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermêdio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8" O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-3, de 3 de abril de 1997.
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.571-1, DE 30 DE ABRIL
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, introduz alterações na Lei n' 8.212, de 24 dejulho de 1991,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1· Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
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serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.

§ 2º As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

Art. 2º As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', as dividas para com O INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento
das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3' Para os mil municípios de menor capacidade de pagamento, medida pela receita per capita das transferências constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), o percentual de que trata o caput do art. 1º será
reduzido em seis pontos, e para os mil municípios seguintes, em três
pontos.
Parágrafo único. A aferição da receita a que se refere este artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996 e a
população de cada município informada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa
disponível em 31 de dezembro de 1996.
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Art. 4" Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles ínstituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1s desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.

Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1e a 3º desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas, entidades ou
hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração
Pública direta e indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser
parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos, que tenham
junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código
Civil.
§ 1e As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
O inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7º deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
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§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.

§ 4' Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6' Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1º, as importãncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos os seguintes prazos,
contados a partir do dia I" de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12' mês, inclusive.

§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.
§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
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podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n? 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos
legais.

Art. 7' Os arts. 34 e 35 da Lei n" 8.212, de 1991, ficam restabelecidos com a seguinte redação:
"Art. 34. As contribuições sociais e outras importãncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere
o art. 13 da Lei n? 9.065, de 20 dejunbo de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.»
"Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1e de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) sete por cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15' dia do recebimento da notificação;
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c) vinte por cento, após apresentação de recurso, desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15º dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;

lU -

para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:

a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;

b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;

c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.

§ 1e Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1º deste artigo."

Art. 8º Os arts. 28 e 38 da Lei n" 8.212, de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 28
.
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§ 3' O linúte mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.
........................................................................................................

))

«Art. 38

.

§ 6" Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n? 9.065,
de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do dia da concessão do parcelamento até o dia do
pagamento.

§ 7' Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido."

Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.571, de l' de abril de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se os arts. 3' e 4' da Lei n' 8.620, de 5 de
janeiro de 1993.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 1997
Aprova o texto do Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento
Conjunto dos Satélites de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijing, em 13 de
dezembro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Segurança Técnica
Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites de Recursos
Terrestres, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China, em Beijing, em 13 de
dezembro de 1995. .
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Senado Federal, 16 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 17.4.1997.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES,Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 17, DE 1997
Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Aplicações Pacificas de Ciêncio. e Tecnologia Espaciais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da RepúblicaArgentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação
em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 17.4.1997.
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Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 18, de 1997
Aprova o texto do Acordo-quadro sobre
a Cooperação MS Usos Pacíficos do Espaço
Exterior, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos daAmérica, em Brasília, em
r de março de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América, em Brasília, em I" de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo-quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1997.

SENADOR ANTONIOCARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 17.4.1997.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2385-2388, abro 1997

2388
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ng 19, DE 1997
Aprova o texto doAcordo deComplementação Econômica entre o Mercosul e a Bolívia,
celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul, realizada em Fortaleza.
nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1s É aprovado o texto do Acordo de Complementação Econômica entre o Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a última
reunião do Conselbo do Mercosul, realizada em Fortaleza, nos dias
16 e 17 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo encontra-se publicado no Suplemento ao nl! 38 do DSF de
11.3.1977.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUCÃO N' 29, DE 1997
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santo Catorina (LFTSC). cujos recursos serão destinados ao giro da pri.nWro
parcela da dívida mobiliária do Estado, veRcível no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), cujos
recursos serão destinados ao giro da primeira parcela da dívida
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nº
3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da primeira
parcela de sua dívida vencível no primeiro semestre de 1997;
b) modalidade: nominativo-transferível;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2389-2397, abro 1997

2390
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: um mil, oitocentos e vinte e seis dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título
561826

Quantidade
14.398.475.654

Vencimento

1.4.1997

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

Vencimento

1.4.1997

1.4.2002

Título
561826

Data-base

1.4.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 10.354, de 31 de dezembro de 1996.

§ 10 A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2" O Estado de Santa Catarina encaminhará ao Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução.
Art. 3" No prazo máximo de catorze dias, após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame na
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4Q O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias contado a partir da sua publicação.

Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1" de abril de 1997.
SENADORANTONlOCARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que 0_ SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1997
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor deY51.750.000.000,00 (cinqüenta e um
bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de
ienes), equioolentes a US$ 450,000,000.00
(quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Export Import
Bank of Japan (Jexim), destinada ao financiamento do Projeto de Duplicação da Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil, autorizada nos
termos da Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo, no valor de Y 51.750.000.000,00 (cinqüenta e um
bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a
US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Export Import Bank ofJapan (Jexim).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto de
Duplicação da Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis.
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) mutuário: República Federativa do Brasil;
b) mutuante: Export Import Bank ofJapan (Jexim);
c) valor: Y51.750.000.000,00 (cinqüenta e um bilhões, setecentos
e cinqüenta milhões de ienes), equivalentes a US$ 450,000,000.00
(quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
d) finalidade: financiar o Projeto de Duplicação da Rodovia São
Paulo-Curitiba-Forianópolis;
e) juros: a maior taxa que prevalecer na data em que cada
desembolso ocorrer, entre: (i) Japanese Long-Term Prime Lending
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Rate e (ii) Fiscal Investment and Loans Program. Rate, acrescido de
0,2% (zero vírgula dois por cento);
fJ comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por
cento ao ano) sobre a parcela não utilizada do financiamento, contados
da Accrual Date;
g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao montante equivalente a US$ 15,000.00 (quinze mil dólares norte-americanos), conforme definido no ceiling amount;
h) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;

.

i) taxa de administração (IDB FEE): equivalente a US$ 450,000.00
(quatrocentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) a titulo de
reembolso de despesas incorridas pelo BID na preparação e acompanhamento do projeto;
j) prazo total: vinte anos;
I) carência: quatro anos;
m) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e duas parcelas semestrais, consecutivas
e iguais, vencendo-se a primeira quatro anos após cada desembolso;

-

dos juros: semestralmente vencidos;

- da Commitment Charge: semestralmente vencida, sendo a
primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto aquelas
incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira;

- da IDB FEE: a primeira parcela de US$ 150,000.00 (cento e
cinqüenta mil dólares norte-americanos), após a emissão do Certificado de Autorização; a segunda parcela de US$ 150,000.00 (cento e
cinqüenta mil dólares norte-americanos), doze meses após a data do
primeiro desembolso; e o saldo, vinte e quatro meses após a data do
primeiro desembolso.
Parágrafo único. Não poderão ser ressarcidas despesas incorridas pelo credor relativas a viagens e diárias, serviços técnicos ou
jurídicos ligados a esta operação de crédito, quando revestidas de seu
interesse exclusivo.
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Art. 3º São autorizadas, para fins do primeiro desembolso desta
operação de crédito, as condições estabelecidas na cláusula lII, alíneas a e b do contrato objeto desta resolução, referentes ao contrato
entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
autorizado pela Resolução n" 34, de 1996, do Senado Federal.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1997
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com a garantia
da República Federativa do Brasil, junto (U)
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mundial), no
valor de até US$ 100,000,000.00 (cem mio
lhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 103.900.000,00 (cento e três milhões e novecentos mil reais), em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos serão destinados
ao financiamento parcial do projeto de gerenciamento da infra-estrutura municipal da
Bahia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano Regional (Produr).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado da Bahia autorizado, nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e DesenvolCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 1, p. 2389-2397, abro 1997
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virnento (Bird), no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 103.900.000,00 (cento
e três milhões e novecentos mil reais), em 31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão
destinados ao financiamento parcial do projeto de gerenciamento e
desenvolvimento da infra-estrutura muncipal da Ba1úa, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Urbano Regional (Produr),

Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96, de
1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito
de que trata o art. 1"Art. 3' A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a) valor pretendido: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 103.900.000,00 (cento e três
milhões e novecentos mil reais), a preços de 31 de dezembro de 1996;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;

c) juros: 0,5% a.a. (zero virgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings cotados no
semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada desembolso;

d) commitmente charge: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: financiamento parcial da execução do
Programa de Desenvolvimento Urbano Regional (Produr);
f) condições de pagamento:

- do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de julho de 2002 e a última em
15 de janeiro de 2012;

- dos juros: semestralmente vencidos em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano;
- da commitmente charge: semestralmente vencida, em 15 de
janeiro e 15 de julho de cada ano.
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Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Aat. 4g O prazo para o exercício desta autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da vigência desta resolução.

Art. 5g Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 32, DE 1997
Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à operação de
crédito externo no valor em ienes equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre o The Export Import Bank of
Japan (Jexim) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
n" 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à
operação de crédito externo, no valor em ienes equivalente a até
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos),
de principal, entre o The Export Import Bank of Japan (Jexim) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES).
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Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito referia neste artigo destinar-se-ão ao financiamento do Programa
de Crédito Multisetorial.
Art. 2' A operação referida no artigo anterior tem as seguintes
características:
a) mutuário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES);
b) garantidora: República Federativa do Brasil;
c) mutuante: The Export Import Bank ofJapan (Jexim);
d) pedido: formulado pelo Presidente do BNDES (f. 3);
e) valor: equivalente, em ienes, a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, em duas tranches, a saber: Tranche A: US$ 210,000,000.00 (duzentos e dez milhões
de dólares norte-americanos), alocados diretamente pelo Jexim; e Tranche B: US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), alocados por instituições financeiras privadas japonesas;

fJ finalidade: financiar o Programa de Crédito Multisetorial.
Art. 3' As condições financeiras básicas da operação são as
seguintes:
a) prazo total: vinte anos;
b)

carência: quatro anos e meio;

c) juros: a maior taxa que prevalecer na data em que cada
desembolso ocorrer, entre: (i) Japanese Long-Term Prime Lending

Rate e (ii) Fiscal Investment and Loans Program. Rate, acrescida de
0,2% (zero vírgula dois por cento);
d) comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por
cento ao ano) sobre a parcela não utilizada do financiamento, contado
da data de efetivação do contrato;
e) taxa de administração (IDE FEE): 0,1% (zero vírgula um por
cento) do valor do financiamento;
fJ despesas gerais: as razoáveis, limitadas a Y4.500.000 (quatro
milhões e quinhentos mil ienes);
g) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, p. 2389-2397, abro 1997

2397
h) do principal: em trinta e duas parcelas semestrais, consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a data prevista
para o último desembolso;
i) condições de pagamento:
- dos juros: semestralmente vencidos;
- da commitment charge: semestralmente vencida, sendo a
primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;
- da taxa de administração: a primeira parcela após a emissão
do Certificado de Autorização; a segunda doze meses após a data do
primeiro desembolso; e a última vinte e quatro meses após a data do
primeiro desembolso;
- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira.

Parágrafo único. Não poderão ser ressarcidas despesas incorridas pelo credor relativas a viagens e diárias, serviços técnicos ou
jurídicos ligados à presente operação de crédito, quando revestidas de
seu interesse exclusivo.

Art. 4' A contragarantia do BNDES à União na operação referida nesta resolução consistirá da caução de ações do Banco do Brasil
S.A. e da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), de propriedade da
BNDES Participações S.A. (Bndespar), subsidiária integral do
BNDES, em valor suficiente para ressarcir o Tesouro Nacional por
eventual desembolso que venha a fazer para honrar o contrato celebrado nos termos autorizados por esta resolução.
Art. 5' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir da data de sua publicação.
Art. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de abril de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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REPUBLICAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.522-6, DE 3 DE ABRIL
DE 1997 (*)
Altera dispositivos das Leis n "s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Os arts. 9', 10, 13, 15, 17,38,46,47,81,87,91,92,118,
143 e 243 daLein'8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 9c>
.
11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
........................................................................................................»

«Art. 10. .

.

(") Publicada no DO de 4.4.1997 (pág. 2096 desta obra).
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Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção e
acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do
sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus
regulamentos.»
«Art. 13

.

§ I" A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 4' Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação e acesso.
........................................................................................................»

«Art. 15

.

§ l' É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
entrar em exercício, contados da data da posse.
........................................................................................................»

«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor."
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 12 O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § 2' do art. 62."
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«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ 1º A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2º A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3º A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ 1º A não-quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2º Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 81.
.

v -

para capacitação;

........................................................................................................»

Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, O servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo ÚIÚCO. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis..
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«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
§ 2" Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:

r-

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

servidor;

II -

para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois

servidores;

IIr - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1" Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
......................................................................................................••»

«Art. 118. .

.

§ 3" Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na ativídade..

«Art. 143
..
§ 1" Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Órgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149."
"Art. 243
.

§ 7' Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos."

Art. 2' O art. 22 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ I? A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.

§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura.
§ 4' O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.
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§ 5' O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.
§ 6' Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação,
por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7' Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento
regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos,
ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8' As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'."

Art. 3' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às
empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 4' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 5' O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n" 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
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Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.

Art. 7º Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 8' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape),
§ 1e A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.

§ 2' Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3' Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante
procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade
de locomoção do titular do beneficio, devidamente comprovados.

Art. 9' A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos, não
se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
beneficio.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
8' e 9' desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Ofical da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n? 8.112, de 1990.
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Art. 12. Os arts. 2' e 152 da Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º

.

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idadelimite para permanência no serviço público.»

«Art. 152

..

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do -Iuiz-Prcsidente.»
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.522-5, de 6 de março de 1997.

Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. F da Lei n' 2.123, de F de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n" 4.069, de 11
de junho de 1962, o inciso III do art. 8', o inciso IV do art. 33, os arts.
88,89, o § 3' do art. 91, o parágrafo único do art. 101, os arts. 192
e 251 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5' da Lei
n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4' da Lei n" 8.889, de 21 de
junho de 1994.
Brasília, 3 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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1.559-12 - Medida Provisória de 15 de abril de 1997 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 16 de abril de 1997
..
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1.560-4 - Medida Provisória de 15 de abril de 1997 - Estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refmanciamento, pela União, da
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Federal. Publicada no DO de 16 de abril de

1997
1.561-4 - Medida Provisória de 15 de abril de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 4º da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993, dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta,
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária, revoga a Lei n" 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Leí n'' 9.081, de 19 dejulho de 1995, e dá outras providências. Publicada
no DO de 16 de abril de 1997
1.562~4 Medida Provisória de 15 de abril de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de abril de 1997
1.567-2 - Medida Provisória de 15 de abril de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nes 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2° do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de abril
de 1997
1.535-4 - Medida Provisória de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de abril de 1997
1.508-16 - Medida Provisória de 17 de abril de 1997 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 18 de abril de 1997 ..
1.531~5 Medida Provisória de 24 de abril de 1997 - Dá nova redação aos
arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 199a, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n 2
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
25 de abril de 1997
1.563-4 - Medida Provisória de 24 de abril de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários, residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de abril de 1997
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1.566-3 - Medida Provisória de 24 de abril de 1997 - Excepciona o contrato
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências fixadas em
lei, O'Q. ata dela decorrente. Publicada no DO de 25 de abril de 1997
1.569~1 Medida Provisória de 24 de abril de 1997 - Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de
0.0

25 de abril de 1997
1.570-1 - Medida Provisória de 24 de abril de 1997 - Disciplina a aplicação
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera as Leis n Q 8.437,
de 30 de junho de 1992, e 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de abril de 1997
1.507-19 - Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de maio de 1997
.
1.511-10 - Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste e dá
outras providências. Publicada no DO de 2 de maio de 1997
1.523-7 - Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Altera dispositivos
das Leis nQs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de maio de 1997
1.524-7 - Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências. Publicada no DO de

2 de maio de 1997
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1.565~4

- Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Altera a legislação
que rege o Salário-Educação e dá outras providências. Publicada no DO
de 2 de maio de 1997
.
1.571-1 - Medida Provisória de 30 de abril de 1997 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades
e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, introduz alterações na Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de
maio de 1997
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DECRETOS LEGISLATIVOS
16 -

Decreto Legislativo de 16 de abril de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto
dos Satélites de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
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China, em Beijing, em 13 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 17
17 -

18 -

19 -

de abril de 1997

2385

Decreto Legislativo de 16 de abril de 1997 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia Espaciais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires,
em 9 de abril de 1994. Publicado no DO de 17 de abril de 1997

2386

Decreto Legislativo de 16 de abril de 1997 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 12 de março
de 1996. Publicado no DO de 17 de abril de 1997

2387

Decreto Legislativo de 29 de abril de 1997 -Aprova o texto do Acordo
de Complementação Econômica entre o Mercosul e a Bolivia, celebrado
durante a última reunião do Conselho do Mercosul, realizada em
Fortaleza, nos dia 16 e 17 de dezembro de 1996. Publicado noDO de 30

de abril de 1997

2387

RESOLUÇÕES
Resolução de 1ºde abril de 1997 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro da primeira parcela
da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997.
Publicada no DO de 2 de abril de 1997
30 - Resolução de 15 de abril de 1997 -Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de
Y 51.750.000.000,00 (cinqüenta e um bilhões, setecentos e cinqüenta
milhões de ienes), equivalentes a US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Export Import Bank of Japan (Jexim), destinada ao financiamento do Projeto de
Duplicação da Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis. Publicada no
DO de 16 de abril de 1997
31 - Resolução de 22 de abril de 1997 - Autoriza o Estado da Bahia
a contratar operação de crédito externo, com a garantia da República
Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mundial), no valor de até
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos),
equivalentes a R$ 103.900.000,00 (cento e três milhões e novecentos
mil reais), em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos serão destinados ao financiamento parcial do projeto de gerenciamento da infraestrutura municipal da Bahia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano Regional (Produr). Publicada no DO de 23 de abril
29 -

de 1997
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32 -

Resolução de 22 de abril de 1997 - Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à operação de crédito externo
no valor em ienes equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre o
The Export Import Bank of Japan (Jexim) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Publicada no DO
de 23 de abril de 1997 ..
.

2395

REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1.522·6 - Medida Provisória de 3 de abril de 1997 -Altera dispositivos das
Leis nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de
1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências.
Publicada no DO de 4 de abril de 1997
Republicada no DO de 5 de abril de 1997
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DECRETOS

DECRETO N" 2.191,DE 3 DE ABRIL DE 1997
Altemcompetênciau relatzuasa matérias
objeta dejulgamento pelos Primeiro e Segundo Comlhos de Contribuintesdo Ministério
da Faze&.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 76 da Lei n" 9.430,de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica transferida do Primeiro para o Segundo Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competênciaparajulgar
os recursos interpostos em processos fiscais de que trata o art. 25 do
Decreto n" 70.235,de 6 de março de 1972,alterado pela Lei n" 8.748,
de 9 de dezembro de 1993,cuja matéria, objeto do litígio, decorra de
lançamento de oficio das contribuiçõespara o Programa de Integração
Social (PIS),para o Programa de Formação do Patrimõnio do Servidor
Público (Pasep), para o Fundo de Investimento Social (Finsocial) e
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Parágrafo único. A competência para julgar os recursos interpostos em processos fiscais, relativos as contribuições de que trata o
caput deste artigo, permanece no Primeiro Conselho de Contribuintes, quando suas exigências estejam lastreadas, no todo ou em parte,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 4,t. 2,p. 2433-2620,abr. 1997
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em fatos cuja apuração serviram para determinar a prática de infração a dispositivos legais do Imp08t.0 de Renda.
Art. 2" Fica atribuída ao Segundo Conselho de Contribuintes
a competência para julgar os recursos interpostos em processos
fiscais, cuja matéria objeto do litígio decorra de lançamento de
oficio da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou R a M missão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira (CPMF).

Art. 3g O Ministro de Estado da Fazenda resolverá os conflitos
de competência decomentes da aplicação das regras fixadas no art.1*
deste decreto.
Art. 4* Os processos, em grau de recurso, relativos Bs contribuições de que trata o art. l*, exceto os referidos no seu parágrafo único,
enquanto não incluídos em pauta de julgamento, serão, a partir da
publicação do presente decreto, encaminhados ao Segundo Conselho
de Contribuintes.

Art. 5* O Ministro de Estado da Fazenda providenciará a adequaGão dos Regimentos Internos do Primeiro e do Segundo Conselhos
de Contribuintes aS disnosiçóes deste decreto.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1997; 176" da Independência e 1Ogpda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan

DECRETO N92.192. DE 4 ABRIL DE 1997
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2"
doDecreton"2.027,de 11 deoutubrode 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçáo que lhe
confere o art. 84,inciso IV, da Constituição,
Gol. Leis Rep Fed. Brasil, Brasííia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2433-2620,abr. 1997
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DECRETA
Art. 1* O prazo a que se refere o art. 2* do Decreto ne 2.027, de
11de outubro de 1996, fica prorrogado até 7 de outubro de 1997.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revoga-se o Decreto ne 2.177, de 12 de março de 1997.

Brasília, 4 de abril de 1997; 176" da Independência e 1Ogg da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
t u i z Carlos Bresser Pereira

DECRETO X
P 2.193, DE 7 DE ABRIL DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e altera dis.
positivosdoDecret0 ns1.796, de 24 de janeiro
de 1996>que aproua a Estrutura Reimental
do Ministério da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ihe confere o art. 84, incisos iV e VI, da Constituição.
DECRETA:

Art. lp Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este deereto,
os seguintes cargos em comissão:
I
do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Justiça, um DAS 101.4, u m DAS 102.4,
um DAS 101.3 e dois DAS 101.2, oriundos da extinção de órgãos da
Administração pública Federal;

-

(9 ReWicado no DO de 10.4.1997 [pág. 2703 d a t a obra).
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I1 - do Ministério d a Justiça para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.2.
Art. 2" Os arts. z", &"e9-^ do Anexo I 30 Decreto n9 1.796, de 24
de janeiro de 1996, passam a vigorar com a sewinte redacão:

.Art. 22

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

111 - .....................................................................................
a) Secretaria Nacional dos Direitnn Hismílnnr.

&.

g9

A

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

compek

X - coordenar, gerenciar e acompanhar a execução do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). dando coerência as políticas setoriais das diversas áreas governamentais em
matéria de direitos humanos e cidadania, em articulação com a
sociedade civil;
XT - promover interface e cooperação com os Organismos Internacionais, em matéria de direitos humanos;
XiI
comaenar os Conselhos de Defesa de Direito da
Pessoa, Nacional dos Direitos da Mulher. e o Núcleo de Acomoanhamento do ProgramaNacional de Direitos Humanos;
XIII - auxiliar o Ministro de Estado da Justiça nos assuntos relacionados às atividades de apoio a Comissão Especial
Criada pela Lei n29.140, de 4 de dezembro de 1995;
XIV - coordenar as atividades necesxAnnn R concessão do
Prêmio Direitos Humanos.*
*Art. 9" ..................................................
......................
I - assistir ao Secretário Nacional dos Direitos Humanos
no trato de assuntos que envolvam a defesa dos direitos da
cidadania;

-
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Vi - gerenciar e acompanhar a execução do Programa
Nacional de Direitos Humanos (PNDH);

Vi1 - administrar, supervisionar e gerenciar os acordos,
protocolos e convênios já assinados para implementação do
PNDH e para o desenvolvimento da cidadania;
VI11 - elaborar os relatórios sobre a implementação do
PNDH, em face da situação dos Direitos Humanos no Brasil;

-

M
promover e incentivar campanhas de conscientização da opinião pública para criação de uma cultura de direitos
humanos e cidadania.,,

Art. 3g Em decorrência do disposto no art. 1". o Anexo I1 ao
Decreto n9 1.796, de 24 de janeiro de 1996, passa a vigorar na forma
do Anexo I1 a este decreto.

Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176? da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos

DAS 101.2

DAS 102.4
DAS 102.2
Saldo &manejado
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Anexo I1
(Decreto np1.796, de 24 de janeiro de 1996)
Anexo i1
Ministério da Justiqa
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e FunçaeS GreWicadas

__
NE/

DAS/

FG
2

1
2
4
4
1
2

Assessor E9pcla1
do Ministro
*doMinistir
Assistente do
Mirilstm
Assiatente
A d m
Chefe
Assessor do Chefe

da Gabinete
4
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
3
4
3

1
4

1
2

1
3
2
5

kasistente
Coordenador-Gerd
Chefe
Chefe
Chefe da A s m o r i a
Cwrdenador
Chefe
Chefe as k e ~ s o r i a
Chefe
Chene
Chefedahsessona

r
Chefe
......

102.6
102.4

102.3
102.2
102.1
101.5
102.4
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FGl
FG-2
FGS

NE
102.4
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG.2

-
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DAS!

FG

1

1
3
3
2

101 5

102.3
102.2

a

2
5
1
1
1
1
4
4

3
1
4
1
1
2
6
2

I
4

7
Coordenação-Gemide MadernieeçHO B
Informáttca
Coordena@a
DIW80

1
1
4
11
4
9

1

FG.3
FG-3
101 4
102 1

101 2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
1
1
1
1

101 1
FG-1
FG-2
FG3
1
1
1
1
FGl

m1-2

1
1
3
1
1
3

FG3
101 4
101.3

5
2
2

2
2
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NEI

Unidades

DAS/

Divido

FG
-

3
2

serviço

2

Condtorra Jurídico

1
1

Caonienaeo
Divisão

4

6

Serviço

1

i

Consultor Jurídia
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

4

Secretaria Nacional dos Direitos Humanai

Gabinete
Servip

3
6
1
1
1

1

1
4

SBeretário
Aseemor do
Secrek4rio
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenaçáa-Geral da Igualdade de @$nem
Cmrdenqáo
Departamento dos Direitos Humanos

1
1
1
1

Coodenaçáo-Geral dos Direitos Humanos
Cmrdenaçáo
Divisão
Coordenafão-Gemi de Gestão da M a m a
Nacional de Direitos Humanap
CWnle"*çáO
Divisão
Departamento da C n O q a e doildolescente
Cmrdenaçáo-Geral da Cnanca e da
Adolescente
Coordenaçáo
Divido
Cwrdenodoria Naeionol para integra@o do
Pessoa Portadora de Deficiència

1

1
2

1
1
2

1

1

101.5
102.2
101.3
101.2
101.'

101.1

102.'

102.:
101.1
101.1

?Gl
1g.2

9
1
2

FG-i
FG2
Fc-3

FG-

5

Coordenapo-Geral dos Direitos da Pessoa

101.2
101.1

Chefe

3
2

7G.3
Cmrdenador-Gera:
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Diretor
Ariailiar
Coardenador-Geral
Coordenador
Chefe

01.4
02.2
01.4
01.3
01.5
02.1
01.4
01.3
01.2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar

D1.4

CCOrdenad0r.Ge*al
Coordenador
Chefe
Coordenador
Nacional
AriailiEI

)1.4

01.3
31.2
31.5
)2.1

L
1
3
2
1

1

11.3

11.2
11.5
12.1
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NW
DAS

F-32
1

Cmdenador-Geral

101.?

1
4

CoordeIIador-Gera
Chefe
Chefe

101.4
101.:
101.1

Secretário
Auxiliar
chefe

101.f
102.1
101.4

CoOrdenadar-Geral
GerenredePrcgran

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1
1

1
2

Chefe

1
4

Chefe

FG1
FE2
FGS

7
6
1

101.5
102.1
101.4

1
1
1
4

.01.3
-01.2
.01.1

I
1

Dimtor
AUXùar
Coordenador
Cheh

.01.5

Diretor

AWiliRI
Coordenador
Chefe
Chefe

01.5
02.1
01.3
01.2
01.1

3

secretario
Assistente do

01.6

1
1

secre~o

Chefe

02.3
01.4
32.2

1

1

3
1

Coordenação

1
1
4
1
1

1

Amstente

Coordenador
Chefe

Chefe

m.1

,01.3
01.1

31.3
31.2
11.1

-
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I

Unidades

DASI

FG
__
2
2

FG-1

4

FGS

FG-2

1

Diretor
Adiar
Coordenador
Chefe

1
2
2
1

2
2

2
1
2

1

r

f0-3

Diretor
Auxiiiar

101.5
102.1

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2

3
6
2

FG1
FG-2

1

1

1

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

2

3
7
2
10

I
Diretor

101.5

Aaaistante

102.2

Chefe

101.2
FG-i
FG-2

99
271
384
1

2
6
1
2

Superintendéncia Regional

Distrito Reeional

6
22
158
5

FG-3
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1

FEZ
FG3

7
5
1
2
2

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FGl
FG-2

FG3
Coordenador-Geral
Cwrdenador
Chefe
Ceardenador-Geral
Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.4
101.5
101.2
101.3

FG1

101.1
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1

Unidades

1
1

1
1

1
1
3

2
5
2
2
1

Dirrtar
Asuxtente
SeW3táIi0
Assistente do
SecXt3táIiQ
Auxiliar
I Chefe
Coordenador

I

102.3
102.1
101.4
103.3
101.1
FG1
FG2
FG-3

~

i

2

Auxiliar
Inspetor-Regional

5
1

101.5
102.2
101.6

102.1
101.2
i

Diretor
Assistente
Auxiliar

1
1
1
3

1
1

101 5
102 2
102 1
FEZ
FGS
101.4

Coordenador-Geral
Auxùiar
Chefe

1
3

102.1
101.2

1

1
3
1

1
3

1
1
1
3
1
1
1
2

Diretor
Assistente
Auxiliar

I
Coordenador-Geral
Auxiliar
iChrtè

1

101 4
102 1
1012

1
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7

Unidades
2
1

101.2
101.
102.
101.
101.

1

2
1
1

Assiatente do
*IetWO

1

2
1

1
2
2
1
2
1

Chefe
Cairdenador
~A-iiar
!Gerente de Projeto
Chefe
Diraar
Auxiliar
Chefe

1

1
2
1
1

4
11
20
25
14
13
104

245

319
1
2
8
25
Diretor-Geral

1

1
1

4

101!

102.:
101.:
FG;
101.f
102.1
101.:
FGâ
101.1
102.::
101.1
101.2
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG2
FGS
101.5
102.2
101.3
FG-1

1

1
2

102.:
101..
101.:
102.
101.:
101..
FG:

Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.2
F W
101.4

101.2
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__
NE/
DAS/
FG
FG 1
FG2
FG3
101.4
101.2

FGI
FG-2
FG3
NE

UNE0
~

1 Subdefenuoria Pública da Uni&

Subdefensor
Público-Geral da
União

1

I

NE
-

bf Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e rknçóes
Gratificadas do Ministério da Justiça

Situacão Atual e Nova

-

Ciidigo

~

Unitário

sitns
Quant

~

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

FG3

6.52

i

1

5
22
35
88
156
81
2
7
10
30
34

1,ii

1,oo

4.94
3,08
1.24
1;11
1.00

OJ9

-

Sitm
-

-_
Nova

Qua"t.
__

Valor Total

~

Atual
J d o r Total

32.60
10$,68

5

2460

22
36

108,m
110.88

89
158

110,36

i73,16
81,OO

81

81.00

9,88
21,56

2
8

24,64

12.40
33.30
34,000

10

12.40

29
34

32,19

107.80
109,12

--

___

723,50

474
__

561

173.91
142,80
147.44

561
595
776

___

--

1 932

464.15
1187,65

.
~

__

-2 402

175,38
Y,88

34,OO

~

470

595
776

1

732,Ol
173,91
142,80
141.44

1.932

464,15

2.406

1.196,16

~

~
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DECRETO N92.194,DE 7 DE ABRIL DE 1997
Dzspspãe sobre adoçbo de proviQ!êncuis a
fim de que órgáos do Mznistérw do Fazenda
abstenham-ae de d m r crzidrios tnbukirm
b m a d o s em ler, tmtado ou ato normtiuo
fedemJ, d e c h d o incnnstitucwnal por &isáotiefinztiva doSuprenw TribunnZ Feiierui.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 77 da Lei ne 9.430,de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA

Art. lE Fica o Secretário da Receita Federal autorizado a determinar que náo sejam constituídos créditos tributários baseados em
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucionai pelo
Supremo Tnbunal Federal, em aGão processada e julgada originariamente ou mediante recUFs0 extraordinário.
Art. 2% Na hipótese de créditos tributários constituídos antes
da determinação prevista no art. i", a autoridade lançadora deverá
rever de oficio o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tribu&,
conforme o caso.
Art. 3O Caso os créditos tributários constituiidos estejam pendenms de julgamento, compete aos órgãos juigadores, singulares ou
coletivos, subtraírem a aplicação da lei, tratado ou ato normativo
federal, declarado inconstitucionai.
Parágrafo único. A não-aplicabilidade da norma pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal fica condicionada ?
determii
nação de que trata o art. 1".
Art. 4" O Procurador-Geral da Fazenda Nacional fica autorizado, no casa de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, a determinar, relativamente ans crbditns trihixtários alcançados pela decisao, que:
I - não seja efetivada sua inscrição na dívida ativa;
I1
sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou
cancelamento da respectiva inscrição;

-
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111 - não sejam opostos recursos de decisões judiciais fundamentadas na inmnstitucionalidade do dispositivo legal, ou que seja
requerida a desistência de recursos já interpostos.
Art. 5* Este decreta entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 7 de abril de 1997; 170" da Independência e 109" da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedra Malan

DECRETO N" 2.195, DE 8 DE ABRIL DE 1997
qwoua o Kegalomento de Serucço de
Transporte de Suurrs de Telecomunicocóes
por Satélite

O PRESiDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis n% 4.117, de 27 de agosto de 1962,8.666,
junho de 1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995,9.074, de 7
de 1995, e 9.295, de 19 de julho de 1996,
IJEC-KETA:

Art. 1s Fica aprovado o Regulamento de Serví$o de Transporte
de Sinais de Telecomunicações por SaMite, que com este baixa.

Art.

2g

Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Brasília, 8 de abril de 1997: 17P da Indeuendéncia e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Matta
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REGULAMENTO
SERVIÇO DE TRANSPORTE
S DE
TELECOMUNICAÇOES POR SATÉLITE
CAPÍTULO
I
Das Generalidades
Art. l9 Este regulamento dispõe sobre Serviço de Transporte de
lecomunicações por
SI, instituído pela Lei
19 de julho de 1996,
de
cações
que, mediante o uso de satélites,re
ão e
sinais
de telecomunicações, utilizando radiofrequências predeterminadas.
Art. 2* As condições para exploração e uso do STS subordinam-

interessadas, assegurando que, pelo menos, 51% do capital votante
pertençam, direta ou indiretamente, a brasileiros
Art. 4* Aeoncessão para exploração
ato do Presidente da República, pelo pr
aragrafo único. A concessão assegura& o direito a ocupação, por
satéiiMç da concessionária, de posições orbitais notificadas pelo Brasil
e ti consignação das radiohquências associadas, devendo as est
controle dos satéiites localizarem-se em temitório brasileiro.
Art. 5p O Ministéno das Comunicações, no processo de outorgas
para exploração de STS, adotará medidas que propiciem a diversidaGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v 189, n.4, t. 2, p 2433-2620,abr. 1997

de de controle societário das entidades exploradoras, de modo a
incentivar a competição, em cumprimento ao disposto no art. 12 da
Lei nQ9.295/96.

Art. 6" O Ministério das Comunicações, nos termos do art. 14
da Lei n2 9.295/96, cobrará pelo direito de exploração de STS e uso
das radiofreqùências associadas.

Art. 7* Quando da utilização, a partir do território nacional, de
satélite que ocupe posição orbital notificada por outro país, exigir-se-á
do provedor de STS:

-

I
a indicação prévia ao Ministério das Comunicações do seu
representante legal no Brasil e o seu comprometimento de manter
essa informação atualizada e a comercializar acapacidade do segmento espacial somente através deste representante;

-

I1
a obtenção junto ao Ministério das Comunicações de ato
que reconheça a realização de prévia coordenação, ou do bom andamento da mesma, com a administração brasileira das posições orbitais e radiofreqiiências associadas e que consinta no uso dessas
radiofreqüências;
111 - informações técnicas resumidas relativas ao STS, indicando seus possíveis usos, as posições orbitais, as faixas de freqüências a serem utilizadas e a área geográfica de cobertura, entre outras
julgadas relevantes;

-

IV
a observância das condições legais, regulamentares e
normativas para exploração de STS, no que couber e, em especial, do
disposto no art. 34 deste regulamento;

-

V
o pagamento, por seu representante legal no País, pelo
uso das radiofrequências associadas ao serviço, de valor fmado em ato
do Ministério das Comunicações.
ParáFafo único. O representante legal referido neste artigo
deverá ser empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede
e administração no País.
&i.
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CAPíTULO I1
Das Definições
Art. 8 9 Para os fins deste regulamento e normas comrilementares, apucam-se as seguintes definições:
I
Coordenação Internacional: processo de interação entre
administração nacional e administrações estrangeiras, com o envolv h e n t o da União Internacional de Telecomunicações WIT), com o
objetivode avaliar as interferências e os impactos decorrentes de uma
nova rede de satélites em relação a redes existentes e planejadas;
I1
Estação de Controle de Satélite: estação terrena que
compreende um conjunto de instalações, equipamentos e demais
meios de telecomunicações destinados ao rastreio, telemetria, controle e monitoragem de satélites de teIecomunicações;
111
Estação Terrena: estação localizada sobre a supefficie
da terra ou dentro da atmosfera terrestre que se comunica com uma
ou mais estações espaciais ou, ainda, com uma ou mais estações do
mesmo tipo por meio de um DU mais satélites refletores ou outros
objetos no espaço;
IV
Segmento Espacial: componente de sistema de comunicações constituído por satélites em órbita, operando em faixas de
freqüências específicas e suas correspondentes estações de controle
de satélite;
V
Segmento Espacial Brasileiro: segmento espacial que
utiliza posições orbitais notificadas pelo Brasil junto ã UIT e cujas
estações de controle de satélite se encontrem em território nacional;
Vi
Posição Orbital: conjunto de recursos de órbita e espeetro radioelétnco associado a uma rede satélite;
Vi1
Posição Orbital Notificada pelo Brasil: posição orbital
objeto de notificação pelo Brasil junto a UIT, cujo processo é cafacterizado, pelo menos, por uma das seguintes fases: pubiicação m e pada, coordenação e registro;
Vi11
Publicação Antecipa da: prmedimento que tem por objetivo informar a todas as administrações sobre qualquer sistema de
satélite planejado e suas características principais.

-

-

-

-

-

-
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CAPÍTULO111
Da Competência

Art. 9z Compete ao Ministério das Comunicações:
I - estabelecer as normas complementares do serviço;
I1 - celebrar contratos de concessão para exploração de STS
que se utilize de satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil;
III - emitir ato de reconhecimento, conforme inciso II do art.
79 deste regulamento;
IV - consentir o uso de radiofrequências para os satélites que
ocupem posição orbital notificada por outro país;
V - fiscalizar a exploração do serviço, em todo o território
nacional, no que disser respeito B observância da legislação de telecomunicações, dos regulamentos, das normas e das obrigações contraídas pelos provedores de STS.
CAPÍTULOIV
Do Processo de Outorga
Seção I
Do Início do Processo

Art. 10. As entidades interessadas em explorar STS ocupando
posição orbitai notificada pelo Brasil deverão apresentar ao Ministério das Comunicações requenmento do qual devem constar:
I - formulário padrão Solicitação de Serviços de Telecomunicações,devidamente preenchido;
I1 - informações técnicas resumidas relativas ao STS, indicando seus possíveis usos, as posições orbitais, as faixas de frequências
a serem utilizadas e a área geográfica de cobertura proposta, entre
outras julgadas relevantes.
Art. 11. As entidades interessadas em explorar STS em posição
orbital ainda não notificada pelo Brasil deverão encaminhar ao Ministério das Comunicações as informações necessárias ?
publicação
i
antecipada pela UIT, conforme disposto em norma complementar.
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3 lQO Ministério das Comunicações analisará as informaçóes
recebidas e, considerando-as em conformidade com as exigências da
UIT, as encaminhará para a publicação mencionada neste artigo.

5 2'3 Este procedimento não assegurará iI entidade interessada
em obter outorga para exploração de STS quaisquer direitos, privilégios ou preferências junto ao Ministério das Comunicações.
fJ 3g Notificada a posição orbital pelo Brasil, as entidades interessadas deverão observar o disposto no art. 10 deste regulamento.

Art. 12. O Ministério das Comunicações poder6 publicar, no
Diário Oficial da União, consulta pública sobre sua intenção de
outorgar concessão para exploração de STS, solicitando comentários
sobre seus usos, caraterísticas e área geográfica de cobertura, ou a
qualquer outro ponto considerado pertinente.
Art. 13. Nos casos em que fique caracterizado situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, conforme disposto n a Lei
n28.6W93, o Ministério das Comunicaçóes solicitará da interessada
a apresentação da documentação relativa iI habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade
fiscal, dentre aquelas previstas nos arts. 17 a 20 deste regulamento.

3 1" Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo, será emitido ato de outorga, que será formalizado mediante
assinatura do contrato de concessão, observado, no que couber, o
disposto no Capítulo V deste regulamento.
8 ZP O Ministério das Comunicações, levando em consideração
a complexidadetecnológica que envolve o serviço, para cadaconcessão
a ser outorgada, estabelecerá o valor a ser cobrado e as condições de
pagamento pelo direito de exploração de STS e uso de radiofreqüências associadas.
Art. 14. Tendo sido caracterizada exigibilidade de licitação, o
Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, noDiário Ofical
da União, contendo a indicação do local e horário em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem assim
a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e
da proposta.
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Seção II
Da Elaboração do Editai
Art. 15. O edital de licitação será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os critérios e as normas
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá,
especialmente:
I
objeto e prazo da concessão;
I1
características técnicas do serviço;
I11 - área geográfica de cobertura;
IV
referência A regulamentação a ser obedecida pela entidade exploradora do serviço;
V
descrição das condiçóes necessárias k prestação adequada do serviço;
VI
valor mínimo e condições de pagamento pelo direito de
exploração do serviço e uso de radiofreqüências associadas;
VI1
prazos para recebimentos das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VI11
relação de dommentos exigidos para aferição da qualificação técnica, da qualificação econômica-financeira, da habilitação
jurídica e da regularidade fiscal, previstas nos arts. 17 a 20 e,
também, no caso de consórcio, aqueles indicados no art. 21 deste
regulamento;
IX
prazos e condições para interposição de recursos;
X
direitos e obrigacões do poder concedente e da concessioniria em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
XI
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
XII
condiçóes de liderança da empresa responsável no caso
em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
XIII
minuta de contrato de concessão, contendo suas cláusulas essenciais.

-

-

-

-
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Parágrafo único. Qualquer modificação no edital exige a mesma
divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
seção III

Da Habilitação

Art. 16. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á das interessadas, exclusivamente, doeum entação relativa a:
I - habilitação jurídica;
I1
qualificaçãotécnica;
111 - qualificação econõmico-financeira;
IV - regularidadefiscal.
Art. 17. A documentacão relativa a habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I - ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou arquivados na
I1 - nocasode
por ações, a composição acionária do
controle
administradores,
exigênei
de sociedade civil
que desi
as sociedades por
ações
Art. 18. A documentacão relativa a aualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição M entidade profissional competente;

-

I1 - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação;
e disponível para
ndicação do pessoal técnico
a realização do objeto da licitação, bem
alificação de cada
um das membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabaihos;
ão, fornecida pelo 6rgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
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todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da ikiiação.
Art. 19. A documentação relativa a qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último

que ass
caso
exigência de valores mínimos de faturamento anteri
rentabiiidade ou de lucratividade.
8 2" O Ministério das
instrumento convocatúrio da
ou de patrimonio líquido míni
da qualificação econômieu-fin

te&

ve

s de

exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
Art. 20. A documentação relativa regularidade fiscal consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CCC);
I1 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou mur,icipal, se houver, relativo a sede da entidade, pertinente ao
seu r a m o de atividade e compatível com o objeto contratual;

I11 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa ?
Seguridade
i
Social e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Semço (FGTS),demonstrandosituação
regular no cumprimento dos encargos soekw instituídos por lei.

Art. 21. No caso de consórcio, as empresas consorciadas deverão apresentar:

I - documento comprobatório, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;

I1 - documento indicando aquela que se responsabilizar4 pelo
consórcio;

111 - os documentos exigidos nos arts. 17 a20 deste regulamenta por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada e,
para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos
valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva participação;

IV - termo de compromisso pelo qual se obriguem a manter,
até o final da licitaçáo, a composição inicial do Consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos percentuais
de participação societária quando da constituição da empresa, caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado,
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V - termo de compromisso em que se obriguem, se lhes for
adjudicado o objeto da licitação, a constituir empresa antes da celebração do contrato, cujacomposigão do capital assegure o cumprimento do disposto no art, 3gdeste regulamento.

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão Bs exigências deste artigo
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
Art. 22. 0 s documentos necessários a habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por canorio competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
Art. 23. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 17 a 20
e, no caso de consórcios, também aqueles indicados no art. 21, ou que,
em os apresentando, não atendam as exigências do edital ou estejam
com falhas ou incorreções.

Parágrafo tínico. Será inabilitado o consbrcio no quai pelomenos
um dos integrantes não atenda as exigências de habilitação, observado o disposto no inciso I11 do art. 21.

Art. 24. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado com
a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
Seção N
Do Julgamento

Art. 25. No julgamento das propostas adotar-se-á um dos critén o s arrolados no art. 15 da Lei ng 8.987/95.

Parágrafo único. Os quesitos e critérios para fins de pontuação
serão estabelecidos em normas complementares ou nos editais.
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CAPÍTULOv
Da Formalização

Art. 26. A concessão para exploração do STS que se utilize de
s que ocupem posição orb
10 Brasil será
da mediante ato do Presid
constar o nome ou a denom
prazo da concessáo e a área geografica de c
outras informações julgadas convenientes pe
municações.
Parágrafo único. A outorga de concessãopara exploraçãode STS
ocupando posição orbital notifica
elo Brasil será
mediante contrato de concessão,
opeloMinistrod
Comunicações.

Art 27. O M i n i S t é r i O
vencedora da licitação para
e condicões estabelecidos. s
Parágrafo único. É facultado ao Ministério das Comunicações,
quando a entidade vencedora nao atender ao dispo5ta neste artigo,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.

Art. 28. O Ministério das Comunicações providenciará a publicação, noDiário Oficiual da União, do resumo do contrato de concessão
e de seus aditamentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como
condição indispensável para sua eficácia.

Art. 29. Do contrato de concessão, além das condições legais,
regulamentares e normativas a serem obedecidas pela concessionária
na exploraçãode STS, deverão constar cláusulas relativas ao processo
de coordenação internacional.
Art. 30. Nos casos em que ocorrer procedimento licitatório,
deverão constar do contrato de concessão, além do previsto no art. 29,
os compromissos, os termos, os prazos, as cmdições e os vaiares da
proposta da entidade vencedora da licitação.
Coi b i s Rep. Fed. Brasil, B d i a , v. 189,n 4, t 2, p. 2433-2620,abr. 1997
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Parágrafo Único. O não-cumprimento das cláusulas mencionadas neste artigo implicará caducidade da outorga, salvo se este for
resultado de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e
aceito pelo Ministério das Comunicações.

Art. 31. Aplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de concessiio estabelecido neste regulamento as normas
gerais pertinentes previstas nas Leis n" 8.666193 e no 8.987/95, especialmente quanto a formulação. alteracão, execução e extinção dos
referidos contratos.
CAPÍTULO VI
Da Implantação de Segmento Espacial

Art. 32. A implantação de segmento espacial requer a elaboração, por profissional habilitado, de projeto de sistenia compatível com
as normas pertinentes baixadas pelo Ministério das Comunicações, e
demais condições previstas no contrato de concessão, devendo permanecer sob a posse da concessionária que, a qualquer tenipo, deverá
torná-lo disponível ao Ministério das Comunicações.

Art. 33. A concession,ária, após a efetiva implantação do segmento espacial, requererá a o Ministério das Comunicações emissão
da respectiva licença para funcionament,o, devendo realizar o pagamento da taxa de fiscalização e instruir o requerimento com:
I - comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização;
I1 - termo de responsabilidade, assinado por profissional habilitado, certificando que as instalações correspondem as caracteristicas técnicas previstas no ato de outorga, no contrato de concessão,
nas normas técnicas e no correspondente projeto de sistema, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ã
instalação.
CAPITULO VII
Da Exploraçáo do Serviço

Art. 34. O STS somente poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviços de telecomunicações,
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devendo ser assegurado tratamento justo, equânime e não discrimnatório a todos os interessados.
Art. 35. A concessionária de STS responsabilizar-se-á:
I - por colocar em operação o satélite nas condições previstas
no contrato de concessão;
I1 - pela operação da estação de controle do satelite, que,
necessariamente, dever8 estar localizada em território brasileiro,

CAPÍTULO VI11
Da Transferência da Concessáo
Art. 36. A transferência daconcessão ou a aquisição do controle
societario da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará caducidade da concessão.
Art. 37. Será assegurada a transferência da concessão, desde
que a pretendente:
I - atenda ãs exigêmias compatíveis com D serviço a ser
prestado, em relação & qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a habilitação jurídica e a regularidade fiscal,
I1 - comprometa-se a cumpnr todas as cláusulas do contrato
de concessão em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da
primitiva concessionaria.
Art. 38. A transferência da concessão ou a aquisição do controle
societario da concessionária somente poderá ser efetuada após o
d e a r w do prazo estabelecido em norma complementar.
Parágrafo único. A disposição prevista neste artigo não se aplica
às hipóteses da transferência da concessão, pela empresa concessio, . ara empresa controlada ou para sua controladora e de sucesditária ou cisão, casos em que a transferência dar-se-á a
qualquer momento, observado o disposto no art. 37.
Art. 39. A concessionária de STS pode, sem a anuência do
Ministério das Comunicaçóes, realizar alterações em seus atos constitativos, bem assim transferências de ações ou cotas ou, ainda,
realizar aumento de capital social, desde que essas operações não
impliquem transferência ou aquisição do controle sacietário d a con-

cessionária, devendo esta informar ao Ministério das Comunicações
das alterações de seus atos constitutivos, para fins de registro, no
prazo de sessenta dias contados de suas efetivações.

CAP~TULOIX
Da Renovação do Prazo da Concessão
Art. 40. O prazo da coricessão para exploração de STS poderá,
nos termos do art. 6g da Lei nQ9.29M96, ser renovado, desde que a
concessionária tenha cumprido satisfatoriamente as condições da
concessão e manifeste expresso interesse na renovaçHo, pelo menos,
trinta meses antes de expirar o prazo da concessão,
Art. 41. A renovaçáo do prazo da concessão para exploração de
ÇTS poderá implicar paganiento pela concessionária pelo direito de
exploraçâo do serviço e USO de radiofreqüências associadas.
le O valor do pagamento referido neste artigo deverá ser
compatível com o porte do serviço a ser prestado, devendo ser acordado entre o Ministério das Comunicações e a concessionária, pelo
menos, 24 meses antes de expirar o prazo da concessão, levando-se
em consideração as condições de prestaçáo do serviço a época da
renovaçio.
$ 2g O Ministério das Comunicações poderá instaurar novo
processo de outorga de concessão para exploração de STS, caso as
partes não entrem em acordo em até 24 meses antes de expirar o prazo
da concessão.
Art. 42. O Ministério das Comunicações estabelecerá a forma
de adaptação do serviço as norinas supervenientes a outorga como
condição para sua renovação.

CAPÍTVLO x
Da Exploração de Serviços de Telecomunicações Mediante
o uso do STS

Art. 43. A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites dependerá de outorga específica, nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso realizar-se a partir do
território nacional ou do exterior.
Col. Lcis Fbp. Fed. 13rasi1, Brasília,

Y. 189, n. 4,t. 2, p. 2435-2620, abr.

1997

Art. 44. Será dada preferência utilização de satélites que
oeupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros
países.
Parágrafo único. Para o exercício da preferência citada neste
artigo, levar-se-á em conta similaridade de características técnicas e
operacionais e condições comerciais equivaientes.

Art. 45. Gozarão da prerrogativa de segmentoespanal brasileiro,
para fins da preferência mencionada no artigo anterior, os sistemas de
satdlite estabelecidos através de acordos intergovemamentais especincos de que o Brasil faça parte, para os serviços públicos de telecomunicações objetos do compromissocelebrado, desde que contratadosjunto a
signatário brasileim de awrdo operacional.
CAPfTULO X i

Das Disposições Gerais e Transitúrias

Art. 46. As entidades que, desde a data de vigência da Lei
n* 9.295/96,já exploravam o STS, mediante o m o de satélites que
ocupem posiç6es orbitais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o
direito concessão daquela exploração.

Art. 47. O MinisMrio das Comunicações, em até 180 dias, emitirá a devida outorga de concessão para exploração do STS as empresas citadas no artigo anterior, quando serão firmados os respectivos
contratos de concessão.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á, no que couber, as disposições do Capítulo V deste regulamento.

Art. 48. As concessionárias de STS estarão sujeitas ao pagamento das taxas de fiscalização de telecomunicações previstas em lei.

Art. 49. As disposições relativas as infrações aos dispositivos
deste regulamento e suas respectivas penalidades, bem assim as
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Art. 50. As outorgas para exploração de STS estabelecerão que
o im'cio efetivo de sua exploração dar-se-6 somente após 31 de dezem-

bro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas características técnicas não disponíveis em satélites para os quais, na data
da vigência da Lei n2 9.295196, já tenham sido alocadas posições
orbitais notificadas pelo Brasil.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo as entidades enquadradas no art.46.

DECRETO NQ2.196, DE 8 DE ABRIL DE 1997
Aproua o Regulamenta de Seruiqos E s p ciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis n"s 4.117, de 27 de agosto de 1962,8.666, de 21 de
junho de 1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 9.074, de 7 de julho
de 1995, e 9.295, de 19 de julho de 1996,
DECRETA
Art. l2 Fica aprovado o Regulamento de Serviços Especiais, que
com este baixa.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1997; 17fY da Independência e 109* da
República
FERNANDO HENRIQUE CAflDOSO
Sergio Motta
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REGULAMENTO
SERVIÇOS ESPECWS

CAPÍTULOI
Das Generalidades

Art. 1" Este regulamento dispõe sobre Serviços Especiais, instituído pela Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, como serviços de
telecomunicações que tem por fuialidade o atendimento de necessidades de comunicações de interesse geral, não aberto a correspondência pública.
Art. 2" As condições para exploração e uso de ServiçosEspeciais
subordinam-se àn Leis na 4.117/62, nQ8.666, de 21 de junho de 1993,
nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n' 9.074, de 7 de julho de 1995,
e n9 9.295, de 19 de julho de 1996, aos tratados, acordos e atos
internacionais, a este regulamento e as normas complementares
baixadas pelo Ministério das Comunicações.
Art. 3Q Os Serviços Especiais seráo explorados mediante permissão a empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País, pelo prazo de dez ou quinze anos, renovável
por iguais períodos, em conformidade com as normas específicas a
serem estabelecidas para cada serviço.
Art. 4% Os Serviços Especiais podem ser explorados em distintas modalidades, que serão definidas e particularizadas pelo h l i i s tério das Comunicações através de normas complementares.
Art. 5% O Ministério das Comunicações cobrará das permissionárias pelo direito de exploração de Serviços Especiais e uso de
radiofreqüências associadas.
CAPÍTULO 11
Da Competência

Art. 6" Compete ao Ministério das Comunicações:
I - estabelecer as normas complementares dos serviços;
I1 - outorgar permissáo para a exploração dos serviços;
I11 - consignar freqüências para exploração do serviço;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n.4, t. 2, p, 2433-2620,abr. 1997
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IV
fiscalizar a exploração dos serviços, em todo o território
nacional, no que disser respeito a observância da legislação de telecomunicações, dos regulanientos e das normas e das obrigaç6es contraídas pelas permissionárias, nos termos do contrato de adesão.
CAPÍTCLO Iix

Do Processo de Outorga
Secão I
Do Início do Processo
Art. 7g As entidades interessadas em explorar Serviços Especiais deverão apresentar ao Ministério das Comunicações requerimento em forniulário denominado Solicitaçào de Seruiços de Telecomirnicnçõcs, devidamente preenchido, pelo qual serão fornecidas,
entre outras, as seguintes informaçóes:

I - modalidade de serviço pretendido e âmbito;
I1 - área de prestação de serviço:
111 - descrições técnicas necessárias e suficientes para caracterizar, genericamente, o sistema proposto, as radiofreqüências a
serem utilizadas, quando for o caso, sua operação e usos previstos.

Art. S2 O Ministério das Comunicações poderá publicar, no
Diário Oficial da Uniáo, consulta pública sobre sua intenção de
outorgar permissão para exploraç5o de Serviço Especial, bem assim
termos e condições, solicitando comentários relativos as caracteristicas técnicas do sistema, as condições de exploração ou a qualquer
outro ponto considerado pertinente.
Art. 9" Nos casos em que fique caracterizada situação de dispensa ou de inexigibifidade de licitaçso, conforme disposto na Lei
ns 8.666193, o Ministério das Comunicações solicitará da interessada
a apresentação da documentaçáo relativa a habilitação jurídica, qualificação Gcnica, qualificação econômico-financeira e regularidade
fiscal, previstas nos arts. 14 a 17 deste regulamento.

4 l2 Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo, o Ministério das Comunicações emitirá ato de outorga, que
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será formalizada mediante assinatura de contrato de adesão, observado o disposto, no que couber, no Capítulo N deste regulamento.
5 2" Ato do Ministério das Comunicações estabelecerá o valor a
ser cobrado e as condições de pagamento pelo direito de exploração
de Serviço Especial e uso de radiofreqüências associadas.

Art. 10. Tendo sido caracterizada exigibilidade de licitação, o
Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatóno através da publicação de aviso de licitação, no Diário
Ofiiul da Enião, contendo a indicação do local e horário em que os
interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem
assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
seção II

Do Enquadramento do Serviço

Art. 11. O Ministério das Comunicações enquadrará, em normas complementares ou em edital de licitação, os Serviços Especiais
em diferentes y p o s , com base em uma das seguintes variáveis:
I

- complexidade tecnológica dos sistenias empregados;

I1 - população da área de prestação do serviço;
I11 - recursos em infra-estrutura e suporte técnico-administrativo relativos a exploração do serviço.
Parágrafo único. São adotados os seguintes grupos para efeito
de enquadramento:

-

a ) Grupo A
comporta serviços cuja implantação requeira a
utilizaçáo de sistema de baixa complexidade tecnolbgica ou que sáo
prestados em áreas de pequena população ou, ainda, euja exploração
requeira poucos recursos em infra-estrutura e suporte técnico-administrativo;

-

b ) Grupo B
comporta serviços cuja implantação requeira a
utilização de sistemas que apresentam média complexidade tecnolópica ou que são prestados em áreas medianamente povoadas ou,
ainda, cuja exploração requeira um nível médio de recursos em
infra-estrutura e organização técnico-administrativa;
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c) Grupo C - comporta serviços cuja implantação requeira a
utilização de sistemas que apresentam avançada tecnologia ou que
são prestados em áreas muito populosas ou, ainda, cuja exploraçáo
exija recursos significativos em infra-estrutura e organização
técnico-administrativa.
Seção III
Da Elaboração do Editai

Art. 12. O edital de licitação será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os critérios e as normas
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá,
especialmente:
I - objeto e prazo da permissão;
I1 - características técnicas do serviço;
I11 - área de prestação de serviço;
IV - referência a regulamentação a ser obedecida pela entidade exploradora do serviço;
V - descrição das condições necessárias A prestação adequada do serviço;
VI - valor mínimo e condições de pagamento pelo direito de
exploração do serviço e uso de radiofreqüências associadas;
VI1
prazos para recebimento das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VI11
relação de documentos exigidos para aferição da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira, da habilitação
jurídica e da regularidade fiscal, previstos nos arts. 14 a 17, e,
também, no caso de consórcio, aqueles indicados no art. 18 deste
regulamento;
IX - prazos e condições para interposição de recursos;
X - direitos e obrigações do poder concedente e da permissionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
Xi
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento técnico e economico-financeiroda proposta;

-

-

-
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MI - condições de liderança da empresa responsável no caso
de participação de empresas em consórcio;
XiII - minuta de contrato de adesão, contendo suas cláusulas
essenciais.
Parágrafo único. Qualquer modificação no edital exige a mesma
divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
Seção N
Da Habilitação
Art. 13. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á das interessadas, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
I1 - qualificação ecnica;
111 - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.
Art. 14. A documentação relativa a habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I - ato eoastitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou arauivados na repartição competente;
I1 - no caso de sociedades por ações, a composição acionária do
controle societário e documentos de eleição de seus administradores,
exigência essa também necessária quando se tratar de sociedade civil
que designe sua diretoria nos moldes previstos para as sociedades por
ações.
Art. 15. A documentação relativa
qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
I1 - comprovaçãode
desempenho de atividade
com o objeto da licitação;
pertinente e compatível em
I11 - indicação do pessoal técnico adequado e disponfvel para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
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um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
iV
comprovaçáo, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da Iicit@o.
Art. 16. A documentação relativa ã qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I
balanço patnmonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
I1
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
I11
garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no cuput e no 5 lg do art. 56 da Lei n" 8.666193, limitada a um por
cento do valor estimado para a realização do empreendimento relativo
ao objeto licitado.
9 l9 A exigência de índices limitar-se-á a demonstração da
capacidade financeira da proponente com vista aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou de lucratividade.
5 2" O Ministério das Comunicações poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo
ou de patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira das proponentes.
$ 3? O capital mínimo ou o valor do patrimôuio líquido a que se
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a dez por cento do valor
estimado para a realização do empreendimento, devendo a comprovação ser feita relativamente & data da apresentação da proposta.

-

-

$ 4O Poder4 ser exigida, ainda, relação dos compromissos assumidos pela proponente que importem diminuição da capacidade operativa ou absorçáo de disponibilidade financeira, calculada esta em
função do património líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
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5 5” A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edita1e devidamentejustificados no processo administrativo
da lícitaçáo que tenha dado início ao certame licita€&rio,vedada a
exigència de indices e valores não usualmente adotados para a correta
avalíaçao de mtuação financeira suficiente ao cumDrimento das obrigações decorrentes da licitação.
17. A documentaçáo relativa B regularidade fiscal
consistirá em:
I - prova de insenção no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);

-

I1
prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou municipal, se houver, relativo B sede da entidade, pertinente ao
seu ramo de atividade e comuatível com o objeto contratual;

-

III
prna de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei;

documento indi
a 17 deste regulamento

tiva participaçáo,
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de participação societária quando da constituição da empresa, caso
ihe seja adjudicado o objeto licitado;
V - termo de compromisso em que se obriguem, se ihes for
adjudicado o objeto da licitação, a constituir empresa segundo aa leis
brasileiras e com sede e administração no País antes da celebração do
contrato.
Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanta quanta possível, atenderão às exigências deste artigo
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legaí no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou juridicamente.
Art. 19. Os documentos necessários a habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Art. 20. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos a&. 14 a 17
e, no caso de consóreios, também aqueles indicados no art. 18, ou que,
em os apresentando, não atendem às exigências do edita1 ou estejam
com falhas ou incorreções.
Parágrafo único. Seráinabilitado o consórcio no qual pelo menos
um dos integrantes não atenda às exigências de habilitação, observado o disposto no inciso 111 do art. 18.
Art. 21. Ultrapassada a fase de habilitação das pmponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado com
a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.

Seção V
Do Julgamento

Art. 22. No julgamento das propostas, adotar-se-á um dos critérios arrolados no art. 15 da Lei np8.987/95.
Parágrafo único. Os quesitos e critérios para fim de pontuação
serão estabelecidos em normas complementares ou nos editais.
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CAP~TULOIV
Da Formdização da Outorga

Art. 23. A permissão para exploração de Serviço Especial será
outorgada mediante ato do Ministério das Comunicações, do qual
devem constar o nome ou denominação social da entidade, o objeto e
o prazo da permissão, o âmbito e a área de prestação, e o prazo para
início da exploração do serviço, quando for o caso, bem assim outras
informaçóes julgadas pertinentes pelo Ministério das Comunicações.
Art. 24. A outorga de permissão para exploração de Servi90
Especial será formalizada mediante contrato de adesão, assinado pelo
Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 25. O Ministério das Comunicações convocará a entidade
vencedora da licitação para assinar o contrato de adesão, no prazo e
condicões estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratação.
Parágrafo único. É facultado ao Ministério das Comunicações,
quando a entidade vencedora não atender ao disposto neste artigo,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificayão,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.
Art. 26. O Ministério das Comunicações providenciará a Dublicação, no Dzário Ofzial da União, do resumo do contrato de adesão e
de seus aditamentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como
condição indispensável para sua eficacia.
Art. 27. Do contrato de adesão deverão constar as condições
legais, regulamentares e normativas a serem obedecidas pela permissionária M exploração de Serviços Especiais.
Art. 28. Nos casos em que ocorrer procedimento licitat&io,
deverão constar do contrato de adesão, além do previsto no art. 27, os
compromissos, os termos, os prazos, as condições e os valores da
proposta vencedora da licitação.
das cláusulas estabeleciParágrafo único. O não-c
das neste artigo implicará caducidade da outorga, salvo se este
resultar de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e
aceito pelo Ministério das Comunicapes.
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Art. 29. Aplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de permissão estabelecido neste regulamento as normas
gerais pertinentes previstas nas Leis nQ8.987i95 e n98.666/93, especialmente quanto a formulação, alteração, execução e extinção dos
referidos contratos.
CAPÍTULO
v
Da Instalação de Sistema de Telecomunicações

Art. 30. O Ministério das Comunicações fará constar das normas complementares, relativas as distintas modalidades de Serviços
Especiais, os termos e as condições necessários ii instalação dos
respectivos sistemas de telecomunicações.
CAPÍTULOVI
Da Exploração do Serviço

Art. 31. Os Serviços Especiais são explorados em conformidade
com disposições de leis, regulamentas e normas complementares, bem
assim com as obrigações contraídas em razão do edital de licitação e
do contrato de adesão.
Art. 32. A outorga para exploração de Serviço Especial que
envolva o uso de radiofreqüências fica condicionada a sua disponibilidade e ao USO racional do espectro radioelétrico, conforme condições
e critérios estabelecidos pelo Ministério das Comunicações, não podendo a permissionária dispor, a qualquer título, das radiofreqüências associadas ao serviço.
$ lg O Ministério das Comunicações, tendo em vista o uso
racional do espectro radioelétrico, o desenvolvimento tecnológico ou
o interesse público, poderá alterar as radiofreqüências consignadas
ao outorgado.
As radiofreqüências consignadas e não utilizadas conforme
5
os termos, as condições e os prazos previstos serão retomadas pelo
Ministério das Comunicações, salvo em caso fortuita ou de força maior,
devidamente comprovado e aceito pelo Ministério das Comunicações.
Art. 33. As condições referentes a expansão de Serviços Especiais constarão em normas complementares ou em edital de licitação.
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a exploração de Serviços Especiais é assegurada a

cgar equipamentos que não lhe p
I1 - contratar com terceiros o desenvolvirn
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço.
§ le A permissionária, em qualquer caso, continuará responsável perante o Ministério das Comunicações e os usuários, pela execução e exploração do servico.
5 M A permissionária manterá os vínculos contratuais junto
aos usuários, quanto ao provimento do serviço.
5 3g As relações entre a permissionária e os terceiros serão
regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação
jurídica entre os terceiros e o hlinistério das Comunicações.
Art. 35. Quando umapermissionária de Serviço Especial contra-

cações, quando do provimento de circuitos da rede pública de telecomunicações, deverá tratar igualmente e e m bases não discriminat6rias todas as permissionárias de Serviços Especiais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos
casos em que a concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações seja, simultaneamente, permissionária de Serviço Especial.
Art. 37. É permitida a interwnexão de redes de Serviços Especiais entfe si e com redes de outros serviços de telecomunicações,
observado o disposto neste regulamento e nas normas baixadas pelo
Minktério das Comunicações.
Art. 38. O Ministério das Comunicações baixará normas que
estabelecerão termos e condições, dentre outros e, quando cabível,
sobre os seguintes aspectos:
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I - características técnicas relativas aos serviços;
I1 - direitos e obrigações da permissionária;
I11 - direitos e obrigações dos usuários;

IV - condições de interconexão de redes;
V - condições referentes a expansão dos serviços;

VI

- condições de uso da rede pública;

VI1 - condições referentes ao USO de radiofreqüências;
VI11 - preços e tarifas.
CAPÍTULOVII
Da Transferência da Permissão

Art. 39. A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da permissionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará caducidade da permissão.
Art. 40. Será assegurada a transferência da permissão, desde
que a pretendente:
I - atenda as exigências compatíveis com o serviço a ser
prestado, em relação i%
qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, 21 habilitação jurídica e a regularidade fiscal;
I1 - comprometa-se a cumprir todas as cláusulas do contrato
de adesão em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da
primitiva permissionária.
Art. 41. A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da permissionária somente poderá ser efetuada após o
decurso dos prazos estabelecidos em normas complementares.
Parágrafo único. A disposição prevista neste artigo não se aplica
as hipóteses de transferência da permissão, pela empresa permissionária, para empresa controlada ou para sua controladora e de sucessão hereditária ou cisão, casos em que a transferência dar-se-á a
qualquer momento, observado o disposto no art. 40.
Art. 42. A permissionária de Serviços Especiais pode, sem a
anuência do Ministério das Comunicações, realizar alterações em
seus atos constitutivos, bem assim transferências de ações ou cotas ou,
ainda, realizar aumento de capital social, desde que essas operações
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transferência ou aquisição do controle societário da
devendo esta informar ao Ministério das Comunicaões de seus atos comtitutivos,
no prazo de sessenta dias contados de sua8 efe

CAPITULO 1211
Da Renovação da i'ernnssâo
Art. 43. O prazo da permissáo para exploração de Serviços
Especiais poderá ser renovado, desde que a pennissionária tenha
cumprido satisfatoriamente as condições da permissão e manifeste
expresso interesse na renovação, pelo menos, dezoito meses antes de
expirar o prazo da permissão.
ação do prazo da pemssáo para exploração de
á implicar pagamento pela permissionária pelo
direita de exploração do serviça e um de ra&ofcequências associadas.
Parágrafo único. O valor do pagamento referido neste artigo
deverá ser compatível com o porte do serviço a ser prestado, devendo
ser acordado entre o Minjsterio das Comunicações e a permissionária,
de expirar o prazo da permissão,
condições cle prestação do serviço a
Art. 45. O Ministério das Comunicações, como condição para
renovação do prazo de permissão, estabelecerá a forma de adaptaqão
do serviço às normas supervenientes a outorga.
4rt. 46. O Ministério das Comunicações poderá iniciar novo
processo de outorga de permissão uara exploração de Serviços Especiais, caso as partes não entrem em acordo em até doze meses antes
de expirar o prazo da oermissão.
CAPÍTULO
E
Das Disposições Gerais e 'l'ransitórias

Art. 47. As disposições contidas neste regulamento aplicam-se
'ssão para exploraç8o de Serviços
aos pedidos de outroga de
Especiais que estejam em
tação nos órgãos competentes do
Ministério das Comunicações
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Art. 48. As outorgas em vigor de Serviços Especiais têm as
vigências estabelecidas em seus respectivos atos, observando-se o
prazo estabelecido no art. 3g deste regulamento somente quando das
renovações.

Art. 49. As permissionárias de Serviços Especiais estão sujeitas ao pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações
previstas em lei.
Art. 50. As disposições relativas as infrações aos dispositivos
deste regulamento e suas respectivas penalidades, bem assim 8s
condições de extinção da permissão, estão previstas na legislação de
telecomunicações e nas normas complementares do Ministério das
Comunicações e nas Leis ns 8.666/93 e n* 8.987/95.

DECRETO N"2.197, DE 8 DE ABRIL DE 1997
Aproua o Regulamento de Seruiço Limiiado

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis n"s 4.117, de 27 de agosto de 1962,8.666, de 21 de
junho de 1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995,9.074, de 7 de julho
de 1995, e 9.295, de 19 de julho de 1996,
DECRETA

Art. ls Fica aprovado o Regulamento de Serviço Limitado, que
com este baixa.
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto no 177, de 17 de julho de 1991.
Brasília, 8 de abril de 1997; 176* da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Erasilia, v. 189,n. 4, t. 2, p. 2453-2620, abr. 1997

REGULAMENTO
SERVIÇO LIMITADO
CAPITULO I
Das Generalidades

Art. 1! Este regulamento dispõe sobre Serviço Limitado, definido pela Lei nQ9.295, de 19 de j u l h o de 1996, como serviço de
telecomunicações destinado ao uso próprio do executante ou prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo
de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização de
atividade específica.
Art. 2e As condições para exploração e uso de Serviço Limitado
subordinam-se as Leis nQs4.117, de 27 de agosto de 1962, 8.666, de
21 de junho de 1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995,9.074, de 7 de
julho de 1995, e 9.295/96, aos tratados, acordos e atos internacionais,
a este regulamento e às normas complementares baixadas pelo Ministério das Comunicações.

Art. 3" O Serviço Limitado destinado a prestação a terceiros
será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo
as leis brasileiras, com sede e administração no País, pelo prazo de
dez anos, renovável por iguais períodos.
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, no processo
de outorgas para exploração de Serviço Limitado, adotará medidas
que propiciem a diversidade de controle societário das entidades
exploradoras, em estimulo a competição.

Art. 4Q O Serviço Limitado destinado ao uso próprio do executante será executado mediante autorização, por prazo indeterminado.
sendo inexigível a licitação para a sua outorga.

Art. 5" O Ministério das Comunicações, nos termos do art. 14
da Lei n"9.295/96, poderá estabelecer o valor e cobrar pelo direito de
exploração e execução de Serviço Limitado e uso de radiofreqiiências
associadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n.4, t. 2, p. 2433-2620,abr. 1997

-

~

CAPÍTULO11
Das Definições
Art. 6 Para os fios deste regulamento e das normas complementares do serviço, são adotadas as seguintes definições:
I - área de prestação de serviço: espaço geográfico delimitado
pelo Poder Concedente, dentro do qual a entidade permissionána ou
autorizada pode explorar o Serviço Limitado;
I1 - exploração industrial de serviços de telecomunicações:
forma particular de exploração em que uma entidade exploradora de
serviços de telecomunicações fornece seus serviços a outra entidade
exploradora, mediante remuneração, para prestação, por esta última,
de serviços a terceiros.
CAPÍTULO111
Da Classificação
Art. 7" O Serviço Limitado é classificado em duas modalidades:
I - Serviços Limitado Privado: serviço limitado, telefõnico,
telegráfico, de transmissão de dados ou qualquer outra forma de
telecomunicações, destinado ao uso próprio do executante seja este
uma pessoa natural ou jurídica;
I1 - Serviço Limitado Especializado: serviço limitado, telefonico, telegráfico, de transmissão de dados ou qualquer outra forma de
telecomunicações, destinado a prestação a terceiros, desde que sejam
estes uma mesma pessoa ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividade específica.
Art. 8? O Ministério das Comunicações, sempre que necessário,
baixará normas complementares dispondo sobre cada uma das modalidades de Serviço Limitado.
CAPITULO IV
Da Competência
Art.

I

Compete ao Ministério das Comunicações:

- estabelecer as normas complementares do serviço;

I1 - outorgar autorização para a execução de Serviço Limitado
Privado;
col. Leis

I11 - outorgar permissão para exploração de Serviço Limitado
Especializado;
IV - consignar irequências para a exploração e execução dos
serviços;
V - fiscalizar a exploração e a execução do serviço, em todo o
território nacional, no que disser respeito a observhcia da legislação
de telecomunicações, dos regulamentos e das normas e das obrigações
contraídas pelas permissionárias e autorizadas, nos termos do contrato de adesão ou do ato de outorga de autorizacão.
CAPíTULO v
Da Outorga de Autorização

Art. 10. A solicitação de outorga de autorização para execução
de Serviço Limitado Privado deve sei feita mediante requenmento
dirigido ao Ministério das Comunicações, Icompanhado dos
documentos exigidos em norma complementar.
5 I* Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo e desde que observado o disposto no art. 46, o Ministério das
Comunicações emitirá ato de outorga do qual devem constar o nome
ou a denominação social da entidade, o objeto, o prazo e a área de
prestação do serviço, bem assim o prazo para o início de sua execução,
além das condições, dos wrmos, da regulamentação a ser obedecida
e de outras informações julgadas pertinences pelo Ministério das
Comunicações.
8 22 Ato do Ministério das Comunicações estebelecerá o valor a
ser cobrado e as condições de pagamento quando houver uso de
radiofrequências consignadas ao semço.
CAPÍTULOVI
Da Outorga de Permissão

Seção I
Do Início do Processo
Art. 11. As entidades interessadas em explorar o Serviço Limitado Especializado deverão apresentar ao Ministério das ComunicaCoi. Leu R.p Fed Brmil, Brasíiia, v. 189. n 4.t. %. u. 2433-2620, abr. 1997
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ções requerimento em formulário denominado Solicitaçáo de Seruiços
de Telecomunicações, devidamente preenchido, pelo qual serão fornecidas, entre outras, as seguintes informações:
I
serviços pretendido, sua classificação e seu âmbito;
I1 - área de prestação de serviço;
I11 - descrições técnica3 necessárias e suficientes para caracterizar, genericamente, o sistema proposto, as radiofreqüências a
serem utilizadas, quando for o caso, sua operação e uso previstos.
Art. 12. O Ministério das Comunicações poderá publicar, no
Diário Oficial da Uniao, consulta pública sobre sua intenção de
outorgar permissâo para exploração do Serviço Limitado Especializado, bem assim seus termos e condições, solicitando comentários
relativos às característica técnicas do sistema, a área de prestação
de serviço, a s condições de exploraçâo ou a qualquer outro ponto
considerado pertinente.

-

Art. 13. Nos casos em que tique caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, conforme disposto na Lei
n9 8.666/93, o Ministério das Comunicações solicitará da interessada
a apresentação da documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualifieaçáo econôniico-financeira e regularidade
fiscal, dentre aquelas previstas nos arts. 18 a 2 1 deste regulamento.

8 1" Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo, o Ministério das Comunicações emitirá ato de outorga, que
será formalizada mediante assinacura de contrato de adesão, observado o disposto, no que couber, no Capítulo VI1 deste regulamento.

5 29 Ato do Ministério das Comunicações estabelecerá o valor a
ser cobrado e as condições de pagamento pelo direito de exploração do
Serviço Limitado Especializado e uso de radiofreqiiências associadas.
Art. 14. Tendo sido caracterizada exigibilidade de licitação, o
Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diário
Oficial da Uniáo, contendo a indicação do loca1 e horário em que os
interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem
assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
Col. Leis Fkp. Fcd. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2 , p. 2433-2620, abr. 1997

Seqüo li
Do Enquadramento da Serviço

Art. 15. O Ministério das Comunicações enquadrará, em normas complementares ou em edital da licitação, o Serviço Limitado
Especializado em diferentes grupos, com base em uma das seguintes
variáveis:
I - complexidade tecnológica dos sistemas empregados;
iI - população da área de prestação do serviço;
Il - recursos em infra-estrutura e suporte técnico-administrativo relativos a exploração do serviqo.
Parágrafo único. São adotados os seguintes grupos para efeito
de enquadramento:
a) Grupo A - comporta serviços cuja implantação requeira a
utilização de sistemas t e baixa complexidade tecnológica ou que são
prestados em áreas de pequena ou, ainda, cuja exploração requeira
poucos recursos em infra-estrutura e suporte técnico-administrativo;
b ) Grupo B - comporta serviços cuja implantação requeira a
utilização de sistemas que apresenc-i média complemdade tecnolópica ou que são prestados em Areas medianamente povoadas ou,
ainda, a j a exploração requeira um nível médio de recursos em
infra-estrutura e organização técnico-administrativa;
c) Grupo C - comporta serviços cuja implantação requeira a
utilização de sistemas que apresentam avançada tecnologia ou que
são prestados em áreas muito populosas ou, ainda, cuja exploração
exija recursos significativoa em infra-estrutura e organização técnico-administrativa.
Seção III
Da Elaboração do Edita1
Art. 16. O edital de licitaçso será elaborado pelo Ministerio das
çóes, observados, dentre outros, os critérios e as normas
legislação própria sobre licitações e contratos e conterá,
especialmente:
I - objeto e prazo de permissão,
I1 - características técnicas do serviço;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 169, n 4, t 2, p. 2433-2620, abr. 1997
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- área de prestação de serviço;

-

IV referência a regulamentação a ser obedecida pela entidade exploradora do serviço;
V
descrição das condições necessárias a prestação adequada do serviço;
VI
valor mínimo e condições de pagamento pelo direito de
exploração do serviço e uso de radioheqüências associadas;
VI1
prazos para recebimento das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VI11
relação de documentos exigidos para aferição da qualificação técnica, da qualificação econ6micefinameira, da hahilitação jundica e da regularidade fiscal, previstos nos arts. 18 a 21, e, também, no
caso de consórcio, aqueles indicados no art. 22 deste regulamento;
IX
prazos e condições para interposição de recursos;
X - direitos e obrigaçoes do poder concedente e da permissionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
XI
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiroda proposta;
XII
condiçóes de liderança da empresa responsável no caso
em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
XIII
minuta de contrato de adesão, contendo suas cláusulas
essenciais.
Parágrafo único. Qualquer modificaçáo no edita1 exige a mesma
divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

-

-

-

-

Seção N
Da Habilitação
Art. 17. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á das interessadas, exclusivamente, documentação relativa a:
I
habiiitação jurídica;

-
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I1 - qualificação técnica;
I11 - qualificação econtimico-financeira;

IV

- reguiaridadefiscal,

Art. 18. A documentação relativa a habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

I - registro comercial, no caso de empresa individual,
I1 - ato constitutivo e suas alteraçóes, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente;
I11 - no caso de sociedades par ações, a composição aeionária
do controle societário e os documentos de eleição de seu8 administradores, exigência esta também necessária quando se tratar de saciee designe sua diretoria nos moldes previstos para as
sociedades por aç0es.
Art. 19. a documentação relativa a qualificaçãotécnica limitarse-á a:
I - registro ouinscrição na entidade profissional competente;
o desempenho de atividade
ticas com o objeto da licitação;
pertinente e comp
adequado e disponível para
amo da qualificação de cada
a realização do objeto
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
W - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu o8 documentos, e, quando exigid
que tomou conhecimento de
s para o cumprimento das
todas as informações e das condiçõe
obrigações objeto da licitação.
Art. 20. A documentação relativa qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e
tados na forma da lei, que
comprovem a boa situação fina
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
Leis Rep Fed Brasll, Brasiiia, v. 189,n.4, t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997

I1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;

-
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garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no caput e no 5 l2 do art. 56 da Lei n9 8.666193, limitada a um por
cento do valor estimado para a realização do empreendimento relativo
ao objeto licitado.

9 lE A exigência de índices limitar-se-á a demonstração da
capacidade financeira da proponente com vista aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou de lucratividade.
9 2%O Ministério das Comunicações poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo
ou de patriniônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovaçáo
da qualificação econômico-fmanceiradas proponentes.
§ 3g O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se
refere o par;igrafo anterior náo poderá exceder a dez por cento do valor
estimado para a realização do empreendimento, devendo a comprovação ser feita relativamente & data da apresentaçáo da proposta.

9 4? Poderá ser exigida, ainda, relação dos compromissos assumidos pela proponente que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em
função do patnmônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

9: 5" A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edita1 e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado inicio ao certame licitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
Art.

21. A documentação relativa & regularidade fiscal consis-

tirá eni:

I - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
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I1

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual

ou municipal, se houver, relativo a sede da entidade, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
111 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Es-

tadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei;
N - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de GarantiadoTempode Serviço (FGTS),demonstrandosituação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Art. 22. No caso de consórcio, as empresas consorciadas deverão apresentar:

1 - documento comprobatório, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
I1 - documentoindicando aquela que se responsabilizará pelo
consórcio;

III - os documentos exigidos nos arts 18 a 21 deste regulamento
por parte de cada Consorciada. admitindc-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quantitativm de cada consorciada e, para efeito
de qualiiicação econônnm-hanceira, o somatório dos valores de cada
consorciada, na proporção de sua respectiva pdcipação;
N - termo de compromisso pelo qual se obriguem a manter,
até o final da licitação, a composição inicial do consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos percentuais
de participação soíietária quando da constituição da empresa, caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado,
V - termo de compromisso em que se obriguem, se lhes for
adjudicado o objeto da licitação, a constituir emuresa antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão as exigências deste artigo
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
Coi. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n 4, t 2, p. 2433-2620, abr. 1997

Art. 23. Os documentos necessários a habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Art. 24. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 18 a 21
e, no caso de consórcios,também aqueles indicados no art. 22, ou que,
em os apresentando, não atendam as exigências do edital ou estejam
com falhas ou incorreções.
Parágrafo único. Será inabilitado o consórcio no qual pelo menos
um dos integrantes não atenda às exigências de habilitação, observado o disposto no inciso I11 do &. 22.
Art. 25. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
Seção V
Do Julgamento
Art. 26. No julgamento das propostas, adotar-se-á um dos critérios arrolados no art. 15 da Lei nQ8.987/95.
Parágrafo único. No caso de ser utilizado o critério previsto no
inciso V do art. 15 da Lei ns 8.987/95, de melhor proposta em razão
da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela
outorga, aplica-se4 o previsto no8 arts 27 a 31 deste regulamento.
Art. 27. No julgamento da licitação que adote o critério previsto
no inciso V do art. 15 da Lei n" 8.987/95, as propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os seguintes quesitos e critérios:
I - prazo para o início da exploração comercial do serviço máximo de cinqüenta pontos;
I1 - cronograma de disponibilização do serviço, desde o início
da sua exploração comercial até o final do segundo ano -máximo de
cinqüenta pontos, a serem discriminados em edital.
Parágrafo único. Considerando caracteristicas específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n.4, t. 2, p. 2453-2620,abr. 1997
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exame das propostas, cuja pontuação total não deverá ser superior a
trinta pontos, situação em que as pontuações estabelecidas nos inci60s deste artigo serão proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total geral de cem pontos.
Art. 28. Para cada quesito, definido no art. 27, o edital de
licitação estabelecera
I - ,ondição mínima necessária a ser atendida;
11 - critérios objetivos para a gradação da pontuação. vedada
a comparação entre propostas.
Parágraio único. Somente serão classificad
além de atenderem ã condição mínima estabe
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação.
a) cinquenta pontos para os servlços enquadrados no Grupo A;
b) sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B ;
c) setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C .
Art. 29. O edital de liciwão, na valoração do preço pela outorga, estabelecerá condição mínima a ser atendida e critério objetivo
para a gradação da pontuação, determinando pontuação máxima de
cem pontos, vedada a comparação entre propostas.
Art. 30. A classificação das proponentes iar-se-á de acordo com
obtida pela aplic
a média ponderada da
s pesos preestabe
arts. 28 e 29, de acordo
que segue:
I - para os semços enquadrados no
a valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 28 preponderará
sobre o peso relativo valoração obtida pela aplicação do disposto no
art. 29;
I1 - para os serviços enquadradosno Grupo B, os pesos relativos
B valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 28 e a valoração
obtida pela aplicação do disposto no art.29 serão equivalentes;
I11 - para os serviços enquadrados no Grupo C, o peso reietivo
B valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 29 preponderará
sobre o peso relativo B valoração obtida pela aplicação do disposto no
art. 28,
&i. Leis &e0
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Art. 31. Somente será classificada a proposta que atender a
todas as condiçõesmínimas estabelecidas nos arts.28 e 29, bem assim
as condições técnicas estabelecidas na legislação pertinente e no
edital.
Art. 32. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á por sorteio, em ato público.
Art. 33. O valor da outorga de permissão será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras,a
carência, aos prazos de pagamento, as multas e aos encargos de mora.

CAPÍTULO
VII
Da Formalização da Outorga de Permissão
Art. 34. A permissão para exploração do Serviço Limitado Especializado será outorgada mediante ato do Ministério das Comunicapes,
do qual devem constar o nome ou denominação social da entidade, o
objeto e o prazo da permissáo, o âmbito e a área de prestação, e o prazo
para início da exploração do serviço, bem assim outras informações
julgadas pertinentes pelo Ministério das Comunicações.
Art. 35. A outorga de permissão para exploração do Serviço
Limitado Especializado será formalizada mediante contrato de adesão, assinado pelo Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 36. O Ministério das Comunicações convocará a entidade
vencedora da licitação para assinar o contrato de adesão, no prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito & contratação.
Parágrafo único. É facultado ao Ministério das Comunicações,
quando a entidade vencedora não atender ao disposto neste artigo,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.
Art. 37. O Ministtrio das Comunicações providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do contrato de adesão e de
sem aditamentos até o 50 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como condição
indispensável para sua eficácia.
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Art. 38. Do contrato de adesão deverão constar as condiçóes
legais, regulamentares e normativas a serem obedecidas pela permissionária na exploração do Serviço Limitado Especializado.

Art. 39. Nos casos em que ocorrer procedimento licitatório,
deverão constar do contrato de adesão, além do previsto no art. 38, os
compromissos, os termos, o8 prazos, as condições e os valores da
proposta da entidade vencedora da licitação.
Parágrafo único. O não-cumprimento das cláusulas mencionadas neste artigo implicará caducidade da outorga, salvo se este
resultar de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e
aceito pelo Ministério das Comunicações.

Art. 40. Aplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de permissão estabelecido neste regulamento as normas
gerais pertinentes previstas nas Leis ng8.666/93 e ng8.987/95. especialmente quanto a formulação, alteração, execuçgo e extinção dos
referidos contratos.

CAPITULO VIII
Da Instalação de Sistema de Telecomunicações

Art. 41. A permissionária o u a autorizada deverá elaborar projeto técnico relativo ao seu sistema de telecomunicações para o Serviço Limitado, que permanecerá em seu poder, devendo torná-lo
disponível, a qualquer tempo, ao Ministério das Comunicações.

Art. 42. A instalação dos equipamentos e demais componentes
da rede de Serviço Limitado deverá observar as normas pertinentes,
baixadas pelo Ministério das Comunicações, e demais condições previstas no contrato de adesão ou no ato de outorga de autorização.
Art. 43. A permissionária ou autorizada, na medida em que
tenha instalado parcial ou totalmente o sistema e que pretendainiciar
sua operação, requererá ao Ministério das Comunicações emissão das
respectivas licenças para funcionamento, devendo, em relação às
estações que efetivamente entrarão em operação, realizar o pagamento da taxa de fiscalização e instruir o requerimento com:
I - comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização;
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I1
termo de responsabilidade, assinado por profissional habilitado, certificando que as instalações correspondem as csracteristicas técnicas previstas no contrato de adesão, 110 ato de outorga de
autorização e em norma técnica, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTI relativa & instalaçko.
Art. 44. Os equipamentos utilizados no Serviço Limitado deverão ser certificados pelo Ministério das Comunicações, de acordo com
normas pertine-ites.
CAPÍTULO
rx
Da Exploração do Serviço
Art. 45. O Serviço Limitado pode ser explorado em âmbito
interior e internacional, inclusive em águas temtoriais e AO espaço
aéreo, assim como nos lugares em que os princípios e as convenções
internacionais lhes reconheçam a extratemitorialidade.
Art. 46. A outorga para exploração ou execuçyo de Serviço
Limitado que envolva o USO de radiofreqiiências fica condicionada a
sua disponibilidade e ao uso racional do espectro radioelétrico, conforme condiçóes e critérios estabelecidos pelo Ministério das Comunicações, não podendo a permissionária ou autorizada dispor, a
qualquer título, das radiofreqiiências associadas ao serviço.
§ 19 O Ministério das Comunicações, tendo em vista o uso
racional do espectro radioelétrico, o desenvolvimento tecnológico ou
o interesse público, poderá alterar as radiofreqiiências consignadas
ao outorgado.
$ 2" As radiofreqiiências consignadas e não utilizadas conforme
os termos, as condições e os prazos previstos serão retomadas pelo
Ministério das Comunicações, salvo em caso fortuito ou de força maior,
devidamente comprovado e aceito pelo M i n i s t é r i o das Comunicações.
Art. 47. As condições referentes 2 expansão dos Serviços Limitados constarão em normas complementares ou em edita1de licitação.
Art. 48. Na exploração e execução de SeMço Limitado, é assegurado a permissionária ou autorizada:
I
empregar equipamentos que não lhe pertençam;
I1 - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessórias on complementares ao serviço.

-
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8 1* A permissionária ou a autorizada, em qualquer caso, continuará responsável, perante o Ministério das Comunicações e os
usuários, pela exploração e execução do serviço.
9 2Q A permissionária manterá os vínculos contratuais junto
aos usuários, quanto ao provimento do serviço.
9 3" As relações entre permissionária ou autorizada e os terceiros serão regidas pela direito privado, não se estabelecendo qualquer
relação jw'dica entre os terceiros e o Ministério das Comunicações.
Art. 49. Quando uma permissionána de Serviço Limitado Especializado contratar a utilização de circuitos integrantes da rede
pública de telecomunicações, para a constituição da rede de Serviço
Limitado Especializado, fica caracterizada situação de exploração
industrial de serviços de telecomunicações.
Parágrafoúnico. Os circuitos contratados junto a concessionária
de Serviços Públifos de Telecomunicações serão considerados como
parte da rede de Semço Limitado, para fins do disposto nos arts. 52,
53 e 54.
Art. 50. A concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações, quando do provimento de circuitos da rede pública de telecomunicações, deverá tratar igualmente e em bases não discriminatórias todas as permissionárias de Serviço Limitado Especializado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos
casos em que a concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações seja, simultaneamente, permissionária de Serviço Limitado Especializado.
Art. 51. Somente será permitido tráfego entre usuários de Serviço Limitado que sejam uma mesma pessoa ou p p m de pessoas
naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização de atividade
específica.
Art. 52. Na interconexão entre rede pública de telecomunicações, em ãmbito interior ou internacional, e rede de Serviço Limitado,
observando-se as normas de cada modalidade de serviço, poderá ser
permitido:
I
B permissionária ou autorizada de Serviço Limitado
solicitar intercouexão
rede pública de telecomunicações em

-

a
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quaisquer pontos de sua conveniência, em sua área de prestação de
seiv iç o ;

-

I1
o tráfego entre a rede pública de telecomunicações e rede
de Serviço Limitado, podendo o mesmo ser encaminhado por qualquer
ponto de interconexão entre as mesmas, independentemente dos
pontos de origem e destino da comunicação.
$ lQ As concessionárias de Serviço Público de Telecomunicações deverão prover as interconexões nos pontos solicitados ou indicar alternativas quando as condições técnicas comprovadamente
assim o exigirem.
$ 2n A intercoriexão entre redes será objeto de contrato entre
as partes.

Art. 53. É permitida a interconexão entre redes de Serviço
Limitado, observado o disposto no art. 51, bem assim as normas de
cada modalidade de serviço.

Art. 54. É permitida a interconexão de redes de Serviço Limitado com redes de outros serviços de telecomunicações, observado o
disposto neste regulamento e nas normas baixadas pelo Ministério
das Comunicações.
55. O Ministerio das Comunicações baixará normas que
estabelecerão termos e condições, dentre outros e quando cabível,
sobre os seguintes aspectos:

I I1 111 IV V VI VI1 VI11 -

características técnicas relativas aos serviços;
direitos e obrigações da permissionária;
direitos e obrigações dos usuários;
condições específicas de interconexão de redes;
condições referentes a expansão dos serviços;
condições de uso da rede pública;
condições referentes ao uso de radiofreqiiências;
preços e tarifas.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n.4, t. 2, p. 2433-2620, sbr. 1997
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x

CAPÍTULO
Da Transferência da Outorga

Art. 56. A transferência da permissão ou da autorização ou a
aquisição do controle societário da permissionária ou autorizada, sem
prévia anuência do poder concedente, implicará caducidade da permissão ou autorização.
Art. 57. Será assegurada a transferência da autorização, a
qualquer tempo, desde que a pretendente apresente os seguintes
documentos:
I - cópia autenticada do comprovante de inscrição no Cadast r o Geral de Contribuintes (CGC), bem como de seus atos constitutivos, devidamente arquivados ou registrados na repartição competente, quando a solicitação for formulada por pessoa jurídica;
I1
cópia autenticada do documento de identidade e do comprovante de inscrigão no Cadastro de Pessoa Física (CPF). quando a
pretendente for pessoa natural.
Art. 58. Será assegurada a transferência da permissão, desde
que a pretendente:
I - atenda aS e
atíveis
prestado, em relação a
nica, a
co-financeira, ã habilitação jurídica e a regularidade fiscal;
I1 - comprometa-se a cumprir todas as cláusulas do contrato
de adesão em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da
primitiva permissionária.
Art. 59. A transferência da permissão
le societário da pernnssio
decurso dos prazos
Parágrafo único. A disposição prevista neste artigo não se aplica
às hipóteses de transferência da permissão, pela empresa permissionária, para empresa c
M o r a e de sucessão hereditária ou c
ência dar-se-á a
qualquer momento, o
do pode, sem a
anuência do Ministério das Comunicações, realizar alterações em

-
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seus atos constitutivos, bem assim transferências de ações ou cotas
aumento de capital social, desde que essas operações não impliquem transferência ou aquisição do controle societário
da permissionária, devendo esta informar ao Ministério das Comunicações das alterações de seus atos constitutivos, para fins de registro,
no prazo de sessenta dias contados de suas efetivaçóes.
OU, ainda, realizar

CAPÍTULO XI
Da Renovação da Permissão

Art. 61. O prazo da permissão para exploração do Serviço Limitado Especidizado poderá, nos termos do art. 7* da Lei n* 9.295/96,
ser renovado, desde que a permissionária tenha cumprido satisfatoriamente as condições da permissão e manifeste expresso interesse
na renovação, pelo menos, dezoito meses antes de expirar o prazo da
permissão.

Art. 62. A renovação do prazo da permissão para explora& do
Serviço Limitado Especializado poderá implicar pagamento pela permissionária pelo direito de exploração do serviço e uso de radiofieqiiências associadas.
Parágrafo único. O valor do pagamento referido neste d i g o
deverá ser compatível com o porte de serviço a ser prestado, devendo
ser acordado entre o Ministério das Comunicaçõese apermissionária,
pelo menos, doze meses antes de expirar o prazo da permissão,
levando-se em consideração as condições de prestaçáo do serviço a
época da renovação.

Art. 63. O Ministério das Comunicações, como condição para a
renovação do prazo da permissão, estabelecerá a forma de adaptação
do serviço as normas supervenientes A outorga.

Art. 64. O Ministério das Comunicações poderá iniciar novo
processo de outorga de permissão para exploração do Serviço Limitado Especializado, caso as partes não entrem em acordo em até doze
meses antes de expirar o prazo da permissão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Braaíiia, v. 189,n. 4, t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997
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CAPÍTULO
XII

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 65. Ae disposições contidas neste regulamento aplicam-se
aos pedidos de outarga de permissão e autorizaFão para a exploração
de Serviço Limitado que estejam em tramitação nos órgãos competentes do Ministério das Comunicações.
Art. 66. As outorgas em vigor de Serviço Limitado têm as
vigências estabelecidas em seus respectivos atos, observando-se o
prazo estabelecido no art. 3* deste regulamento somente quando das
renovações.

Art. 67. O Ministério das Comunicações, em até 180 dias, emitirá as devidas outorgas de permissão para exploração de Serviço
Limitado Especializado as entidades que exploram o Serviço Limitado em Conformidade com o disposto no art. 21 do Decreto n" 177, de
17 de julho de 1991, quando serão firmados os respectivos contratos
de adesão.

5 l9 Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á, no
que couber, as disposições do Capítulo Vi1 deste regulamenta.
$ 2" A partir da vigência deste regulamento até o termo final
do prazo mencionado neste artigo, ficam mantidas as atuais condições de exploração do serviço pelas entidades mencionadas neste
artigo.

Art. 68. As permissionárias e autorizadas dos Serviços Limitados estão sujeitas ao pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações previstas em lei
Art. 69. As disposições relativas as infrações aos dispositivos
deste regulamento e suas respectivas penalidades, bem assim as
condições de extinção da permissão ou autorizaçáo, estão previstas
n a legislação de telecomunicações e nas normas complementares
do Ministério das Comunicações e nas Leis n* 8.666/93 e n*
8.987/95.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v 189,n.4, t. 2, p 2433-2620, abr. 1997
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DECRETO ry" 2.198, DE 8 DE ABRIL DE 1997
Aproua o Regulamento de Seruiços Púiilico~Restritos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84. inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o
disposto nas Leis nQ4.117, de 27 de agosto de 1962, 8.666, de 21 de
j u n h o de 1993,8.987, de 13 de fevereiro de 1995,9.074, de 7 de julho
de 1995, e 9.295, de 19 de julho de 1996,
DECRETA

Art. 1" Fica aprovado o Regulamento de Serviços Público-Restritos, que com este baixa.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 96.618, de 31 de agosto de 1988.
Brasília, 8 de abril de 1997; 176Qda Independência e 10gQda
República.
FERh'ANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
REGULAMENTO

SERVIÇOS P~BLICO-RESTRITOS
CAPÍTULOI
Das Generalidades

Art. lQEste regulamento dispõe sobre Serviços Público-Restritos, instituído pela Lei ng4.117, de 27 de agosto de 1962,como serviços
de telecomunicações, destinados ao uso de passageiros dos navios,
aeronaves, veículos em movimento ou ao uso do público em localidades ainda não atendidas par Serviço Público de Telecomunicações.
As condições para exploração e uso de Serviços PúblicoArt.
Restritos subordinam-se as Leis no4,117162, n" 8.666, de 21 de j u n h o
de 1993, nQ8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 183, n. 4,t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997
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de 1995, e ns 9.295, de
de julho de 1996, aos tratados, acordos e
atos internacionais, a este Regulamento e Bs normas complementares
baixadas pelo Ministério das Comunicaees.
3e Os Semços Publico-Restritos serão explorados medians a constituída segundo as leis brasileiras, com
no País, pelo prazo de quinze anos, renovável

Art. 4* OsServiços
-Restritos podem ser explorados nas
modalidades terrestre, m
ou aeronáutico, cujas características
específicas serão estabelecidas pelo Ministério das Comunieaçóes em
normas complementares.
o O Ministério das Comunicações cobrará das permissionárias pelo direito de exploração de Serviços Público-Restritos e uso
de radiofrequ8ncías associadas.
CAPÍTULO
II
Da Competência

Art. 6* Compete ao Ministeno das Comunicações:

I
I1
111

- estabelecer as normas complementares dos serviços;

- outorgsr permis
- consignar

para a exploração dos serviços;
a para exploração dos serviços;
iV
fiscalizar a explorqão dos s ~ ç o s em
,
todo o território
nacional, no que disser respeito aobservância dalegislação de teleeomunicaçóes, dos regulamentos e normas e das obrigaçóes contraídas pelas
permissionárias, nos termos do contrato de adesão.

-

CAPÍTULO 111
Do Processo de Outorga
Seção I
Do Início do Processo
ssadas em explorar Serviços Públiao Ministério das Comunicações

requerimento em formulário denominado Solicituçáo de Scruiços de
Tekcomunicqões, devidamente preenchido, pelo qual serão fornecidas, entre outras, as seguintes informações:
I
modalidade de serviço pretendido, sua classificação e
âmbito;
I1
área de prestação de serviço;
I11 - descrições técnicas necessárias e suficientes para caracterizar, genericamente, o sistema proposto, as radiofreqüências a
serem utilizadas, quando for o caso, sua operação e uso previstos.

-

Art. 8" O Ministério das Comunicações poderá publicar, no
Diário Oficial da União, coiisulta pública sobre sua intençáo de
outorgar permissão para exploração de Serviços Público-Restritos,
bem assim seus termos e condições, solicitando comentários relativos
as características técnicas do sistema, as condiçòes de exploração ou
a qualquer outro ponto considerado pertinente.
Art. 9g Nos casos eni que fique caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação conforme disposto na Lei n"
8,666193, o Ministério das Comunicações solicitará da interessada a
apresentação da documentação relativa a habilitaçiio jurídica, qualificação técnica, qualificaçáo econômico-financeira e regularidade fiscal, previstas nos arts. 14 a 17 deste regulamento.
$ 1" Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo, o Ministério das Comunicações emitirá ato de outorga, que
será formalizada mediante assinatura de contrato de adesão, observado o disposto, no que couber, no Capítulo IV deste regulamento.
2Q Ato do Ministério das Comunicações estabelecerá o valor il
ser cobrado e as condições de pagamento pelo direito de exploração
de Serviços Públicos-Restritos e uso de radiofreqüência associadas.
Art. 10. Tendo sido caracterizada exigibilidade de licitação, o
Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diúrio
Oficial da União, contendo a indicação do local e horário em que os
interessados poderão examinar e obter o texto integral do editd, bem
assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habiiitação e da proposta.
Col. Leis Kep. Fed. Brasil, Erasilia, v. 189, n.4, t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997
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Seção 1
1
Do Enquadrameuto do Serviço
Art. 11. O Ministério das Comunicações enquadrará, em normas complementares ou em edita1 de licitação, os Serviços PúblicoRestritos em diferentes grupos, com base em uma das seguintes
variáveis:
I - complexidade tecnol6gica dos sistemas empregados;
I1 - população da área de prestação do serviço;
I11 - recursos em infra-estrutura e suporte técnico-adminis.?i exploração do serviço.
afo único. São adotados os seguintes grupos para eteito
a) GNPO A - c
utilização de sistemas de beixa

a implantação requeria a
exidade tecnológica ou que são
ão ou, ainda, cuja exploração
infra-estrutura e suporte técnico-admi-

nistrativo:
erviços cuja implantação requeira a
sentam média complexidade tecnolóente povoadas ou,
de recursos em
a;
cuja impiantaçao requeira a
avançada temoiogia ou que
'nda, cuja exploração
e organização técnico-administrativa.

Seçáo III
Da Elaboracão do Edital

O edital de licitação será elaborado pelo Ministério das

co

e as normas
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá,
especialmente:
s, observados, dentre outros, os critérios

2501
I - objeto e prazo da permissão;
I1 - caracterlsticas técnicas do serviço;
I11 - área de prestação de serviço;
IV - referência a regulamentação a ser obedecida pela entidade exploradora do serviço;
V - descrição das condições necessárias a prestaçâo do serviço;
Vi - valor mínimo e condições de pagamento pelo direito de
exploração do serviço e USO de radiofreqiiências associadas;
VI1 - prazos para recebimento das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VI11 - relação de documentos exigidos para aferição da qualificaçáo técnica, da qualificaçio econômica-financeira, da habilitação
jurídica e da regularidade fiscal, previstos nos arts. 14 a 17 e, também,
no caso de consórcio, aqueles indicados no art. 18 deste regulamento;
IX - prazos e condições para interposição de recursos;
X - direitos e obrigações do poder concedente e da permissionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
XI - critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento técnico e econômico-financeira da proposta;
XII - condições de liderança da empresa responsável no caso
de participação de empresas em consórcio;
XIII - minuta de contrato de adesão, contendo suas cláusulas
essenciais.
Parágrafo único. Qualquer modificação no edita1 exige a mesma
divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
náo afetar a formulação das propostas.
Seção N
Da Habilitação

Art. 13. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á das interessadas, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
Cai. Leis Rep. Fed. Brasil, Rrasíiia, v. 1x9, TI. 4, t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997

I1 - qualificação técnica;
I11 - qualificação econômica-financeira;
IV - regularidadefiscal.
Art. 14. A documentação relativa & babilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em.
I
ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente;
I1 - no caso de sociedades por ações, a composição acionária
do controle societário e documentos de eleição de seus administradores, exigência esta também necessária quando se tratar de
sociedade civil que designe sua diretoria nos moldes previstos para
as sociedades por ações;
Art. 15. A documentação relativa a qualificação técnica
limitar-se-á a:
I
registro ou inscrição na entidade profissional competente;
I1 - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação;
I11 - indicação do pessoal técnico adequado e disponível para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
IV - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informaçáes e das condiçóes locais para o cumprimento das
obrigaçóes objeto da licitação.
Art. 16. A documentação relativa a qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
I1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;

-

-
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111 - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no caput e no 8 lZdo art. 56 da Lei n" 8.666/93,limitada a um por
cento do valor estimado para a reaiizaçáa do empreendimento relativo
ao objeto licitado.
5 1" A exigência de índices limitar-se-á a demonstração da
capacidade financeira da proponente com vista aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou de lucratividade.

8 2g O Minissrio das Comunicações poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo
ou de patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira das proponentes.
5 3Q O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a dez por cento do valor
estimado para a realização do empreendimento, devendo a comprovação ser feita relativamente & data da apresentação da proposta.
5 4* Poderá ser exigida, ainda, relação dos compromissos assumidos pela proponente que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em
função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
8 5* A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva através do cálculo de índices contábeis previstos no edita1 e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliaçáa de situaçáo fmanceira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
Art. 17. A documentação relativa a regularidade fiscal consistirá em:
I
prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
I1
prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou municipal, se houver, relativo a sede da entidade, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

-

-
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111
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa ã Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.
Art. 18. No caso de consórcio, as empresas consorciadas deverão apresentar:

-

I
documento comprobatório,público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;

I1 - documento indicando aquela que se responsabilizará pelo
consórcio;

111 - os documentos exigidos exigidos nos arts. 14 a 17 deste
regulamento por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito
de qualificação técnica, o somatóno dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito de qualificação econômico-financeiro,o somatório
dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva
participação;

IV - termo de compromisso pelo qual se obriguem a manter,
até o final da licitação, a composição inicial do consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos percentuais
de participação societária quando da constituição da empresa, caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado;

-

V
termo de compromisso em que se obriguem, se lhes for
adjudicado o objeto da licitação, a constituir empresa segundo as leis
brasileiras e com sede e administração no País antes da celebração
do contrato.
Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão às exigências deste artigo
mediante documentos equivalentes autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
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Art. 19. Os documentos necessários a habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da adniinistração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Art. 20. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 14 a 17
e, no caso de consórcios, também aqueles indicados no art. 18, ou que,
em os apresentando, não atendam as exigências do edital ou estejam
com falhas ou incorreções.
Parágrafo único. Será inabilitado o consórcio no qual pelo menos
um dos integrantes náo atenda a s exigências de habilitação, observado o disposto no inciso I11 do art. 18.
Art. 21. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
Seçüo V
Do Julgamento
Art. 22. No julgamento das propostas, adotar-se-á um dos critérios arrolados no art. 15 da Lei nQ8.987/95.

Parágrafo único. No caso de ser utilizado o critério previsto no
inciso V do art. 15 da Lei n” 8.987/95, de melhor proposta em razão
da combinaçáo de propostas técnica e de oferta de pagamento pela
outorga, o Ministério das Comunicações aplicará o previsto nos arts.
23 a 27 deste regulamento.
Art. 23. No julgamento da licitação que adote o critério previsto
no inciso V do art. 15 da Lei no8.987/95,as propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os seguintes quesitos e critérios:
I - prazo para o início da exploração comercial do serviço
máximo de cinqüenta pontos;
I1 - cronograma de disponibilização do serviço, desde o início
da exploração comercial do serviço até o final do segundo ano
máximo de cinqüenta pontos, a serem discriminados nas normas
respectivas a cada um dos serviços.

-
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Parágrafo único. Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no editai outros quesitos para fins de
exame das propostas, cuja pontuação total não deverá ser superior a
trinta pontos, situação em que as pontuações estabelecidas nos incisos deste artigo serão proporcionalmente reduzidas de modo que seja
mantido o total geral de cem pontos.

Art. 24. Para cada quesito definido no art. 23, o edital de
licitação estabelecerá:

-

I
condição mínima necessária a ser atendida;
I1 - critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada
a comparação entre propostas.
Parágrafo único. Somente serão classificadas as propostas que,
al&n de atenderem a condição mínima estabelecida neste artigo,
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
a) cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no GrupoA,
6) sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
e) setenta pontos para os serviços enquadrados no Gmpo C.

Art. 25. O edital de licitação, na valoração do preço pela outorga, estabelecerá condição mínima a ser atendida e critério objetivo
para a gradação da pontuação, determinando pontuação máxima de
cem pontos, vedada a comparação entre propostas.

Art. 26. A classificação das proponentes far-se-á de acordo com
a média ponderada da valoração obtida pela aplicação do disposto nos
arts. 24 e 25, de acordo com os pesos preestabelecidos, observado o
que segue:

I - para os serviços enquadrados no Grupo A, o peso relativo ã
valoração obtida pela aplicação do disposto no art.24 preponderá sobre
o peso relativo vdora@o obtida pela aplicação do disposto no art. 25;

-

I1
p a a os serviços enquadrados no Grupo B, os pesos relativos
ii valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 24 e a vaioração
obtida pela aplicação do disposto no art. 25 serão equivaientes;

I11 - para o serviços enquadrados no Grupo C, o peso relativo
a valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 25 prepondeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiiia, v. 189, n. 4,t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997
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rará sobre o peso relativo a valoração obtida pela aplicação do disposto
no art. 24.
Art. 27. Somente será classificada a proposta que atender a
todas as condições mínimas estabelecidas nos arts 24 e 25, bem assim
às condições técnicas estabelecidas na legislação pertinente ou no
edital.
Art. 28. No caso de empate, entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á por sorteio, em ato público.

Art. 29. O valor da outorga de permissão será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições inínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernente, entre outras, a
carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora.
CAPÍTULOIV
Da Fornialização da Outorga

Art. 30. A permissão para exploração de Serviços Público-Restritos será outorgada mediante ato do Ministirio das Comunicações,
do qual devem constar o nome ou denominação social da entidade, o
objeto e o prazo da permissão, o àmbito e a área de prestação, e o prazo
para início da exploração do serviço, bem assim outras informações
julgadas pertinentes pelo Ministério das Comunicações.
Art. 31. A outorga de permissão para exploração de Serviços
Público-Restritos será formalizada mediante contrato de adesão,
assinado pelo Ministro de Estado das Comunicações.

Art. 32. O Ministério das Comunicações convocará a entidade
vencedora da licitação para assinar o contrato de adesão, no prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratação.
Parágrafo único. É facultado ao Ministério das Comunicações,
quando a entidade vencedora não atender ao disposto neste artigo,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.

Art. 33. O Ministério das Comunicações providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do contraio de adesão e
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de seus aditamentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como
condição indispensável para sua eficácia.

Art. 34. Do contrato de adesão deverão constar as condiges
legais, regulamentares e normativas a serem obedecidas pela permissionária na exploração de Serviços Público-Restritos.

Art. 35. Nos casos em que ocorrer procedimento licitatório,
deverão constar do contrato de adesão, além do previsto no art.34, os
compromissos, os termos, os prazos, as condições e os valores da
proposta da entidade vencedora da licitação.
Parágrafo único. O não-cumprimento das cláusulas estabelecidas, neste artigo implicará caducidade da outorga, salvo se este
resultar de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e
aceito pelo Ministério das Comunicações.

Art. 36. Aplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de permissão estabelecido neste regulamento as normas
gerais pertinentes previstas nas Leis n" 8.987195 e 4 8.66W93, especialmente quanto a formulação, alteração, execução e extinção dos
respectivos contratos.
CAPÍTULO
v

Da Instalação de Sistema de Telecomunicações

Art. 37. A permissionária deverá elaborar projeto técnico relativo ao seu sistema de telecomunicações para Serviços Público-Restritos, que permanecerá em seu poder, devendo torná-lo disponível, a
qualquer tempo, ao Ministério das Comunicações.
Art. 38. A instalação dos equipamentos e demais componentes
da rede de Serviços Público-Restritos deverá observar as normas
pertinentes, baixadas pelo Ministério das Comunicações, e demais
condições previstas no contrato de adesão.

Art. 39. A permissionária, na medida em que tenha instalado
parcial ou totalmente o sistema e que pretenda iniciar sua operação,
requererá ao Ministério das Comunicações emissão das respectivas
licenças para funcionamento, devendo, em relação as estações que
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 4,t. 2, p. 2433-2620,abr. 1997
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efetivamente entrarão em oper&o, realizar o pagamento da taxa de
fiscalizaç$ío e instruir o requerimento com:
I - comprovante de recolhimento da t a x a de fiscalização;
I1 - termo de responsabilidade, assinado por profissional habilitado, certificando que as instalações correspondem as características técnicas previstas no contrato de adesão, no ato de outorga e em
normas técnicas, acompmhado da Anotação de Responsabilidade
Tíicnica (ART) relativa a instalaçáo.

Art. 40. Os equipamentos utilizados 110s Serviços Público-Restritos deverão ser certificados pelo Ministbrio das Comunicações, de
acordo com as normas pertinentes.
CAPÍTULO VI

Da Exploração do Serviço
Art. 41. Os Serviços Público-Restritos são explorados em conformidade com disposições de leis, regulamentos e normas complementares, bem assim com as obrigações contraídas em razão do edieat
de licitação e do contrato de adesáo.

Art. 42. A outorga para exploração de Serviços Público-Restritos que envolva o uso de radiofreqüências fica condicionada a sua
disponibilidade e a o uso racional do espectro radioe!étrico, conforme
coiidiç6es e critérios estabelecidos pelo Ministério das Comunicações,
não podendo a permissioniiria dispor, a qualquer título, das radiofreqiiências associadas ao serviço.

5 lC O Ministério das Comunicações, tendo em vista o uso
racional do espectro radioelétiico e o interesse público, poderá alterar
as radiofreqiiências consignadas ao outorgado.
4 2" As radiofrequências consignadas e não utilizadas conforme
os teimos, condições e prazos previstos serão retomadas pelo Ministério das ConiurLicacBes, salvo em caso fortuito ou de força maior,
devidamente comprovado e aceito pelo Ministério das Coniunicacões.
Art. 43. As condições referentes k explinsão de Serviço PúblicoRestrito constarão em normas complementares ou em edita1 de licitação.
Coi. Leis Rep. Fcd. Brasil, Brnsilia, v. 189,n. 4, t. 2, p. 2433.2620, abr. 1997

Art. 44. Na exploração de Serviço Público-Restrito,é assegurada & permissionária:
I - empregar equipamentos que não lhe pertençam;
I1 - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço.
g 1" A permissionária, em qualquer caso, continuará responsável perante o Ministério das Comunicações e os usuários, pela execução e exploração do serviço.
3 2g A permissionária manterá os vínculos contratuais junto
aos usuários, quanto ao provimento do serviço.
3 3* As relações entre permissionária e os terceiros serão regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jundica entre os terceiros e o Ministério das Comunicações.
Art. 45. Quando uma permissionária de Serviço Público-Restrito contratar a utilização de circuitos integrantes da rede pública de
telecomunicações, para a constituição da rede de Serviço Público-Restrito, fica caracterizada situação de exploração industrial de serviços
de telecomunicaç6es.
Parágrafo único. Os circuitos contratados junto a concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações serão considerados
como parte da rede de Serviço Público-Restrito, para fins do disposto no art. 48.
Art. 46. A concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações, quando do provimento de circuitos da rede pública de telecomunicações, deverá tratar igualmente e em bases não discriminatórias todas às permissionárias de Serviços Público-Restritos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
aos casos em que a concessionária de Serviços Públicos de Telecomunicações seja, simultaneamente, permissionária de Serviço Público-Restrito.
Art. 47. As redes de Serviços Público-Restritos poderão interconectar-se entre si e com redes de outros serviços de telecomunicações, desde que observado o disposto neste regulamento e nas normas
baixadas pelo Ministério das Comunicações.
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Art. 48. Na interconexão entre rede pública de telecomunicações, em âmbito interior ou internacional, e rede de Serviço PúblicoRestrito, é permitido:
I
a permissionária de Serviço Público-Restrito solicitar interconexão a rede pública de telecomunicações em quaisquer pontos
de Sua conveniência, em sua área de prestação de serviço;
I1 - o tráfego entre a rede pública de telecomunicações e rede
de Serviços Público-Restritos, podendo o mesmo ser encaminhado por
ponto de interconexão entre as mesmas, independentemente dos pontos de origem e destino da comunicação.
5 1" As concessionárias de Serviços Públicos de Telecomunicações deverão prover as interconexões nos pontos solicitados ou indicar
alternativas quando as condições técnicas comprovadamente assim o
exigirem.
5 2" Ainterconexão entre redes será objeto de contrato entre as
partes.
Art. 49. O Ministério das Comunicações baixará normas que
estabelecerão termos e condições, dentre outros e quando cabível,
sobre os seguintes aspectos:
I - características técnicas relativas aos serviços;
I1 - direitos e obrigações da permissionária;
I11
direitos e obrigações dos usuários;
IV
condições específicas de interconexão de redes;
V
condições referentes a expansão dos serviços;
Vi - condições e uso da rede pública;
VI1 - condições referentes ao uso de radiofreqüências;
VI11
preços e tarifas.

-

-

-

CAPITULO VI1
Da Transferência da Permissão

Art. 50. A transferência da permissão ou a aquisição do contmle societário da permissionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará caducidade da permissão.
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Art. 51. Será assegurada a transferência da permissão, desde
que a pretendente:
I - atenda às exigências compatíveis com o serviço a ser
prestado, em relaçio a qualificação técnica, iiqualificação econõmico-financeira, a habilitação jurídica e iiregularidade fiscal;
I1
comprometa-se a cumprir todas as cláusulas do contrato
de adesão em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da
primitiva permissionária.

-

Art. 52. A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da permissionária somente poderá ser efetuada após o
decurso dos prazos estabelecidos em normas complementares.
ParSgrafo único. A disposiçáo prevista neste artigo não se aplica
as hipóteses de transferência da perniissiio, pela empresa permissio-

nana, para empresa controlada ou para sua controkddora e de sucessão hereditária ou cisão, casos em que a transferência dar-se-á a
qualquer momento, observado o disposto no art. 51.

Art. 53. A permissionária de Serviços Público-Restritos pode,
sem a anuência do Ministério das Comunicações, realizar alterações
em seus atos constitutivos, bem assim transferências de ações ou
cotas, ou, ainda, realizar aumento de capital social, desde que essas
operações não impliquem transferência ou aquisição do controle
societário da permissionária, devendo esta informar ao Ministério das
Comunicações das alterações de seus atos constitutivos, para fins de
registro, no prazo de sessenta dias contados de suas efetivações.
CAPÍTULOVIII
Da Renovação da Permissão

Art. 54. O prazo da permissão para exploração de Serviços
Público-Restritos poderá ser renovado, desde que a permissionária
tenha cumprido satisfatoriamente as condições da permissão e manifeste expresso interesse na renovação, pelo menos, dezoito meses
antes de expirar o prazo da permissão.

Art. 55. A renovação do prazo da permissão para exploração de
Serviços Público-Restritos poder8 implicar pagamento pela permisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasMa, Y. 189, n. 4, t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997

sionária pelo direito de exploração do serviço e uso de radiofreqüências associadas.
Parágrafo único. O valor do pagamento referido neste artigo
deverá ser compatível com o porte do serviço a sei prestado, devendo
ser acordado entre0 Ministério das Comunicações e apermissionária,
pelo menos, doze meses antes de expirar o prazo da permissão,
levando-se em consideração as condições de prestação do serviço a
época da renovação.

Art. 56. O Ministério das Comunicações, como condição para
sua renovação, estabelecerá a forma de adaptação do serviço as
normas supervenientes a out,orga.

Ari. 57. O Ministério das Comunicações poderá iniciar novo
processo de outorga de permissão para exploração de Serviço Público-Restrito, caso as partes nZo entrem em acordo em até doze meses
antes de expirar o prazo da permissão.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 58. O Ministério das Comunicações, em até 180 dias, emitirá de vida outorga da permissão para exploração de Serviço Público-Restrito a empresa que já o explora, quando será firmado o respectivo contrato de adesão.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á, no que couber, as disposições do Capítulo IV deste regulamento.

Art. 59. As pennissionárias de Serviços Público-Restritos estâo
sujeitas ao pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações
previstas em lei.
Ari. 60. As disposições relativas às infrações aos dispositivos
deste Regulamento e suas respectivas penalidades, bem assim as
condições de extinção da permissão, estZo previstas na legislação de
telecomunicações e nas normas complementares do Ministério das
Comunicações e nas Leis n" 8.666193 e 8.987/95.
Col. Leis Hep. Fed, Brasil, Braçílis,
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V 2.199, DE 8 DE ABRIL DE 1997
DECRETO I
Promulga o Acordo-Quadro sobre Cooperaçüo em Pesquisa Cientifxa e Desenuol.
cimento Trcnolózico, celebrado entre o Goverrio da República Federatiua do Brasil e o
Gocrrno daRepública Federal daAlemanha,
crn Brasilia, em 20 de março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIU, da Constituição,
Conciderando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha firmaram, em Brasília, em 20 de março de 1996, um Acordo-Quadro sobre Cooperação em
Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 8, de 28 de janeiro de 1997, publicado
no Diário Oficial da União n920, de 29 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de fevereiro
de 1997, nos t e m o s do parágrafo 1* de seu art. 12;
DECRETA:

Art. lg O Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, em 20 de março de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. ZQ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 8 de abril de 1997; 176" da Independência e 10gQda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Fdipe Lampreia
O anexo est6 publicado no DO de 4.4.1997. págs. 6421 a 6923.
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DECRETO W 2.200, DE 8 DE ABRIL DE 1997
Promulga o Acordo-Quadro de Cmpera@o, celebrado entre o Gouerno da República
Federatiw doBmsil e o GourrnodaRepública Francesa, em Paris, em 28 de maio de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa firmaram, em Paris, em 28 de
maio de 1996, um Acordo-Quadro de Cooperação;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo ng 5, de 28 de janeiro de 1997, publicado
no Diário Oficial da União n" 20, de 29 de janeiro de 1997;
Considerando que o acordo entrará em vigor em lgde abril de
1997, nos termos do 5 lY de seu art. gY;
DECRETA
Art. lg O Acordo-Quadro de Cooperação, firmado entre o Governa da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçiia.

Brasília, 8 de abril de 1997; 176g da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

O anexo está publicado no DO de 9.4.97, pág. 6923.
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DECRETO Ns 2.201,DE 8 DE ABRIL DE 1997
Dispóe sobre as condiçóes complemntnres p a m a efetivação da transferência de
a@es de emissão da Companhia Vale do Rio
Doce rCRWi, de que trata o art. 4gda Medida Prouisória np1.48147,de 14 & março de

1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art.84,inciso N,da Constituição, e tendo em vista o que dispõe
o art. 49da Medida Provisória n" 1.481-47,de 14 de março de 1997,
DECRETA

Art. lG A transferência pela União de 94.953.982(noventa e
quatro miihões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas e
oitenta e duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro
milhões, trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro)
ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES),bem como sua contrapartida determinada pelo art.
49da Medida Provisória n" 1.481-47,de 14 de março de 1997,deverão
ser efetuadas pelo valor unitário de R$ 26,67 (vinte e seis reais e
sessenta e sete centavos) por ação, correspondente ao preço mínimo
fixado pelo Conselho Nacional de Desestatização para a alienação
daquelas ações no leilão a que se refere o Edital n9 PND-AOií97/CVRD.
Parágrafo único. Na hipótese de o valor apurado a cada etapa
de alienação das ações no processo de desestatização da Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD) ser diverso do previsto neste artigo, serão
ajustados os preços de transferência e de contrapartida do BNDES,
para equalizá-los ao valor apurado.

Art. 29 O BNDES ofertará, em cada etapa de alienação das
ações de emissão da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no âmbito
do Programa Nacional de Desestatização (PND) de que trata a Lei
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n" 8.031, de 12 de abril de 1990, e do Edita1 nnPND-A-Olí97/CVRD,
o mesmo número e espécie de ações ofertadas pela União.

Art. 3Q A assunção pelo BNDES, de dívidas a serem caracterizadas e novadas prevista na alínea a do g 1" do art. 4" da Medida
Provisória n" 1.481-47, de 1997, obedecerá àç seguintes condições
financeiras:

I - prazodetrintaanas,contadosapartirde Pdejaneirode 1997;
I1

- carência de oito anos para o início do pagamento dosjuros;

-

I11
carência de doze anos para o início da amortização do
principal;
IV - remuneração equivalente a Taxa Referenda1 (TR), ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de
poupança, acrescida de juros de 6,177~ao ano, correspondente a taxa
efetiva de juros aplicada aos depósitos de poupança.

5 1? A remuneração prevista neste artigo será aplicada a partir
da data da liquidação financeira de cada etapa de alienação das ações
de que trata este decreto.
9: 2* Não serão assumidas pelo BNDES dívidas do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS) oriundas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Art. 4" As debêntures que vierem a ser transferidas a União
conforme previsto na alínea b do 5 lndo art. 4* da Medida Provisória
no 1.481-47, de 1997, deverão conter as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas referidas no artigo anterior.

Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1997; 176g da Independência e 10gg da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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DECRETO N" 2.202, DE 9 DE ABRIL DE 1997
Dispõesobreaexecuçáo doSegundoProtocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Cornplernentuçüo Econômica n , 34,
entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul e o Governo d a República da Boliuia,
de 31 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ihe confere o art. 84,inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do
Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai,como Estados Partes do Mercado Comum do
Sul (Mercosui) e da República da Bolívia, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 31 de dezembro de 1996, em
Montevidéu,oSegundoProtocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Complementação Econômica nQ34,entre os Governos dos Estados
Partes do Mercosul e o Governo da República da Bolívia;
DECRETA
Art. 1* O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de ComplementaçãoEconômica n934,entre os Governos dos Estados
Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da Bolívia,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto k sua vigência.
Art. 2z Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
BrasMa, 9 de abril de 1997; 176O da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
O anexo está publicado no DO de 10.4.1997. págs. 704V7042.
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DECRETO N9 2.203,DE 9 DE ABRIL DE 1997
D i s p a sobre o rernanejamento de carga?
do Grupo-Direpioe Asuessoramnto Superiores (DAS)e Funçóes Gratificadas entre o
Ministério da Admir~istraçãaFederal e Re.
firma do Estado e o Ministério d a Fazenda,
e dá outras prociidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA
Art. 1" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, 26 cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS 101.1e 26 Funções
Gratificadas FG-3, oriundos da extinção de órgãos da Administração
Pública Federal, a serem alocados nas Procuradorias Seccionais da
Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o Anexo
I1 ao Decreto n? 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo I1 a este decreto.
Art. 2? Ficam remanejados, em caráter provisório, até 10 de
abril de 1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, a serem aiocados na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS): u m DAS
102.4 e trinta DAS 101.2, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal.
$ lg Os cargos em comissão remanejados em caráter provisório
não integrarão a Estrutura do Ministério da Fazenda, devendo constar dos atos de nomeação o caráter de transitoriedade, mediante
remissão ao caput deste artigo.

3 2q Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
=Lesi
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Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revoga-se o Decreto nQ2.086, de 2 de dezembro de 1996.
Brasília, 9 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare p/NF
Valor Total

DAS

CédigO

Unitário

I

1,oo

I

Quant.
26
26

0,19

26

434

Soma

26

4,94

Saldo do Remanejamento

52

30,94

DAS 101.1
Total DAS
FG-3
Total FG

8

26,W
26,W

~

Assessor Especial
do Ministro

Assessor do Ministro

102.5
102.4
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NEI
Unidade

da51

FG
-

-

2
7

Gabinete do Ministro
:oordenação-Geral

1
1
5

4ssessoria para Assuntos Parlamentares

2mrdenação
de Cornunieqão Social
:aordenaçáo
Divisão
kesaoria

6
1
3
7
1
3
4

Adliar
Chefe de Gabinete
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Coordenador
Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

5
Secretaria Executiua

3
3
1
I3

FG2
Secretária Executivo
Assewor da
Seeretána Executiva

8
Zabinete

Siibsecrelarin de Assuntos Administratium

2
1
4
15
8
8
1

1
1
1
7
3

102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1

Assistente do
Secretário Executiva
Assistente
Chefe
Assistente
Auxiliar

Subsecretário
SubsecretárioAdjunta
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-i
FG2
101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
5
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Cwrdenadar
Gerente de Projeta

101.4
102.1
101.3
101.2

1
8

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

1

-
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1i

1

NEi
DA8
FG
-

Unidade

I

Coordenam
Coordenaeo de Documentação e Biblioteca
Divisão
SeMp

7
5

Coordenador
Gerente de Projeta
Coordenador
Chefe
Chefe

101.:
101.:
101.:
101.:

Delegildo
Delegado-Adjunta
Chefe
Chefe

101.'
101.:
101.:
101.1
F Gi
FG2
FW
101.4
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG2
FG3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FGâ
FF3
101.3

1

2
1

i

21
19
Delegacias de Administração do Ministério
da Fazenda
a) no DF. RJ,e SP
i

Di-ão
Serviço

21

3
3
12
9

I

21

24
21
bi n o R S e M G
Divisão

1S e M p

2

2
8
6

10
16
e ) noPR

16
1

Delegado
Delagad*Adjunta
Chefe

1

6
5
5

d ) no AM, UA, CE, PA, PE e SC
Serviço

8
6
6
30
30
30
36

36
12
36
48
48

i

i
Delegado
DelegadoAdjunta
Chefe

101..
FGI
FG:

FG-:

101.2

101.1
FGl
FG2
FG-3

Delegado
Chefe

101.3

101.1

FGl
FG2
FG3
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NEi
DASI
FG
-

1
1

I

101.5

1

Coordenação-Geral de Orçamento e Finunqiiç

, Coordenaçüo

I
1

6

Coordenação-Geral de Planejamento

1
1

Coordenação

6

~

1

Adjunto
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

9
13

FG-1
FG-2

7

Procuradoria-Gero1do Fazendo Noeional

FG-3

1

Divisão

Coordenação-Geral da lkpresentaçzo
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representaçào
Judicial da Fazenda Nacional
Coordenacão

Divisão
Serviço
CoordenaçPo-Geral da Dívida Ativa da União
CoordenaçZo
Divisão
Serviço
1 Coordenação-Geral de Operdçães Financeiras

Ik%&.

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tribuiários
,Coordenação

1
2
1
4
4
1
1
2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1
2
1

1
1

NE

Procurador-Geral
Proeurador-Geral
Adjunto
Procurador-Chefe
Procurador
Chefe
A€Eistente
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
102.2
102.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador
j Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2

2

!Gabinete

101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2

~

Coordenador-Geral
Coordenador
I Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Cmrdenador

101.E

101.1
101.4

101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3

-
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I

Unidade

DAS/
FG

Divisão

2

SWip

1

Coordenação-Geral Jurídica

1

Divisão
Servip
Coordenação-Geral Patrimonial
Comdenaçao-Geral de Assuntos FinanceMa
Coordena@-Geral de Assuntos Jurídicos
Diveisos

1
2

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Assessor

1
1
1
1

Chefe
Chefe
CmrdenadorGeral
Asseesor
Assistente
Coordenador-Oeral

1

Asaesaor

1

Assistente

1

Coordenador-Geral
Asmsor
AsBi8te"te
Cwrdenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

1

1

1

CoordenaGão Administrativa

1
3

Divisão

2

%Mp

Procuradorias Estaduais da Fazenda
Nacional
0 ) ernSPel2.J
Divisão
SeMp

h ) na DF, MG e RS

Divisão
SeMp

101.2
101 1
101.4
102 3
101.2
101.1

101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2
101.4

102.3
102.2
101.3

14
19

102.1
101.2
101.1
FG1
FG2
FG3

5

101.4

10
5

101.2
FG-1

3
12

Pmcumdorias Regioniiis da Fazenda
Nacional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

NEI
-

2
2
12
16
12
20

Procurador-Chefe
SubpmeuradmGhefe
Chefe
Chefe

3
3
9
6

Pmurador-Chefe
SubpmuradorChefe
Chefe
Chefe

6

9
9

101.3
101.2
101.2
101.1

F G1
FG2
101.3

101.2
101.2
101.1

FG1
FG-2
FG-3

-
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k

,

Unidade
._

BA, CE. GO,PR, PE e SC

seniço

I

6

6
12

!

hoeurador-Chefe
Subp-rador-Che
,Chefe

12
18

FG-:
FG-:

24

d ) no AC, AI., AM, M ,ES,MA, MT,MS,
PA, PB, PI, RN, RO,RR, SE e TO
1senip
~

16

101,:
101.

16

i Procuradorias Seeeionais da Fazenda

I ?iXiOWdl
.
Serviço

1

Secretaria da Receita Federal

1 Gabinete

16

62
1
3
1
8

Assessoria Especial
~

i

i
~

Amesaoria Técnica

Assessoria de Divuigapzo e Ralaçõea
Externas
Di~são
Coardenaçáo-Geral de Auditoria e Correicão
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral do Sistema de Tributaçãi

Cwrdenaçao
/Divisão
Serviqo
CoordrnuçBo-Geral do Sistema de
Arrecadação e C a b r a n p

I

Coordenação
i Divisio
Serviço

1

FG-:
FG:

16

62
62

1
7
1
3

1
2

1
11
1

3

1
1
2
3

5
2
1
1
1

5
3

101.3
101.2
101.1

i%-:
Pmeurador-Seeeiom
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assistente
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.:
101.1
FG3
101.1

101.:
101.4

102.2

101.4
102.3
101.4

102.3

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Audiar
,Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.4

Coordenador-Geral

01.4

102.1
101.3
101.2

101.4

102.2
102.1
101.3
:01.2

.01.1

02.1
01.3
01.2
01.1
-
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Unidade
CoordenaçBo-Gerd do Sistema de
Fisolliíaçâo

1
1

Coordenação
Divisão

5

SWViço

1

Coordena@-Gerai do Sistema Aduaneiro
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Teenologia e de
sistemas de Infarma$ão

1

1
1
3
6
1

Coordenação
Divisão
SeNip

Cmrdenação-Geral de Estudos
Econômico-'hibutários e Estratégicos

I

Coor*naFíio
Divisa0
Coordmação-Geral de Pesquisa e
Invastigaçio
Coordenaiáo
Divisão
Esmit6Ro de Pesquisa e Investigaçáo

1

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

CoordensdorGaral
Auxiliar
CCOrdenad0r
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

2
1
4
3

Coordensdor.Gera1
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
4
3
6

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2

Superintendente
SuperintendenteAdjmtc
Delegado
Delegado
Delegado

101.4

1
1

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programa@o e
Lagistica

Coordenador-Geral
AUXiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

1
4

2

1

1
2
10
60
44

58

Superintendência Rtgonal da Receita
Federal
Delegacia da Receita Federal - ClaaaeA
Delegacia da Receita Federal - Classe B
Delesacia da Receita Federal -Claase C

10
11
7

18
57

101.3
101.3
101.3
101.2
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i

C*IgOd

Unidade

?Ull*S

NO

__
Denominação
CargolFunçãa

~

-

NEI
DAS!
FG
__

Especial A
~mpetmiada Receita Federal - Especial B
Inspetaria da h e i t a Federal Cl-e A

2
1
10

Impetor
inapetor
hspetor

101.3
101.2
101.2

Alfândega - Classe A
Alfândega - Classe B
Agência da Reaeita Federal -Classe A
DiviMo
Central de Atendimento ao Contribuinte
DRF A
Central de Atendimento ao Contribuinte -

8
6
48
98

[nspetor
tnapetor
Agente
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.2

Chefe

101.2

Chefe
Chefe
Auxiliar
Chefe de Agência 8.
de Inspetoria B, de
Seção de Central de
Atendimento e

101.1
101.1
102.1

hktente

FG-1

~nspetoriada Receita Federal

-

DRF B

7
18
141
4

581

615
710
14

36
Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Divisáo
Sewip

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Coordenação-Geral de Estudos
Eeon6mico-Fiscais
Cwrdenyüo

18
84
114

Chefe de Agência C,
de Inspetoria C, de
setor e Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente
Supen?so* de
Grupo -DRF A
Supemiwr de
Gmpa - DRF B
Delegado
Chefe
Chefe

FG-2

FG3
101.1

FG-1
101.3
101.2
101.1

1

Secretãno

4

1
5
9
4

Secretãno-Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

__

__
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Unidade
Coordenação-Geral de Planejamento Técnicc
CO+*dena&S0
i Divisão

1
1
4
4

CmrdenadorGeral
Coordenador
Chefe
Chefe

1
1
4
4

, Coordenador-Geral

101..
101.:

1
4
4

Cmrdenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
'
Chefe

SeMço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenapão-Geral de Controle de
Responsabilidades FinweeYaa e H ~ v e m s
Mabili&ios do Setor Público
Cwrdenaçáo
Divisàa

1

101.4

1
4

101.:
101.2

4

101.1

1
1
4
4

101.4
101.3

Serviço

Cwrdenação-Geral de Administração da
Dívida Pública
Coordemçáo
Divisão
SWip

Coordenaçáo-Geral de &untos
Caordenqão
Divisão

Externas

SWVi$O

Caardenação-Geral de Pmgramação
Financeira
Coardenaçáo
' Divisão

,S e M p

Coardenagâa-Geral de Haveres Finiinceiras,
Estados e Municipios
Coardenação
Divisão
SeMp

Coordeiiirçüoo-Geraldas Operapjes de Crédito
do Tesouro Nacional
Coordenacão
Divisão

1

1

SeMp

1
4
4

Cwrdenaçáo-Geral de Normas e Avaliação
da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão

1
1
4

Serviço

Coordenaçáo-Geral de %temas de Informática
Coardenqão
Divisão

I SeMw

4

1
1
4
4

101.
101

101.
101.

101.:
101..

101.'
101.:
101.:
101.:
101..

101.:
101.:
101.1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Caordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3

101.3

101.2
101.1

101.2
101.1
101.4

101.3
101.2
:01.1

-

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n.4,t. 2, p. 2433-2620, abr. 1997

2529

,,
I

Unidade

!i CoordenaçiioMGeral de

Contabilidade

I Funções
Cargo';
I','

Coordenação
Divisão
i Serviço

I
I
,
I
': ~:::::::::-Geral de Análise e Estatísticas I'
Fiscais de Estados e Municípios
Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Estados

I Secretaria de Politica Econômica

I
I'

Gabinete
, Coordenação

I
' Coordenação-Geral
~~~:~

I
,
I

I'

de Política Fiscal

Coordenação-Geral de Política Monetária
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Financeira
Coordenação
Coordeneçâo-Geral da Área Externa
Coordenação

!

1
1

:i

1

i
~

Coordenação-Geral de Questões Estruturais
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação

Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas
I Estatais
i Coordenação
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setorial

1

I

Coordenação

I Coordenação

1
1

1
1
1
,1
1

I'[ Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica I

l

1

1

! Coordenação

I
I

1
4
4

DASI

FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101,2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenador-Geral

101.4
, FG-l
FG-2
FG-3

,

I

I

~~

NEI

Denominação
Cargo/Função

1
1

1
I'

I

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Secretario
Secretário-Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe

I 101.6

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
Coordenador
101.3
, Coordenador-Geral I' 101.4
Coordenador
101.3
Coordenador-Geral
101.4
I
101.3
, Coordenador
Coordenador-Geral , 101.4
101.3
Coordenador
Coordenador-Geral
101.4
Coordenador
101.3
101.4
Coordenador-Geral
101.3
Coordenador
101.4
Coordenador-Geral
101.3
Coordenador
101.4
Coordenador-Geral
Coordenador
3
101. 1

I~~:~enador-Geral I
I

I

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

I

Coordenador
, Coordenador-Geral

101.4
101.3
101A
101.3
101.4
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Cargos/

i

Unidade

Denominação
Cargo/Funçêo

Funções

N'

Divisão

9
2
3
1
2
1
2
3
3
1
2
1
2
1
1
2
11

Serviço

7

;

Secretaria de Acompanhamento Econômico
Gabinete
Divisão
Serviço

I
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas

Coordenação

Coordenação-Geral de Tarifas e Preços

Públicos
Coordenação
I Divisão
Serviço

I

Secretário
Secretário-Adjunto

Chefe
Chefe
Chefe
Assessor
Assistente

Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

NEJ
DAS!

FG
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1

Coordenador-Geral

101,4

Coordenador

101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe

1
3
4
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
I Auxiliar

101.3
101.2
101.1
102.1

1
3
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
3
10
20
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

101.4

Coordenação-Geral de Acompanhamento de

Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geralde Produtos
Industriais

i

Coordenação
Divisão
Serviço

Chefe
Chefe
Auxiliar

Coordenação-Geral de Defesa da Ordem

Econômica
Coordenação
Divisão

I

1
2
3
1
26
34
36

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Auxiliar

i

101.4
101.3
101.2
102.1
FG-l
FG-2
FG-3
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Cargos!

1

Umdade

Secretanu do Patrimônio da União

NO
1

2
Coordenação

,

Coordenação-Geral de Engenharia

\ Divisão
'I Coordenação-Geral

de Legislação Aplicada

1
3
1
1
4
1

1
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Patrimonial

I

Divisão
Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais

Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizacional e Informática
Divisão
Coordenação-Geral de Programação Técnica
e Logística
Divisão

4

Cargo/Função
Secretário
Secretário-Adjunto
Assistente
Coordenador
Coordenador-Geral
! Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

1
3

FG

,

1

3
1

NEI
DAS!

Denominação

Funções

Coordenador-Geral
Auxiliar
, Chefe

i

101.6
101.5
102.2

101.3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

3
3
15
3
3
6
9

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-S

12

Delegado
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1

2
1

2
4
5

3
Delegacias do Patrimônio da União
a)

noRJ,SPePE

Divisão
Serviço

no ES, BA, SC, SE, RS, DF, MA, PA, CE,
PR,RNeAL
Divisão

b)

Serviço

48
24
12
12
24
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Cargos/

Unidade

!

Denominação
CargolFunção

Funções

NO
c) no AM, GO, MG, MS, MT, PB e FI
Serviço

Gabinete
Corregedoria-Geral de Controle Interno

I

Coordenação
Dívíeêc

, Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Operacional
Coordenação

Divisão

Coordenação-Geralde Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Articulação Externa
das Ações do Controle Interno
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geralde Avaliação da Execução
do Orçamento
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Execução de Programas
Divisão
i
Oocrdenação-Oeral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e Controle
Divisão

Delegado
Chefe

101.2
101.1
FG-1
FG-2

1

Secretário

3

Secretário-Adjunto
Chefe
Assistente
Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto

101.6
101.5
101.4
102.2
101.5
101.3
101.3
102.1
101.2

7
28
7
7

Secretaria Federal de Controle

NEJ
DAS!
FG

1
8
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1
2

Coordenador

Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

.Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1

Coordenador
Auxiliar

3

Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
3
1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

Coordenador-Geral

i
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!

Cargos!
Funções
N'

Unidade

~

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS!
PG

! Coordenação~Geral de Planejamento, Avalia-

i

çâo e Sistematização das Ações de Fiscalizaçâo e Controle
Divisão

: Serviço
, Coordenuçuo-Geral de Planejamento e
\ Articulação das Ações de Auditoria
: Oovernamental
! Divisão
: Serviço
I Cocrdenaçâo-Ger'al de Normas e Programas
de Auditoria
! Divisão

i

i

Coordenação-Geral de Auditorias Integradas
e de Recursos Externos
Divisão
;, Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança

I

I
i

Divisão
Coordenação-Geral pura Fiscalizações e
: Auditorias Especiais

,

i Divisão

I

Secretarias de Controle Int~rno

1
2
1

1
2
1
1
3

ICoordenador-Geral
Chefe
I Chefe

,

ICoordenador-Geral
Chefe
Chefe

I

ICoordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

I

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral

Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
: Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

14
28
14
14
56

Secretário
Chefe
Assistente
' Coordenador-Geral
Chefe

101.5
101.2
102.2
10104
101.2

14
56
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1

,

MJ, MT, MAARA, MmC, M'Ib, MPAS,
MS, MICT, MME, MPO, Me, Mare, MCT e

a) no

MMA
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão
b) noMF
Divisão
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Oocrdeneção-Geral de Auditoria
Divisão

Coordenação-Geralde Fiscalização e Controle
Divisão

noMEC
Divisão

c)

Coordenação-Geralde Auditoria
Divisão

Coordenação-Geral de Fiscalizaçãoe Controle
Divisão

Denominação
CargolFunçã<>

NEI
DAS!

FG

1
4
1
6

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral

1
2
1
1
1
4
1
5

Secretário
Chefe
Assistente

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
101.2
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2

20
20
80
20
2
2
8
6

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
6
3

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

Secretário

101.6
101.5
102.3
102.2

Chefe

Auxiliar

101.4
101.2
101.4
101.2

Delegacias Federais de Controle
a) no AO, AL, AM, BA, CE, ES, 00, MA,

MS, MT, PA, PB, PE, PR, PI. RS, RN. RO,

SC.SE
Divisão
Serviço
b) emMGeSP

Divisão
Serviço
c) noRJ

Divisão

Serviço
Secretaria de Assuntos Internacionais

1
2
1
2

Secretário-Adjunto

Assessor
Assistente

Coordenação-Geralde Integração
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Assuntos EconômicoFinanceiros
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Coordenação-Geral de Assuntos EconômicoComerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

1
1
2
2
1
1

Denominação

CargoJFunção

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe

NE!
DAS!
FG
101.4
101.3
101.2

FG-l
FG-2
FG-3
101.5

1
1

Diretor-Geral

5
7

Adjunto
Auxiliar
Gerente

102.1
101.2

Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa

1

Diretor

101.3

Diretoria de Planejamento e Desenvclvímento Institucional

1

Diretor

101.3

Diretoria de Atendimento e Coordenação de
Programas

1

Diretor

101.3

Diretoria Técnica de Educação

1

Diretor

101.3

Diretoria Técnica de Administração
Divisão

1
2
1
1

Diretor
Chefe
Prefeito

101.3
101.2
101.1
FG-2

Diretor Regional

101.2

Presidente

101.4
101.2
101.1
101.4

Centros Regionais de Treinamento

Coselhos de Contribuintes
111 Conselho de Contribuintes

2 11 Conselho de Contribuintes

39Conselho de Contribuntes

10
1
7
1
1
2
1
1
2
1
6
7

8

Diretor-Geral

Prsidente da Câmara
SecretárioExecutivo
Presidente
Presidente da
Câmara
Secretário Executivo
Presidente
Presidente da
Câmara

SecretárioExecutivo

101.4

101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

FG-l
FG·2
FG-3
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b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Fazenda
Código

I

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

!
I

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Sublota11
0,,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal2

Total

Situação Anterior

DAS
Unitário

Quant.

I

I

Situação Atual

Valor Total

ValorTotal

Quant.

45,64
202,54
529,76
302,56
1.102,23
772,00
39,52
46,20
39,68
77,70
118,00

2.472

3.275,8,3

2.498

,3.301,83

991
989
1.195

307,21
237,36
227,05

991
989
1.221

307,21
237,36
231,99

3.175
5.647

771,62
4.047,45

3.201
5.699

776,56
4.078,39

i

7
41
172
244
993
798
8
15
32
70
118

45,64
202,54
529,76
302,56
1.102,23
798,00
39,52
46,20
39,68
77,70
118,00

7
41
172
244
993
772
8
15
32
70
113

i

i

DECRETO N' 2.204, DE 9 DE ABRIL DE 1997
Dá nova redação aos arts. 7º e 8º da
Estrutura Regimental do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER),
aprovada pelo art. 2!!do Decreto n(l 1.911, de
21 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 7' e 8' da Estrutura Regimental do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), aprovada pelo art.
2º do Decreto n' 1.911, de 21 de maio de 1996, passam a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 7º Ao Conselho Administrativo compete definir as
políticas organizacionais e normas de funcionamento interno
do DNER, deliberar sobre seus planos, programas e outras
matérias relativas ao Sistema Rodoviário Nacional, em especial sobre:

I

normas para a definição de prioridades de investi-

mento;

H

normas para celebração de contratos;

IH
normas relativas ao poder de polícia administrativa, estabelecimento de servidões de áreas non aedificandi, de
recuo e alinhamento, e outras limitações ao direito de propriedade e à posse de bens limítrofes à faixa de domínio das rodovias
federais e suas obras de arte;
IV -

metodologia de fiscalização de obras e contratos;

V - indenizações cujo valor exceda a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) ou quando o Conselho assim definir;
VI -

licitações na modalidade de concorrência;

VII - tabelas de preço e de composição de custos para
obras, serviços e compras, bem como preços de serviços e obras
não previstos em tabelas;
VIH -

aquisição de bens imóveis, assim como alienação de

bens móveis e imóveis, na forma da lei;

IX -

recursos interpostos contra atos do Diretor-Geral.

Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho Administrativo manifestar-se, por meio de resolução, sobre:
a) planos e programas rodoviários nacionais;
b) programas anuais e plurianuais de investimentos para o

setor rodoviário;

c) proposta orçamentária anual do DNER e o correspondente plano de trabalho;
d) operações de crédito destinadas a antecipar ou cornplementar recursos para o DNER;
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e) quadro de lotação de pessoal e plano de classificação de

cargos;
f) decisões relevantes no ãmbito administrativo, em especial
as que envolvem questões ligadas à reestruturação e ao programa
de qualidade do órgão;
g) assuntos e consultas que lhe forem submetidos por qualquer de seus membros.

Art. 8" O Conselho Administrativo será constituído pelos
seguintes membros:
I -

do Ministério dos Transportes:

a) Secretário Executivo, que o presidirá;
b) Secretário de Desenvolvimento;

c) Secretário de Transportes Terrestres;
d) Diretor-Geral do DNER;

II - um do Ministério do Planejamento e Orçamento e um
do Ministério da Fazenda, indicados pelos respectivos Ministros
de Estado.

Parágrafo único. O substituto do Presidente do Conselho
Administrativo será designado pelo Ministro de Estada dos
Transportes, dentre os demais conselheiros.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1977; 1769 da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis IWp.
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DECRETO N' 2.205, DE 9 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento de cargos

do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre c Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Saúde, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, em caráter provisório, até 31 de
dezembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Saúde, dois DAS 101.6, seis DAS
101.5, dois DAS 101.3 e um DAS 102.5, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal.
§ l' Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura do Ministério da Saúde, devendo constar do
ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão
ao caput deste artigo.
§ 2" Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2' Ficam remanejados do Ministério da Saúde para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS
102.4, um DAS 102.2 e um DAS 102.1.
Art. 3' Em decorrência no disposto no artigo anterior, o Anexo
XXX ao Decreto n'' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do anexo a este decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
(Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo XXX
Quadro Demonstrativo de Custos de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas
Ministério da Saúde
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

lO1.6
101.5
101.4
101.3
lO1.2
lO1.1
102.5
102.4
102.3
lO2.2
lO2.1

DAS~Unitário

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Quant.

2
10
46

Valor Total

529
2
2
10
39
35

13,04
49,40
141,68
121,52
300,81
529,00
9,88
6,16
12,40
43,29
35,00

98
271

Subtotall

-

1.044

1.262,18

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

323
341
424

lOO,13
81,84
80,56

Subtotal2
Total (1+2)

-

1.088
2.132

262,53
1.524,71

-

DECRETO Nº 2.206, DE 14 DE ABRIL DE 1997
Aprova o Regulamento do Serviço de TV
a Cabo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n" 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1" Fica aprovado o Regulamento de Serviço de TV a Cabo,
que com este baixa.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 1.718, de 28 de novembro de
1995.
Brasília, 14 de abril de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Malta
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Definições
Art. l' Este regulamento dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo,
instituído pela Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995. O Serviço de TV a
Cabo obedecerá aos preceitos da legislação de telecomunicações em
vigor, aos da referida Lei n" 8.977/95, aos deste regulamento e aos das
normas complementares baixadas pelo Ministério das Comunicações e
pelo Ministério da Cultura, observando, quanto à outorga para execução
desse serviço, as disposições das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n' 9.074, de 7 de julho de 1995.
Art. 2' O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações,
não aberto a correspondência pública, que consiste na distribuição de
sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte por
meios físicos.
§ 1º Os sinais referidos neste artigo compreendem programas
de vídeo e/ou áudio similares aos oferecidos por emissoras de radiodifusão, bem como de conteúdo especializado e que atendam a interesses específicos, contendo informações meteorológicas, bancárias,
financeiras, culturais. de preços e outras que possam ser oferecidas
aos assinantes do serviço. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha da programação e outros usos pertinentes ao serviço,
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tais como aquisição de programas pagos individualmente, tanto em
horário previamente programado pela operadora como em horário
escolhido pelo assinante. Aplicações não compreendidas neste parágrafo constituem outros serviços de telecomunicações, podendo ser
prestados, mediante outorga específica, em conformidade com a regulamentação aplicável.
§ 2" Como interação deve ser compreendido todo processo de
troca de sinalização, informação ou comando entre o terminal do
assinante e o cabeçal.

Art. 3" O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura
universal e nacional, a diversidade de fontes e informação, o lazer e
o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e
econômico do País.
Art. 4" O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma política
que desenvolva o potencial de integração ao Sistema Nacional de
Telecomunicações, valorizando a participação do Poder Executivo, do
setor privado e da sociedade, em regime de cooperação e complementaridade, nos termos da Lei n" 8.977/95.
Art. 5" As normas cuja elaboração é atribuída, por este regulamento, ao Ministério das Comunicações e ao Ministério da Cultura
só serão baixadas após ser ouvido o Conselho de Comunicação Social,
que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, após o recebimento
da consulta, sob pena de preclusão.
Art. 6" Para os fins deste regulamento, aplicam-se as seguintes
definições, bem assim as estabelecidas pela Lei n" 8.977/95, devendo o
Ministério das Comunicações explicitá-las em normas complementares:
I - Adesão é o compromisso entre a operadora de TV a Cabo
e o assinante, decorrente da assinatura de contrato, que garante ao
assinante o acesso ao serviço, mediante pagamento de valor estabelecido pela operadora;
li - Serviço Básico é o composto pelo conjunto de programas
oferecidos ao assinante através dos canais básicos previstos no inciso
I do art. 23 da Lei n" 8.977/95;
111 - Assinatura Básica é o preço pago pelo assinante à operadora de TV a Cabo pela disponibilidade do Serviço Básico;
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IV - Serviço Comercial é o composto por conjuntos de programas que constituem o serviço básico e mais aqueles selecionados
dentre os canais de prestação eventual ou permanente de serviços e
OS de livre programação pela operadora;
V - Assinatura Comercial é o preço pago pelo assinante à
operadora de TV a Cabo pela disponibilidade do Serviço Comercial;
VI - Projeto Básico é o projeto que embasa a concessão, sendo
constituído pela descrição do sistema de TV a Cabo proposto, discriminando a capacidade do sistema, a área de prestação do serviço, o
número de domicílios que poderão ser atendidos, com o cronograma
de implementação do sistema e da programação, além de outros
aspectos de interesse público a serem definidos no edital de convocação dos interessados na prestação do serviço;
VII - Capacidade do sistema de TV a Cabo é o número de
canais tecnicamente disponíveis para a operadora para a prestação
do Serviço de TV a Cabo, seja em sua própria rede ou em rede
contratada para a prestação do serviço;
VIII - Coligada: uma empresa será considerada coligada de
outra se uma detiver, direta ou indiretamente, pelo menos vinte por
cento de participação no capital votante da outra, ou os capitais
votantes de ambas forem detidos, direta ou indiretamente, em, pelo
menos, vinte por cento por uma mesma pessoa ou empresa. Caso haja
participação de forma sucessiva em várias empresas, deve-se computar o valor final de controle pelas multiplicações das frações percentuais de controle em cada empresa da linha de encadeamento.

CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 7· Compete ao Ministro de Estado das Comunicações outorgar concessão para exploração do Serviço de TV a Cabo, bem assim
formalizá-la mediante assinatura de contrato de concessão.
Art. 8· Compete ao Ministério das Comunicações, além do disposto neste regulamento:
I - estabelecer normas complementares do serviço, inclusive
quanto aos parãmetros técnicos de qualidade e desempenho da exeCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2433-2620, abro 1997
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cução e exploração do serviço, bem assim os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sistema Nacional de Telecomunicações,
do Serviço de TV a Cabo e das redes capacitadas para o transporte de
sinais de TV;
II - fiscalizar a exploração do serviço, em todo o território
nacional, no que disser respeito à observância da legislação de telecomunicações, dos regulamentos, das normas e das obrigações contraídas pela concessionária, nos termos do contrato de concessão;
III - dirimir, em primeira instância, as dúvidas e conflitos que
surgirem em decorrência da interpretação da Lei n'' 8.977/95 e de sua
regulamentação;

IV - regulamentar a aplicação dos critérios legais que coíbam
abusos de poder econômico no Serviço de TV a Cabo;
V - promover e estimular o desenvolvimento do Serviço de TV
a Cabo em regime de livre concorrência.
Art. 9' Compete ao Ministério das Comunicações, em conjunto
com o Ministério da Cultura, ouvido o Conselho de Comunicação
Social, o estabelecimento de diretrizes para a prestação do Serviço de
TV a Cabo, que estimulem e incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e de produção de filmes, desenhos
animados, vídeo e multimídia no País.
CAPÍTULO III
Da Consulta Pública
Art. 10. O Ministério das Comunicações, antes de iniciar processo de outorga de concessão para exploração do Serviço de TV a
Cabo, se entender necessário, publicará, no Diário Oficial da União,
consulta pública com o objetivo de, dentre outros, dimensionar a
respectiva área de prestação do serviço e o número adequado de
concessões a serem outorgadas nessa área.
Art. 11. O Ministério das Comunicações, através da consulta
pública, convidará os interessados a encaminharem seus comentários, indicando sua intenção de explorar o serviço e as condições de
competição existentes ou potenciais que tenham identificado, bem
assim qualquer outro que julgar pertinente.
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Art. 12. O Ministério das Comunicações avaliará as manifestações recebidas em razão da consulta pública e definirá o número de
concessões, a área de prestação do serviço e o valor mínimo da
outorga, para as aplicações previstas no Capítulo V.
Parágrafo único. A área de prestação do serviço e o número de
concessões correspondentes considerarão a viabilidade econômica do
empreendimento e serão avaliados levando-se em conta, entre outros
aspectos:
I

II
IH

a densidade demográfica média da região;
o potencial econômico da região;
o impacto socioeconômico na região;
a possibilidade de cobertura do maior número possível de

IV
domicílios;
V - o número de pontos de acesso público ao serviço, através
de entidades como universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde.

Art. 13. O Ministério das Comunicações poderá proceder à divisão de uma determinada região ou localidade em mais de uma área
de prestação do serviço, mantendo, sempre que possível, todas as
áreas com potencial mercadológico equivalente.
Art. 14. Uma vez publicada a consulta pública ou o aviso de
licitação, a concessionária de telecomunicações da área de prestação
do Serviço de TV a Cabo objeto da concessão deverá fornecer a todos
os interessados, indiscriminadamente, todas as informações técnicas
relativas à disponibilidade de sua rede existente e planejada.
Art. 15. Nos casos em que fique caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, conforme disposto na Lei
n" 8.666/93, o Ministério das Comunicações solicitará da interessada
a apresentação da documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade
fiscal, dentre aquelas previstas nos arts. 21 a 24.
§ l' Tendo a entidade interessada cumprido o disposto neste
artigo, o Ministério das Comunicações emitirá ato de outorga, que
será formalizada mediante assinatura de contrato de concessão,
observado o disposto no Capítulo VI deste regulamento.
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§ 22 O Ministério das Comunicações estabelecerá o valor a ser
cobrado e as condições de pagamento pelo direito de exploração do
Serviço de TV a Cabo.

Art. 16. Tendo sido caracterizada exigibilidade de licitação, o
Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diário
Oficial da União, contendo a indicação do local e horário em que as
interessadas poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem
assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilita.
ção e da proposta.
CAPÍTULO IV
Do Enquadramento do Serviço
Art. 17. O Serviço de TV a Cabo, com base na população da área
de prestação do serviço, será enquadrado nos seguintes grupos:
I - Grupo A - comporta o Serviço de TV a Cabo explorado
em áreas de prestação de serviço cuja população seja inferior a
trezentos mil habitantes;
Il - Grupo B - comporta o Serviço de TV a Cabo explorado
em áreas de prestação do serviço cuja população seja igual ou superior
a trezentos mil e inferior a setecentos mil habitantes;
In - Grupo C - comporta o Serviço de TV a Cabo explorado
em áreas de prestação do serviço cuja população seja igualou superior
a setecentos mil habitantes.
CAPÍTULO V
Da Licitação

Seção!
Da Elaboração do Edital
Art. 18. A divulgação do procedimento licitatório será realizada
através da publicação de aviso de licitação, no Diário Oficial da União,
contendo a indicação do local e horário em que as interessadas poderão
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, IL 4, t. 2, p. 2433·2620, abro 1997
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examinar e obter o texto integral do edital, bem assim a data e a hora
para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.

Art. 19. Do edital deverão constar, dentre outros, os seguintes
elementos e requisitos necessários à formulação das propostas para
a exploração do serviço:
I

objeto e prazo da concessão;

11

área de prestação do serviço;

111

caracteristicas técnicas do serviço;

referência à regulamentação a ser obedecida pela entiIV
dade exploradora do serviço;
V - descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
VI - valor mínimo e condições de pagamento pelo direito de
exploração do serviço;
VII - prazos para recebimento das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VIII - relação de documentos exigidos para a aferição da
qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira, da habilitação jurídica e da regularidade fiscal, previstos nos arts. 21 a 24
e, no caso de consórcios, também aqueles indicados no art. 25 deste
regulamento;
IX - direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação de serviço;

X - critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
XI - condições de liderança da empresa responsável, no caso
de participação de empresas em consórcio;
XII -

prazos e condições para interposição de recursos;

XIII - minuta do respectivo contrato de concessão, contendo
suas cláusulas essenciais.
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Parágrafo único. Qualquer modificação no edital exige a mesma
divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

Seção II
Da Habilitação
Art. 20. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á das interessadas, exclusivamente, documentação relativa a:
I
II

III
IV

habilitação jurídica;
qualificação técnica;
qualificação econômico-financeira;
regularidade fiscal.

Art. 21. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I -

registro comercial no caso de empresa individual;

II - ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente;

III - no caso de sociedade por ações, a composição acionária do
controle societário e documentos de eleição de seus administradores,
exigência esta também necessária quando se tratar de sociedade civil
que designe sua diretoria nos moldes previstos para as sociedades por
ações;
IV - prova de que, pelo menos, 51% do capital social com
direito a voto pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo controle pertença a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos;
V - declaração dos dirigentes da entidade de que não estão
em gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial;
VI - declaração da pessoa jurídica pretendente à outorga, em
consonância com o estabelecido nos arts. 7" e 8' da Lei n' 8.977/95, de
que não:
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a) deixou de iniciar alguma operação do Serviço de TV a Cabo no
prazo legal fixado, salvo por motivo justificado e aceito pelo Ministério
das Comunicações;
b) teve cassada concessão há menos de cinco anos;
c) se encontra inadimplente com a fiscalização do Poder Executivo, na forma apurada em regular processo administrativo;

VII - declaração da pessoa juridica pretendente à outorga de
que qualquer de seus sócios ou cotistas não tenha pertencido aos
quadros societários de empresa enquadrada nas condições previstas
nas alíneas de a a c do inciso VI deste artigo, com participação de,
pelo menos, dez por cento do capital votante ao tempo das cominações;
VIII - declaração da entidade de que esta e suas coligadas não
ultrapassam o número de concessões cujo limite será estabelecido em
norma complementar.

Art. 22. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I -

registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação;
IH - indicação do pessoal técnico adequado e disponível para
a implantação e exploração do serviço, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
IV - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

Art. 23. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
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Ir - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa natural;
Ilf - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no caput e no § F do art. 56 da Lei n'' 8.666193, limitada a um por
cento do valor estimado para a realização do empreendimento relativo
à implantação e exploração do Serviço de TV a Cabo.

§ 1" A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira da proponente, com vista aos compromissos
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou de lucratividade.
§ 2" O Ministério das Comunicações poderá estabelecer, no
edital, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira das proponentes.
§ 3" O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a dez por cento do valor
estimado para a realização do empreendimento, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta.

§ 4" Poderá ser exigida, ainda, relação dos compromissos assumidos pela proponente que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em
função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5' A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado início ao certame Iicitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
Art. 24. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

r -

prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC);
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II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou municipal, se houver, relativo à sede da entidade, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
UI - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia doTempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Art. 25. No caso de participação de consórcios, as empresas
consorciadas deverão apresentar:
I - documento comprobatório, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
II - documento indicando a empresa que se responsabilizará
pelo consórcio;
UI - os documentos exigidos nos arts. 21 a 24 deste regulamento
por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada
consorciada, na proporção de sua respectiva participação;
IV - termo de compromisso pelo qual se obriguem a manter,
até o final da licitação, a composição inicial do consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos percentuais
de participação societária quando da constituição da empresa, caso
lhe seja adjudicada a outorga de concessão;
V - termo de compromisso em que se obriguem, se lhes for
adjudicada a outorga de concessão, a constituir empresa antes da
celebração do contrato.
Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão às exigências deste artigo
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
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Art. 26. Todos os documentos aqui mencionados, necessários à
habilitação, poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Art. 27. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 21 a 24
e, no caso de consórcios, também aqueles indicados no art. 25, ou que,
em os apresentando, não correspondam às exigências do edital ou
estejam com falhas ou incorreções.
Parágrafo único. Será inabilitado o consórcio no qual um ou
mais dos integrantes não atendam às exigências de habilitação,
observado o disposto no inciso IH do art. 25.
Art. 28. Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe desclassificá-Ias por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o seu término.

Seção lJI
Do Projeto Básico
Art. 29. Deverá fazer parte da proposta de cada entidade, em
atendimento às disposições da Lei n? 8.977/95, o projeto básico do
sistema, nos termos e condições deste regulamento e das normas que
forem baixadas pelo Ministério das Comunicações, além das disposições específicas que constarem do edital publicado para a respectiva
área de prestação do serviço.

Seção IV
Do Julgamento
Art. 30. No julgamento das propostas, adotar-se-á um dos critérios arrolados no art. 15 da Lei n Q 8.987/95.
Parágrafo único. No caso de ser utilizado O critério previsto no
inciso V do art. 15 da Lei n' 8.987/95, de melhor proposta em razão
da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela
outorga, aplicar-se-á o previsto nos arts. 31 a 35 deste regulamento.
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Art. 31. Nojulgamento da licitação que adote o critério previsto
no inciso V do art. 15 da Lei nº 8.987/95, as propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os seguintes quesitos e critérios:
I - cronograma de disponibilização do serviço para o público,
desde sua entrada em operação até o final do segundo ano - máximo
de cinqüenta pontos, assim distribuídos:
a) número de domicílios passíveis de serem atendidos no início
da operação do sistema máximo de 25 pontos;
b) número de domicilios passíveis de serem atendidos ao final do
primeiro ano de operação do sistema - máxiroo de quinze pontos;
c) número de domicílios passíveis de serem atendidos ao final do
segundo ano de operação do sistema - máximo de dez pontes;
II - tempo núnimo destinado à programação regional voltada
para os interesses da população da área a ser servida: percentagem
mínima tomada em relação ao tempo total de programação nos canais
de livre programação da operadora - máximo de vinte pontos;
Ill - número de canais destinados à programação de caráter
educativo/cultural além do mínimo estabelecido na Lei nº 8.977/95, nos
canais de livre programação da operadora - máximo de dez pontos;
IV - percentagem do número de estabelecimentos da comunidade local tais como universidades, escolas, bibliotecas, museus,
hospitais e postos de saúde, aos quais será oferecido o serviço básico
com isenção de pagamento do valor da adesão e da assinatura básica
- máximo de vinte pontos.

Parágrafo único. Considerando características específicas de determinada área de prestação de serviço, o edital poderá prever outros
quesitoa para fins de exame das propostas, cuja pontuação total não
deverá ser superior a vinte pontes, situação em que as pontuações
estabelecidas nas alíneas do inciso I deste artigo serão proporcionalmente reduzidas de modo que seja mantido o total geral de cem pontos.
Art. 32. Para cada quesito definido no art. 31, o edital de
licitação estabelecerá:

I - condições mínimas necessárias a serem atendidas;
II - critérios objetivos para a graduação da pontuação, vedada
a comparação entre propostas.
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Parágrafo único. Somente serão classificadas as propostas que,
além de atenderem à condição mínima estabelecida nesta artigo,
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I
II -

cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;
sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C.

III Art. 33. O edital de licitação, na valoração do preço pela outor-

ga, estabelecerá condição mínima a ser atendida e critério objetivo
para a graduação da pontuação, determinando pontuação máxima de
cem pontos, vedada a comparação entre propostas.
Art. 34. A classificação das proponentes far-se-á de acordo com
a média ponderada da valoração obtida pela aplicação do disposto nos
arts. 32 e 33, de acordo com os pesos preestabelecidos, observado o
que segue:
I - para os serviços enquadrados no Grupo A, o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 32 preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação
do disposto no art. 33;
II - para os serviços enquadrados no Grupo B, os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 32 e à
valoração obtida pela aplicação do disposto no art. 33 serão equivalentes;

III - para os serviços enquadrados no Grupo C, o peso relativo
à valoração obtida pelo disposto no art. 33 preponderará sobre o peso
relativo à valoração obtida pelo disposto no art. 32.

Art. 35. Somente será classificada a proposta que atender a todas
as condições mínimas estabelecidas nos arts. 32 e 33, bem assim as
condições técnicas estabelecidas na legislação pertinente ou no edital.
Art. 36. No caso de empate, entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á por sorteio, em ato público.
Art. 37. O valor da outorga de concessão será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre outras, à
carência, aos prazos de pagamento, às multas e aos encargos de mora.
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CAPÍTULO VI
Da Formalização da Outorga

Art. 38. A concessão para a exploração do Serviço de TV a Cabo
será outorgada mediante ato do Ministério das Comunicações, do qual
devem constar o nome ou denominação social da concessionária, o
objeto e o prazo da concessão, a área de prestação do serviço e o prazo
para início da exploração do serviço, hem assim outras informações
julgadas convenientes pelo Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. A outorga de concessão para exploração do
Serviço de TV a Cabo será formalizada mediante contrato de concessão, assinado pelo Ministro de Estado das Comunicações.

Art. 39. A concessão será outorgada pelo prazo de quinze anos,
podendo ser renovada por períodos iguais e sucessivos.
Art. 40. O Ministério das Comunicações convocará a entidade
vencedora da licitação para assinar o contrato de concessão, no prazo
e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação.
Parágcafo único. É facultado ao Ministério das Comunicações,
quando a entidade vencedora não atender ao disposto neste artigo,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.

Art. 41. O Ministério das Comunicações providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do contrato de concessão
e de seus aditamentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como
condição indispensável para sua eficácia.
Art. 42. Do contrato de concessão deverão constar as condições
legais, regulamentares e normativas a serem obedecidas pela concessionária na exploração do Serviço de TV a Cabo.

Art. 43. Nos casos em que ocorrer procedimento licitatório,
deverão constar do contrato de concessão, além do previsto no art. 42,
os compromissos, termos, prazos, condições e valores da proposta da
entidade vencedora da licitação.
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Parágrafo único. O não-cumprimento das cláusulas mencionadas neste artigo implicará caducidade da outorga, salvo se este
resultar de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e
aceito pelo Ministério das Comunicações.

Art. 44. Aplicam-se aos contratos de concessão as normas
gerais pertinentes previstas nas Leis nº 8.666/93, nº 8.987/95 e
nº 9.074195, especialmente quanto formulação, alteração, execução
e extinção dos referidos contratos.
à

CAPÍTULO VII
Das Condições de Competição

Art. 45. O Ministério das Comunicações estabelecerá as normas complementares, observando critérios legais que coíbam abusos
de poder econômico e princípios que estimulem o desenvolvimento do
Serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência.
Art. 46. Quando não houver demonstração de interesse na prestação do serviço em determinada área, caracterizada pela ausência de
resposta a edital relativo a uma determinada área de prestação do
serviço, o Ministério das Comunicações poderá outorgar concessão para
exploração do Serviço concessionária local de telecomunicações.
à

Parágrafo único. Neste caso, não haverá abertura de novo edital, bastando a manifestação de interesse por parte da concessionária
local de telecomunicações.
Art. 47. A concessão para exploração do serviço por concessionária de telecomunicações será outorgada pelo prazo de quinze anos,
renovável por iguais períodos, conforme procedimento estabelecido
pelo Ministério das Comunicações, que incluirá consulta pública.

CAPÍTULO VIII
Da Instalação do Serviço
Seção I
Do Projeto de Instalação

Art. 48. A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a
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nheiro habilitado, que seja compatível com as características técnicas
indicadas no projeto baeico apresentado por ocasião do edital e esteja
de acordo com as normas complementares baixadas pelo Ministério
das Comunicações.
§ 1º O projeto deverá ser elaborado de modo que o sistema
atenda a todos os requisitos mínimos estabelecidos em norma com-

plementar.
§ 2'" O projeto deverá indicar, claramente, os limites da área de
prestaçào do serviço, da Rede de Transporte de Telecomunicações,
quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais
de TV, bem como a propriedade de cada uma delas e de seus segmentos, se for o caso.
§ 39 l~::.. área de prestação do serviço determina o Iimite geográfica máximo da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV.
§ 4' O projeto da Rede de Transporte de Telecomunicações,
quando esta for de responsabilidade da concessionária de telecomunicações, não será apresentado ao Ministério das Comunicações, devendo,
entretanto, assegurar o atendimento, pelo sistema de TV a Cabo, dos
requisitos técnicos mínimos estabelecidos era norma complementar.

§ 5° É recomendável evitar-se a multiplicidade de redes, tanto
nos segmentos de Rede de Transporte corno nos de Rede Local,
devendo a operadora procurar utilizar rede disponível de concessionária local de telecomunicações ou de outra operadora de TV a Cabo
da mesma área de prestação do serviço.
§ 6'< O resumo do projeto de instalação deverá ser apresentado
ao Ministério das Comunicações, para informação, no prazo de 180
dias, a contar da data de publicação do ato de outorga de concessão
DO Diário Oficiai, em formulário próprio estabelecido pelo Ministério
das Comunicações,
§ 7º O projeto de instalação e suas alterações deverão estar
disponíveis para fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Ministério
das Comunicações.
§ 8" O segmento da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV
localizado nas dependências do assinante ê de propriedade deste e
deve obedecer às normas técnicas aplicáveis.
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Seção!!
Da Instalação e do Licenciamento

Art. 49. As operadoras de TV a Cabo terão prazo de dezoito
meses, contado a partir da data de publicação do ato de outorga no
Diário Oficial, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema
e iniciar a prestação do serviço aos assinantes.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões
apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério
das Comunicações.

Art. 50. Será garantida à operadora de TV a Cabo condições de
acesso, no ponto de conexão com a Rede Local de Distribuição de
Sinais de TV de sua propriedade, à Rede de Transporte de Telecomunicações.
Art. 51. Dentro do prazo estabelecido para iniciar a exploração
do serviço, a operadora de TV a Cabo deverá solicitar ao Ministério
das Comunicações o licenciamento do sistema, de acordo com norma
complementar.
Art. 52. A operadora de TV a Cabo deverá apresentar ao Ministério das Comunicações todas as alterações das caracteristicas técnicas
constantes do projeto de instalação, tão logo estas sejam efetivadas,
utilizando o mesmo formulário padronizado referido no § 6" do art. 48.
Parágrafo único. As alterações mencionadas neste artigo deverão resguardar as caracteristicas técnicas do serviço dentro do estabelecido em norma complementar.

Art. 53. Os equipamentos utilizados no Serviço de TV a Cabo,
se cabível, deverão ser certificados pelo Ministério das Comunicações,
de acordo com as normas pertinentes.
Art. 54. Ocorrendo qualquer interferência prejudicial, o Ministério das Comunicações, após avaliação, poderá determinar a suspensão da transmissão dos canais envolvidos na interferência, ou mesmo
a interrupção do serviço, caso a operadora não providencie a solução
do problema, de acordo com o estabelecido em norma complementar.
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Art. 55. O atendimento da totalidade da área de prestação do
serviço será acompanhado pelo Ministério das Comunicações, de
modo a assegurar o cumprimento do cronograma de implementação
apresentado pela operadora de TV a Cabo.
Parágrafo único. A concessionária deverá encaminhar ao Ministério das Comunicações relatórios semestrais relativos à implantação
do sistema.

Art. 56. Caso a operadora de TV a Cabo tenha interesse em
expandir sua área de prestação do serviço além dos limites estabelecidos
no ato de outorga, somente poderá fazê-lo se ficar demonstrado, após
procedimento de consulta pública, que não há interesse de terceiros na
prestação do serviço na área pretendida ou em área que a envolva.
§ 1" No caso de manifestação de interesse de terceiros, o Ministério das Comunicações deverá proceder a abertura de edital.
§ 2" O Ministério das Comunicações poderá analisar, caso a
caso, as solicitações de expansão decorrentes do crescimento natural
de localidade integrante da área de prestação do serviço.
CAPÍTULOrx
Da Prestação do Serviço

Seção I
Da Disponibilidade de Canais

Art. 57. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do
serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações, previstas no art. 23 da Lei n' 8.977/95:
I
U
UI

canais básicos de utilização gratuita;
canais destinados à prestação eventual de serviços;
canais destinados à prestação permanente de serviços.

Parágrafo único. Excluídos os canais referidos nos incisos I, U e
UI deste artigo e o canal estabelecido no art. 74, os demais canais
serão programados livremente pela operadora de TV a Cabo, conforme previsto no art. 24 da Lei n' 8.977/95.
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Seção 11
Dos Canais Básicos de Utilização Gratuita

Art. 58. As operadoras de TV a Cabo distribuirão obrigatória,
integral e simultaneamente, sem inserção de qualquer informação,
programação dos canais das emissoras geradoras locais de Radiodifusão
de Sons e Imagens em VHF e 1JHF, abertos e não codificados, em
conformidade com a alínea a do inciso I do art. 23 da Lei n" 8.977/95,
cujos sinais atinjam a área de prestação do serviço com nível adequado.
§ lQ O Ministério das Comunicações estabelecerá o nível mínímo de intensidade de sinal que será considerado adequado para efeito
de cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Somente justificado motivo de ordem técnica poderá ensejar a restrição, por parte de uma geradora local de TV, a distribuição
de seus sinais nos termos dos §§ 4" e 59 do art. 23 da Lei n" 8.977/95.
§ 3º A distribuição de programação de emissora geradora de televisão, não enquadrada na situação de obrigatoriedade estabelecida neste
artigo, somente poderá ser feita mediante autorização dessa geradora.
Art. 59. As entidades que pretenderem a veiculação da programação nos canais previstos nas alíneas de b a g do inciso I do art. 23
da Lei n? 8.977/95, a despeito de terem assegurada a utilização
gratuita da capacidade correspondente do sistema de TV a Cabo,
deverão viabilizar, às suas expensas, a entrega dos sinais no cabeçal
de acordo com os recursos disponíveis nas instalações das operadoras
de TV a Cabo,
Art. 60. Para os efeitos do cumprimento da alínea b do inciso
I do art. 23 da Lei nº 8.977/95, a Assembléia Legislativa e as Câmaras
de Vereadores estabelecerão a distribuição do tempo e as condições
de utilização.
Parágrafo único, Na ocupação do canal previsto neste artigo,
será privilegiada a transmissão ao vivo das sessões da Assembléia
Legislativa e das Câmaras de Vereadores.

Art. 61. Para os efeitos do previsto na alínea e do inciso I do art.
23 da Lei n? 8.977/95, as universidades localizadas na área de prestação do serviço da operadora deverão promover acordo definindo a
distribuição do tempo e as condições de utilização.
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Art. 62. A situação prevista no artigo anterior também se aplica
às programações originadas pelos órgãos que tratam de educação e
cultura nos governos municipal, estadual e federal, conforme o estabelecido na alínea f do inciso I do art. 23 da Lei n" 8.977/95.
Art. 63. A programação do canal comunitário, previsto na alínea g do inciso I do art. 23 da Lei n'' 8.977/95, será constituída por
horários de livre acesso da comunidade por programação coordenada
por entidades não governamentais e sem fins lucrativos, localizada
na área de prestação do serviço.
Art. 64. Caso os canais mencionados nos arts. 58 a 63 não sejam
ocupados pela programação a que se destinam, esses ficarão disponíveis para livre utilização por entidades sem fins lucrativos e não
governamentais localizadas na área de prestação do serviço, em
conformidade com o § 2' do art. 23 da Lei n" 8.977/95.
Art. 65. Em conformidade com o previsto no inciso IV do art. 10
da Lei nº 8.977/95, qualquer interessado poderá solicitar a ação do
Ministério das Comunicações para dirimir dúvidas ou resolver conflitos e problemas decorrentes de situações que frustrem o caráter
democrático e pluralista inerente à utilização dos canais previstos nas
alíneas b ag do inciso I do art. 23 da Lei n? 8.977/95.
SeçãoIII

Dos Canais Destinados à Prestação Eventual
ou Permanente de Serviços

Art. 66. Os canais previstos nos incisos n e In do art. 23 da Lei
n" 8.977/95, destinados, respectivamente, à prestação eventual (dois
canais) e permanente (trinta por cento da capacidade) de serviços,
integram a parte pública da capacidade do sistema, a ser oferecida a
programadoras não coligadas à operadora de TV a Cabo ou a quaisquer outras pessoas jurídicas no gozo de seus direitos, também não
afiliadas à operadora de TV a Cabo.
§ 1Q As operadoras de TV a Cabo ofertarão, publicamente, os
canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços
mediante anúncio destacado em, pelo menos, um jornal de grande
circulação na capital do respectivo Estado.
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§ 2º O atendimento aos interessados obedecerá à ordem cronológica de solicitação dos meios, e, em caso de pedidos apresentados
simultaneamente que esgotem a capacidade ofertada, a seleção dos
interessados dar-se-á, conforme estabelece o § 2' do art. 25 da Lei
n" 8.977/95, por decisão da operadora, justificadamente, com base em
critérios que considerem a garantia do direito de expressão e o
exercício da livre concorrência, bem como a gestão de qualidade e
eficiência econômica da rede.

§ 3' Os preços a serem cobrados pelas operadoras pelo uso dos
canais deverão ser justos e razoáveis, não discriminatórios e compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os seus correspondentes custos.
§ 4' A operadora não terá nenhuma ingerência sobre a atividade de programação dos canais destinados à prestação eventual ou
permanente de serviços, cujo conteúdo será de responsabilidade integral das programadoras ou das pessoas jurídicas atendidas, não
estando, também, a operadora, obrigada a fornecer infra-estrutura
para a produção dos programas.

§ 5' Os contratos de uso dos canais ficarão disponíveis para
consulta de qualquer interessado, nos termos do § 3' do art. 25 da Lei
n' 8.977/95.

Seção IV
Dos Canais de Livre Programação pela Operadora

Art. 67. Os canais de livre programação pela operadora, mencionados no art. 24 da Lei n? 8.977/95, oferecerão programação da
própria operadora, de coligadas, ou ainda adquirida de outras programadoras escolhidas pela operadora de TV a Cabo.
Parágrafo único. Em cumprimento ao inciso V do art. 10 da Lei
nº 8.977/95 e de modo a assegurar o desenvolvimento do Serviço de
TV a Cabo em conformidade com o inciso VI do mesmo artigo, os
acordos entre a operadora e as programadoras deverão observar as
seguintes disposições:
a) a operadora de TV a Cabo não poderá impor condições que
impliquem participação no controle ou requeiram algum interesse
financeiro na empresa programadora;
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b) a operadora de TV a Cabo não poderá obrigar a programadora
prever direitos de exclusividade como condição para o contrato;

c) a operadora de TV a Cabo não poderá adotar práticas que

restrinjam indevidamente a capacidade de uma programadora não

coligada a ela de competir lealmente, através de discriminação na
seleção, termos ou condições de contrato para fornecimento de programas;
d) a contratação, pela operadora de TV a Cabo, de programação
gerada no exterior deverá ser sempre realizada através de empresa
localizada no território nacional.

Seção V
Da Prestação

Art. 68. A operadora de TV a Cabo deverá oferecer o serviço ao
público de forma não discriminatória e a preços e condições justos,
razoáveis e uniformes, assegurando o acesso ao serviço, como assinante, a todos os que tenham suas dependências localizadas na área
de prestação do serviço, mediante o pagamento do valor correspondente à adesão e à assinatura básica.
Art. 69. O Serviço Básico é constituído pelos canais básicos de
utilização gratuita estabelecidos nas alíneas de a a g do inciso I do
art. 23 da Lei n" 8.977/95.

Art. 70. Nenhum preço a ser cobrado do assinante, exceto o da
assinatura básica, poderá estar sujeito a regulamentação.

Parágrafo único. O preço da assinatura básica somente poderá
ser regulamentado se o Ministério das Comunicações constatar que
o nível de competição no mercado de distribuição de sinais de TV
mediante assinatura é insuficiente, na forma disposta em norma
complementar.

Art. 71. A operadora de TV a Cabo não pode proibir, por contrato ou qualquer outro meio, que o assinante tenha o imóvel que
ocupa servido por outras entidades operadoras de serviço de distribuição de sinais de TV mediante assinatura.
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Art. 72. A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de TV, na prestação do Serviço de TV a Cabo, deverá
permitir, tecnicamente, o acesso individual de assinantes a canais e
programas determinados, em condições a serem normatizadas pelo
Ministério das Comunicações.
Art. 73. A operadora deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que permita o
bloqueio à livre recepção de determinados canais.
Art. 74. As operadoras de TV a Cabo oferecerão, obrigatoriamente, pelo menos um canal exclusivo de programação composta por
obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de produção independente.
§ 1º As condições comerciais desse canal serão definidas entre
as programadoras e as operadoras.
§ 2" O Ministério da Cultura, ouvido o Conselho de Comunicação Social, baixará as normas referentes às condições de credenciamento e de habilitação de programadoras que desenvolvam a programação, assim como outras condições referentes à estruturação da
programação do canal previsto neste artigo.
§ 3º A transmissão da programação do canal exclusivo deverá
ser diária, com um mínimo de doze horas de programação ininterrupta, que inclua o horário das 12 às 24 horas.

Art. 75. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério
das Comunicações, estabelecerá as diretrizes para a prestação do
Serviço de TV a Cabo que estimulem e incentivem o desenvolvimento
da indústria cinematográfica nacional e da produção de filmes, de
longa, média e curta-metragem, desenhos animados, vídeo e multimídia no País.
Art. 76. As empresas operadoras e programadoras brasileiras
serão estimuladas e incentivadas a destinar investimentos para a
co-produção de obras audiovisuais e cinematográficas brasileiras
independentes.
Art. 77. Qualquer um que se sinta prejudicado por prática da
operadora de TV a Cabo ou da concessionária de telecomunicações ou
por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais ou do serviço,
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poderá representar ao Ministério das Comunicações, que deverá
apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar
audiência pública se julgar necessário.
CAPÍTULO X
Da Utilização das Redes
..Art. 78. No caso de a concessionária de telecomunicações fornocer a Rede de Transporte de Telecomunicações à operadora de TV a
Cabo, as seguintes disposições deverão ser observadas:

I - a concessionária de telecomunicações não poderá ter nenhuma ingerência no conteúdo dos programas transportados, nem
por eles ser responsabilizada;
II - a concessionária de telecomunicações não poderá discriminar, especialmente quanto a preços e condições comerciais, as
diferentes operadoras de TV a Cabo;
Ill - a concessionária de telecomunicações poderá reservar
pane de sua capacidade destinada ao transporte de sinais de TV a
Cabo para uso comum de todas as operadoras no transporte dos
Canais Básicos de Utilização Gratuita;

IV - a concessionária de telecomunicações poderá oferecer serviços ancilares ao de TV a Cabo, tais como serviços de faturamento e
cobrança de assinaturas, e serviços de manutenção e gerência de rede;

V - os contratos celebrados entre a concessionária de telecomunicações e a operadora de TV a Cabo ficarão disponíveis para
consulta de qualquer interessado.
Parágrafo único. As disposições deste artigo também se aplicam
aos casos em que a concessionária de telecomunicações fornece a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV.
Art. 79. O Ministério das Comunicações deverá estabelecer política de preços e tarifas e outras condições a serem praticadas pelas
concessionárias de telecomunicações.
Art. 80. No caso de a concessionária de telecomunicações não
fornecer a Rede de Transporte de Telecomunicações à operadora de
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TV a Cabo, esta, a seu critério, decidirá sobre a construção de sua
própria rede ou a utilização de infra-estrutura de terceiros.
§ 1" As disposições deste artigo também se aplicam aos casos
em que a concessionária de telecomunicações não fornece a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV.
§ 2" Em nenhuma hipótese a operadora de TV a Cabo poderá
utilizar as instalações de propriedade da concessionária de telecomunicações sem prévia autorização desta, de acordo com as normas
aplicáveis.

Art. 81. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede
de Transporte de Telecomunicações ou segmentos dessa rede, sua
capacidade disponivel poderá ser utilizada pela concessionária de
telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para prestação
de serviços públicos de telecomunicações, bem assim por outra operadora de TV a Cabo, exclusivamente para prestação desse serviço.
§ 1" As condições de comercialização deverão ser justas, razoáveis, não discriminatórias e compatíveis com a política de preços e
tarifas estabelecida pelo Ministério das Comunicações.
§ 2" Os contratos celebrados entre a operadora de TV a Cabo e
a concessionária de telecomunicações ou outra operadora de TV a
Cabo, para utilização dessa Rede, ficarão disponíveis para consulta
de qualquer interessado.

Art. 82. No caso de a operadora de TV a Cabo instalar a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV, sua capacidade disponível
poderá ser utilizada pela concessionária de telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para prestação de serviços públicos
de telecomunicações, bem assim por outra concessionária ou permissionária de serviço de telecomunicações.
§ 1· As condições de comercialização deverão ser justas e razoáveis, não discriminatórias e compatíveis com as práticas usuais de
mercado e com seus correspondentes custos.
§ 2· Os contratos de utilização da Rede Local de Distribuição
ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado.
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CAPÍTULO XI
Da Transferência da Concessão

Art. 83. A transferência da concessão ou a aquisição do controle
societário da concessionária do Serviço de TV a Cabo, sem prévia e
expressa anuência do Ministério das Comunicações, implicará cadu-

cidade da concessão.

Art. 84. Será assegurada a transferência, desde que a
pretendente:
I - atenda às exigências compatíveis com o serviço a ser
prestado, em relação à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à habilitação jurídica e à regularidade fiscal;

II - comprometa-se a cumprir todas as cláusulas do contrato
de permissão em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da
primitiva concessionária.

Art. 85. A transferência da concessão ou a aquisição do controle
societário por outrem somente poderá ser efetuada apôs o início da
operação comercial do serviço.
Parágrafo único. A disposição prevista neste artigo não se aplica
às hipóteses de transferência da concessão, pela empresa concessionária, para empresa controlada ou para sua controladora e de sucessão hereditária ou cisão, casos em que a transferência dar-se-á a
qualquer momento, observado o disposto no art. 84.

Art. 86. Quando ocorrer transferência de quotas ou ações representativas do capital social, bem como quando houver aumento do
capital social com alteração da proporcionalidade entre os sócios, sem
que isto implique transferência ou aquisição do controle da sociedade,
o Ministério das Comunicações deverá ser informado, para fins de
registro, no prazo de sessenta dias contados de suas efetivações, nos
termos do disposto no art. 29 da Lei nº 8.977/95.
CAPÍTULO XII
Da Renovação da Concessão

Art. 87. É assegurada à operadora de TV a Cabo a renovação
da concessão sempre que esta:
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I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da
concessão;
H -

venha atendendo à regulamentação aplicável ao serviço;

IH - concorde em atender às exigências que sejam técnica e
economicamente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à modernização do sistema;
IV - manifeste expresso interesse na renovação, pelo menos,
24 meses antes de expirar o prazo da concessão.
§ 1s A renovação da outorga não poderá ser negada por infração
não comunicada à operadora de TV a Cabo ou na hipótese de cerceamento de defesa.
§ 2' A verificação do atendimento ao disposto nos incisos deste
artigo incluirá a realização de consulta pública. O Ministério das
Comunicações, quando necessário, detalhará os procedimentos relativos à instrução e análise dos pedidos de renovação.

Art. 88. A renovação da concessão para exploração do Serviço
de TV a Cabo poderá implicar pagamento pela concessionária pelo
direito de exploração do serviço.
Parágrafo único. O valor do pagamento referido neste artigo deverá ser compatível com o porte do serviço, devendo ser acordado entre
o Ministério das Comunicações e a concessionária, pelo menos doze
meses antes de expirar o prazo da concessão, levando-se em consideração
as condições de prestação do Serviço à época da renovação.

Art. 89. O Ministério das Comunicações poderá iniciar novo
processo de outorga de concessão para a exploração do Serviço de TV
a Cabo, caso não se chegue a um acordo até doze meses antes de
expirar o prazo da concessão.
CAPÍTULO XIII
Das Infrações e Penalidades

Art. 90. As penas por infração à Lei n' 8.977/95 e a este regulamento são:
I -

advertência;
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H - multa;
IH - cassação.
Parágrafo único. Nas infrações em que, a juízo da autoridade
competente, não se justificar a aplicação da pena de multa, o infrator
será advertido, considerando-se a advertência como agravante na
aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de outro dispositivo legal e da regulamentação aplicável.
Art. 91. Antes de decidir sobre a aplicação de qualquer das
penalidades previstas no art. 90, o Ministério das Comunicações
notificará a interessada para exercer o direito de defesa, dentro do
prazo de quinze dias, contado do recebimento da notificação.
Art. 92. A pena de multa será aplicada por infração a qualquer
dispositivo legal deste regulamento e das normas complementares,
ou, ainda, quando a concessionária não houver cumprido, dentro do
prazo estipulado, qualquer exigência formulada pelo Ministério das
Comunicações.

Art. 93. A pena de multa será imposta de acordo com a infração
cometida, considerando-se os seguintes fatores:
gravidade da falta;
I
H - antecedentes da entidade faltosa;
IH - reincidência específica.
Parágrafo único. É considerada reincidência específica a repetição da falta no periodo decorrido entre o recebimento da notificação
e a tomada de decisão.
Art. 94. As penas de advertência e multa serão aplicadas tendo
em vista as circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na
reincidência.
Art. 95. Das decisões caberão pedido de reconsideração à autoridade coatora e recurso à autoridade imediatamente superior, que deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da notificação feita
ao interessado, por telegrama ou carta registrada, um e outro com aviso
de recebimento, ou da publicação da notificação feita no Diário Oficial.
Art. 96. As disposições relativas às infrações, penalidades e
condições de extinção da concessão estão previstas nas Leis nº
8.977/95 e 8.987/95.
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DECRETO Nº 2.207, DE 15 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta, para oSistemaFederal de
Ensino, as disposições contidas nos arts. 19,
20, 45, 46 e § 1', 52, parágrafo único, 54 e 88
da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
e dá outras procidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" As instituições de ensino superior do Sistema Federal
de Ensino, nos termos do art. 16 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, classificam-se, quanto a sua natureza jurídica, em:
I - públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Governo Federal;
II - privadas, quando mantidas e administradas por pessoas
fisicas ou jurídicas de direito privado;
Parágrafo único. As entidades mantenedoras das instituições
privadas de ensino superior poderão se constituir sob qualquer das
formas de pessoas jurídicas de direito privado previstas nos incisos I
e II do art. 16 do Código Civil Brasileiro.
Art. 22 As entidades mantenedoras das instituições privadas de
ensino superior que se revestirem de finalidade não lucrativa deverão
observar o seguinte:
I - contar com um conselho fiscal, com representação acadêmica;
II - publicar anualmente seu balanço, certificado por auditores independentes;
III - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo poder
público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes financeiros
para os fins da instituição mantida;
V - comprovar a não-remuneração ou concessão de vantagens
ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores,
dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
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VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de
suas atividades;
VII - comprovar a destinação de pelo menos dois terços de sua
receita operacional à remuneração do corpo docente e a técnico
aduúnistrativo.
Parágrafo único. As atuais mantcnedoras das instituições privadas de ensino superior a que se refere este artigo que desejarem
alterar sua natureza jurídica, observado o disposto no parágrafo único
do art. 1edeste decreto, revestindo umas das formas estabelecidas nas
leis comerciais, poderão fazê-lo no prazo de 120 dias, a contar da data
de publicação deste decreto, submetendo a corrrespondente alteração
estatutária, devidamente averbada pelos órgãos competentes, ao
Ministêrio da Educação e do Desporto, para fins de recredenciamento,
ouvido o Conselho Nacional de Educação.
Art. 3º As entidades mantenedoras com fins lucrativos subrnetem-se à legislação que rege as sociedades mercantis, especialmente
na parte relativa aos encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas.
Art. 4º Quanto à sua organização acadêmica, as instituições de
ensino superior do sistema Federal de Ensino classificam-se em:
I
universidades;
II
centros universitários;
III
faculdades integradas;
IV
faculdades;
V
institutos superiores ou escolas superiores,
Art. 5º As universidades, na forma do disposto no art. 207 da
Constituição, se caracterizam pela indissociabilidade das atividades
de ensino, de pesquisa e de extensão, atendendo ainda, ao disposto
no art. 52 da Lei nº 9.394, de 1996.
§ 1° A criação de universidades federais se dará por iniciativa
do Poder Executivo, mediante projeto de 1ei encaminhado ao Congresso Nacional.
§ 2º A criação de universidades privadas se dará por transformação de instituições de ensino superior já existentes e que atendam

o disposto na legislação pertinente.
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§ 32 As universidades especializadas, admitidas na forma do
parágrafo único do art. 52 da Lei n" 9.394, de 1996, deverão comprovar
a existência de atividades de ensino e pesquisa tanto em áreas básicas
como nas aplicadas.

§ 4' Para os fins do inciso IH, do art. 52, da Lei n" 9.394, de
1996, entende-se por regime de trabalho em tempo integral aquele
com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho, na
mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos vinte horas
semanais, destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão,
planejamento e avaliação.
§ 52 A criação de cursos superiores de graduação ou a incorporação de cursos já existentes e em funcionamento, fora de sede, ou
seja, em localidades distintas das definidas no ato de seu credenciamento, por universidades integrantes do Sistema Federal de Ensino,
depende de autorização prévia do Ministério da Educação e do Desporto, ouvido O Conselho Nacional de Educação, nos termos de norma
a ser expedida pelo Ministro de Estado, à qual incluirá a comprovação
da efetiva integração acadêmica e administrativa entre a nova unidade e a sede da instituição.
§ 6" Os cursos criados ou incorporados na forma do parágrafo
anterior constituirão novo campus e integrarão a universidade, devendo o conjunto assim formado observar O disposto no art. 52 da Lei
n" 9.394, de 1996.

Art. 6º São centros universitários as instituições de ensino superior pluricurriculares, abrangendo unia ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido,
comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições
de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar, nos termos
das normas estabelecidas pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto para o seu credenciamento,
§ 1<:1 Serão estendidas aos centros universitários credenciados
autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior, previstos na Lei n'' 9.394, de 1996.
§ 2 2 Os centros universitários poderão usufruir de outras atribuições da autonomia universitária, além da que se refere o parágrafo
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.mterior, devidamente definidas D.O ato de seu credenciamento, nos
tennos do § 2'e do art. 64, da L~;1 n- 9.394, de 1996,
Art. 7 2 No exercício de sua função de supervisão do Sistema
Federal de Ensino; o Ministério da Educação e do Desporto poderá
determinar a intervenção, COIll a designação de dirigente pro tempere,
nas instituições ele ensino superior, em decorrência de irregularidades verificadas ou era inquéritos administrativos instaurados.

Art. S'} O credenciamento das instituições de ensino superior do
Sistema Federal de Ensino, organizadas sob qualquer das formas
previstas DO art. 4\; deste decreto, será concedido por tempo limitado,
e renovado periodicamente após processo regular de avaliação.
S l° Identificada.s eventuais deficiências ou irregularidades,
quando da avaliação para a renovação periódica do credenciamento
ou decorrentes de inquérito administrativo, e esgotado um prazo para
:;aneamento, haverá reavaliação que poderá resultar em suspensão
temporária de atribuições da. autonomia, em desativação de cursos e
habilitações, ou ern descredenciamento com ou sem a reclassificação
da instituição nos termos do art. 4<) deste decreto.
§ 2Q OS procedimentos lê as condições para a avaliação, para o
credenciamento e para o recrcdcnciamento das instituições de ensino
superior do Sistema Federal de Ensino serão estabelecidos em ato do
Ministre de Estado da Educaçào <:; do Desporto.

§ 8 9 Do ato de cTêdeTidarnento ou recredcnciamento das instituições de- f:ns-dnu superior do Sistema Federal de Ensino, constará a
localização da sede e, S(~ for o caso, dos campi fora da sede.
Art. ~y; Os procedimentos e as condições para a autorização e O
reconhecimento de cursos de graduação e suas respectivas habilitações, ministrados por instituiçóes integrantes do Sistema Federal de
Ensino) serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educae do Desporto.

§ F Os cur-ses devidamente autorizados, na forma do caput
deste artigo, deverão iniciar suas atividades acadêmicas no prazo
maximo de até doze meses, a partir de sua autorização, findo o qual
será revogado o ato de . -:mtonzação, ficando vedada; neste período, a
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transferência do curso autorizado para outra instituição ou entidade
mantenedora.
§ 2º Ficarão automaticamente revogados os atos de autorização
de novos cursos, concedidos até a data da publicação deste decreto,
que não forem instalados dentro do prazo de até doze meses, contados
a partir da mesma data, ficando vedada, neste período, a transferência do autorizado para outra instituição ou entidade mantenedora.

Art. 10. Em qualquer caso, a criação e implantação de cursos
de graduação em Medicina, em Odontologia e em Psicologia, por
universidades e demais instituições de ensino superior, deverão ser
submetidos à prévia avaliação do Conselho Nacional de Saúde.
§ 1º Os pedidos de criação e implantação dos cursos a que se
refere o caput deste artigo, por instituições de ensino superior credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham a atribuição
de autonomia prevista no § 1edo art. 6" deste decreto serão submetidos
diretamente ao Conselho Nacional de Saúde, que deverá se manifestar, no prazo máximo de 120 dias.
§ 2" Nos casos de instituições de ensino superior não credenciadas como universidades ou que ainda não detenham as atribuições de
autonomia universitária estendidas pelo Poder Público nos termos do
§ 2º do art. 54 da Lei n" 9.394, de 1996, e do § lº do art. 6º deste decreto
deverão submeter os pedidos de criação dos cursos, a que se refere o
caput deste artigo, ao Ministério da Educação e do Desporto que os
encaminhará ao Conselho Nacional de Saúde, para análise prévia,
observado o prazo máximo de 120 dias para sua manifestação.

§ 3" Sempre que houver manifestação desfavorável do Conselho
Nacional de Saúde, ou inobservância do prazo estabelecido no § 1"
deste artigo, os processos de criação e implantação dos cursos de que
trata este artigo, apresentados por instituições credenciadas corno
universidades ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no § lº do art. 6º deste decreto deverão ser encaminhados ao Conselho Nacional de Educação, ouvida a Secretaria de
educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto, que
emitirá parecer conclusivo.
§ 4" Será dispensada a análise do Conselho Nacional de Educação, no caso de manifestação favorável do Conselho Nacional de
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Saúde, nos pedidos formulados por instituições credenciadas como
universidades ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no § 1º do art. 6º deste decreto.
§ 5º O parecer do Conselho Nacional de Educação de que trata
o § 3º deste artigo, depende de homologação pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto para que surta seus efeitos legais.

§ 6º A homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, favorável à
criação e implantação dos cursos relacionados no caput deste artigo,
dispensa a edição de decreto autorizativo, quando se tratar de pedidos
formulados por instituições credenciadas como universidades ou por
aquelas que detenham as atribuições de autonomia concedidas pelo
Poder Público nos termos do art. 54 da Lei nº 9.394, de 1996 e do § 1º
do art. 6º deste decreto, ficando, porém, os cursos criados sujeitos a
reconhecimento a posteriori nos termos da legislação pertinente.
Art. 11. A criação e o reconhecimento de cursos jurídicos em
instituições de ensino superior, inclusive universidades, dependerá
de prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.
§ 1e As instituições credenciadas como universidades e aquelas
que detenham as atribuições de autonomia previstas no § 1e do art.
6º deste decreto submeterão diretamente ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil os pedidos de criação e reconhecimento de cursos jurídicos.
§ 2" No caso das demais instituições de ensino superior, os
pedidos de criação e reconhecimento dos cursos, a que se refere este
artigo, deverão ser submetidos ao Ministério da Educação e do desporto que os encaminhará ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 3º O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
após o recebimento dos pedidos de criação e reconhecimento de cursos
jurídicos em instituições de ensino superior, manifestar-se-á, no
prazo máximo de 120 dias, sobre a viabilidade ou não do pleito.

§ 4º Será dispensada a análise do Conselho Nacional de Educação no caso de manifestação favorável do Conselho Federal da Ordem
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dos Advogados do Brasil, nos pedidos de criação de cursos jurídicos
formalizados por instituições credenciadas corno universidades ou por
aquelas que detenham as atribuições de autonomia
no § 19
do art. 6º deste decreto.

§ 5º Sempre que houver manifestação desfavorável do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou inobservância do
prazo estabelecido no § 39 deste artigo, os pedidos de criação e
implantação de cursos jurídicos apresentados por instituições credenciadas como universidades ou por aquelas
detenham as atribuições de autonomia previstas no § F do art. deste
deverão
ser submetidos ao Conselho Nacional de Educaçao, ouvida a Secretaria de Educação Superior do Ministério da
B do Desuorto
que deverá emitir parecer conclusivo.
§ &! O parecer do Conselho Nacionai de Educação a que se
refere o parágrafo anterior; depende de hODlo1ogação do Ministro de
Estado da Educação e do Desporto para sua plena eficácia.
§ 7'"'" A homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação, de que trata o § 1" deste artigo,
Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, favorável à criação de Cl..lrSGS jurídicos,
dispensa a edição de decreto autorizativo. quando se tratar de pedido
formulado por instituições credenciadas como universidades ou por
aquelas que detenham as atribuições de aut.Gnúrnia previstas no § r~
do art. 6º deste decreto) ficando, porém, 03 cursos sujeitos 8. reconhecimento a posteriori nos termos da
própria.

Art. 12. Anualmente as instituições de ensino superior tornarão públicos seus critérios de seleção de alunos nos termos do art. 44,
inciso II, da Lei n 9 9.394, de 1996; e de acordo COIl:l orientações do
Conselho N acional de Educação.
§ r.> Na ocasião do anúncio PT€YÍsto no
deste artigo, as
instituições de ensino superior também tornarào públicas:
a) a qualificação do seu corpo docente
cursos de graduação;

CID.

b) a descrição dos recursos materiais a
tais como:

efetive exercício nos
dos alunos,
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1. laboratórios;
2. computadores;
3. acessos às redes de informação e acervo das bibliotecas;

c) o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de
reconhecimento) bem assim dos resultados das avaliações realizadas
pelo Ministério da Educação e do Desporto;
d) o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos
alunos e normas de reajuste aplicáveis ao período letivo que se refere
o processo seletivo.

§ 2º O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior acarretará inquérito administrativo nos termos do art. 7'1 deste decreto,
Art. 13. Nos termos do § 2" do art. 88 da Lei nº 9.394, de 1996,
as instituições atualmente credenciadas como universidades terão o
prazo de oito anos para cumprir integralmente as condições estabelecidas no art. 52 da mesma lei, observados os seguintes prazos
intermediários:
I - no final do primeiro ano de vigência da lei, as universidades deverão comprovar que promoveram a revisão de seus estatutos
de forma a adequá-ias às exigências da Lei nO 9.394, de 1996, especialmente no que tange ao parágrafo único do art. 53;
H - no final do segundo ano de vigência da lei, as atuais
universidades deverão comprovar que:
a) pelo menos quinze por cento do corpo docente está contratado
em regime de tempo integral;
b) no mínimo quinze por cento do corpo docente possui formação
em nível de pós-graduação stricto seneu, sendo, pelo menos, cinco por
cento com doutorado;

c) linhas e grupos de pesquisa definidos;
IH - no final do quinto ano de vigência da lei, as universidades
deverão comprovar que:
a) pelo menos 25% dos docentes está contratado em regime de
tempo integral;
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b) no mínimo 25% do corpo docente possui formação em nível de
pós-graduação stricto sensu, sendo, pelo menos, dez por cento com
doutorado;

c) produção científica e intelectual consolidada;
IV - no final do oitavo ano de vigência da lei, as universidades
deverão comprovar que:
a) pelo menos um terço dos docentes está contratado em regime
de tempo integral;

b) no mínimo um terço do corpo docente possui formação em
nível de pós-graduação stricto sensu, sendo, pelo menos, quinze por
cento com doutorado.

V - são cursos de pós-graduação stricto sensu os de mestrado
e doutorado reconhecidos e avaliados;
VI - em qualquer época, trinta por cento dos mestres e doutores devem estar em regime de tempo integral;

VII - o descumprimento dos requisitos fixados neste artigo,
nos prazos estabelecidos, resultará na reclassificação da universidade
em centro universitário, até nova avaliação' positiva.
Art. 14. Os processos de autorização de novos cursos de graduação, bem como os de credenciamento de universidades que estão sendo
analisados na presente data pelas comissões de especialistas de
ensino ou por comissão especialmente designada, junto à Secretaria
de Ensino Superior oujunto ao Conselho Nacional de Educação, terão
sua análise concluída, nos termos da legislação e normas vigentes até
a data de publicação deste decreto.

§ 1º Os processos de que trata este artigo deverão ter sua
tramitação concluída pela Secretaria de Educação Superior, com
vistas ao encaminhamento ao Conselho Nacional de Educação, no
prazo de até 120 dias.

§ 2" As instituições que tiverem seus pedidos negados poderão
representá-los, sem carência de data, nos termos da nova sistemática
definida neste decreto e dos novos procedimentos a serem regulamentados pelo Ministério da Educação e do Desporto.
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Art. 15. Ficam revogados os Decretos n's 1.303, de 8 de novembro e 1.334, de 8 de dezembro de 1994, e n" 1.472, de 28 de abril de
1995.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO N' 2.208, DE 17 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta o § 2'1 do art. 36 e os arts.
39 a 42 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº A educação profissional tem por objetivos:
I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades
gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas;
H - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de pós-graduação;
IH - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em
seus conhecimentos tecnológicos;
IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos
trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.
Art. 2' A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em escolas do
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ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de
trabalho.

Art. 3' A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade prévia;
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional
a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser
ministrado na forma estabelecida por este decreto;
III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na
área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.

Art. 4' A educação profissional de nível básico é modalidade de
educação não-formal e duração variável, destinada a proporcionar ao
cidadão trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, compatíveis com a complexidade
tecnológica do trabalho, o seu grau de conhecimento técnico e o nível
de escolaridade do aluno, não estando sujeita à regulamentação
curricular.
§ l' As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público,
que ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico em sua programação, abertos a alunos das redes públicas e privadas de educação básica, assim
como a trabalhadores com qualquer nível de escolaridade.
§ 2' Aos que concluírem os cursos de educação profissional de
nível básico será conferido certificado de qualificação profissional.

Art. 5' A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser
oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este.
Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante,
cursadas na parte diversificada do ensino médio, até o limite de 25%
do total da carga horária mínima deste nível de ensino, poderão ser
aproveitadas no curriculo de habilitação profissional, que eventualmente venha a ser cursada, independente de exames específicos.
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Art. 6" A formulação dos currículos pleuos dos cursos do ensino
técnico obedecerá ao seguinte:
I - o Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacionais, constantes de carga horária mínima do curso, conteúdos mínimos, habilidades e competências básicas, por área profissional.
II - os órgãos normativos do respectivo sistema de ensino
complementarão as diretrizes definidas no âmbito nacional e estabelecerão seus currículos básicos, onde constarão as disciplinas e cargas
horárias mínimas obrigatórias, conteúdos básicos, habilidades e competências, por área profissional;

Hl - o currículo básico, referido no inciso anterior, não poderá
ultrapassar setenta por cento da carga horária mínima obrigatória,
ficando reservado um percentual mínimo de trinta por cento para que
os estabelecimentos de ensino, independente de autorização prévia,
elejam disciplinas, conteúdos, habilidades e competências específicas
da sua organização curricular;
§ 19 Poderão ser implementados currículos experimentais, não
contemplados nas diretrizes curriculares nacionais, desde que previamente aprovados pelo sistema de ensino competente.

§ 2" Após avaliação da experiência e aprovação dos resultados
pelo Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho N acional de Educação, os cursos poderão ser regulamentados e seus diplomas passarão a ter validade nacional.
Art. 7" Para a elaboração das cliretrizes curriculares para o
ensino técnico, deverão ser realizados estudos de identificação do
perfil de competências necessárias à atividade requerida, ouvidos os
setores interessados, inclusive trabalhadores e empregadores.
Parágrafo único. Para atualização permanente do perfil e das
competências de que trata o caput, o Ministério da Educação e do
desporto criará mecanismos institucionalizados, com a participação
de professores, empresários e trabalhadores.

Art. 8º Os currículos do ensino técnico serão estruturados em
disciplinas, que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos.
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§ 1· No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes
poderão ter caráter de terminalidade para efeito de qualificação
profissional, dando direito, neste caso, a certificado de qualificação
profissional.

§ 2· Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou
módulos cursados em uma habilitação específica para obtenção de
habilitação diversa.
§ 3· Nos currículos organizados em módulos, para obtenção de
habilitação, estes poderão ser cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e estaduais, desde que o prazo entre a
conclusão do primeiro e do último módulo não exceda cinco anos.
§ 4· O estabelecimento de ensino que conferiu o último certificado de qualificação profissional expedirá o diploma de técnico de
nível médio, na habilitação profissional correspondente aos módulos
cursados, desde que o interessado apresente o certificado de conclusão
do ensino médio.

Art. 9" As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional, que deverão
ser preparados para o magistério, previamente ou em serviço, através
de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de
formação pedagógica.
Parágrafo único. Os programas especiais de formação pedagógica a que se refere o caput serão disciplinados em ato do Ministro de
Estado da Educação e do desporto, ouvido o Conselho Nacional de
Educação.

Art. 10. Os cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados para
atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas, e conferirão diploma de tecnólogo.
Art. 11. Os sistemas federal e estaduais de ensino implementarão, através de exames, certificação de competência, para fins de
dispensa de disciplinas ou módulos em cursos de habilitação do ensino
técnico.
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Parágrafo único. O conjunto de certificados de competência
equivalente a todas as disciplinas e módulos que integram uma
habilitação profissional dará direito ao diploma correspondente de
técnico de nível médio.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO N' 2.209, DE 18 DE ABRIL DE 1997
Autoriza o aumento do capital social e
altera o art. 7':1. do Estatuto da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), aprovado pelo
Decreto n!! 1.808. de 7 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4· do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o aumento do capital social da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), de R$ 300.425.989,99 (trezentos milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e
nove reais e noventa e nove centavos) para R$ 389.336.482,69 (trezentos e oitenta e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), mediante a
incorporação de créditos da União, no valor de R$ 20.721.885,38 (vinte
milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
trinta e oito centavos) e da reserva de correção monetária do capital
social referente ao exercicio de 1995, no montante de R$ 68.188.607,32
(sessenta e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sete
reais e trinta e dois centavos).
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Art. 2' O art. 7' do Estatuto da Finaneiadora de Estudos e
Projetos (Finep), aprovado pelo Decreto n? 1.808, de 7 de fevereiro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7' O capital da Finep, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 389.336.482,69 (trezentos e oitenta e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois
reais e sessenta e nove centavos) dividido em 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias nominativas sem valor nominal».

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Israel Vargas

DECRETO N' 2.210, DE 22 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta o Decreto-Lei nº 1.809, de
7 de outubro de 1980, que instituiu o Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
(Siprcn), e dá outras providências.

O VICE.PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-Lei n' 1.809, de 7 de outubro de 1980,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º O Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
(Sipron) tem por objetivos assegurar o planejamento integrado e
coordenar a ação conjunta e a execução continuada de providências
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 4, t, 2, p. 2433-2620, abro 1997

2585

que visem a atender às necessidades de segurança das atividades, das
instalações e dos projetos nucleares brasileiros, particularmente do
pessoal neles empregados, bem como da população e do meio ambiente com eles relacionados.
Parágrafo único. As necessidades a que se refere este artigo
serão atendidas pela aplicação de medidas nos seguintes setores:
a) proteção da população nas situações de emergência;
b) segurança e saúde do trabalhador;
c)

proteção do meio ambiente;

d) proteção física;

e) salvaguardas nacionais;
fJ segurança nuclear;
g) radioproteção; e
h) inteligência.

Art. 2" Para efeito deste decreto, considera-se:
I - Acidente - qualquer evento não intencional, incluindo
erro de operação, falhas de equipamento ou outras causas, cujas
conseqüências efetivas ou potenciais não possam ser negligenciadas
do ponto de vista de radioproteção ou segurança nuclear;
II - Comunicações de Segurança -ligações internas e externas, estabelecidas pelos órgãos do Sipron, com a finalidade de atender
as suas necessidades de segurança;
UI - Equipamento Especificado - equipamento especialmente projetado ou preparado para o processamento, uso ou produção de
material nuclear ou material especificado;
IV - Equipamento Vital - equipamento, sistema, dispositivo
ou material cuja falha, destruição, remoção ou liberação é capaz de,
direta ou indiretamente, provocar uma situação de emergência;
V - Fonte de Radiação - aparelho ou material que emite ou
é capaz de emitir radiação ionizante;
VI - Força de Apoio - Organização Militar das Forças Armadas, Organização Policial-Militar ou de Bombeiros Militares, Repartições
da Polícia Federal, da Polícia Civil Estadual e de outras Polícias, que
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tenham jurisdição na área em que a proteção [isica se faça necessária
e que sejam capazes de apoiar o sistema;
V1I - Inteligência - atividades que versem sobre a produção
e à proteção dos conhecimentos acerca da energia nuclear considerados de interesse do Estado, particularmente os que envolvam projeto,
atividade ou instalação nuclear;
V1II - Instalação Nuclear - instalação na qual o material
nuclear é produzido, processado, reprocessado, utilizado, manuseado
ou estocado em quantidades relevantes, assim compreendidos:
a) reator nuclear;

b) usina que utilize combustível nuclear para a produção de
energia térmica ou elétrica para fins industriais;
c) fábrica ou usina para a produção ou tratamento de materiais
nucleares, integrante do cliclo do combustível nuclear;
d) usina de reprocessamento de combustível nuclear irradiado; e
e) depósito de materiais nucleares, não incluindo local de armazenamento temporário usado durante os transportes;

IX - Instalação Radioativa -local onde se produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação; excetuam-se
desta definição:
a) as instalações nucleares;
b) os veículos transportadores de fontes de radiação quando
essas não são parte integrante dos mesmos;

X - Material Especificado - material especialmente preparado para o processamento, uso ou produção de material nuclear;
XI - Material Nuclear - os elementos nucleares ou seus
subprodutos definidos na Lei n? 4.118, de 27 de agosto de 1962;
XII - Material Radioativo - material emissor de qualquer
radiação eletromagnética ou particulada, direta ou indiretamente
ionizante;
XIII - Plano de Emergência - conjunto de medidas a serem
implementadas em caso de situação potencial e/ou real de acidente;
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XIV - Programa Nuclear Brasileiro (PNB) - conjunto dos
projetos e atividades relacionados com a utilização da energia nuclear, segundo orientação, controle e supervisão do Governo Federal;
XV - Proteção Física - conjunto de medidas destinadas a
evitar ato de sabotagem contra material, equipamento e instalação,
a impedir a remoção não autorizada de material, em especial nuclear,
e prover meios para rápida localização e recuperação de material
desviado, e a defender o património e a integridade física do pessoal
de uma Unidade Operacional;
XVI - Radioproteção - conjunto de medias legais, técnicas e
administrativas que visam a reduzir a exposição de seres vivos à
radiação ionizante, a níveis tão baixos quanto razoavelmente exeqüível;

XVII - Radiação Ionizante - radiação capaz de produzir pares de íons em materiais biológicos;
XVIII - Salvaguardas Nacionais - conjunto de medidas destinadas a evitar ou a detectar, em tempo hábil, o desvio para uso não
autorizado de material e equipamento definidos neste artigo, e a
resguardar dado técnico cujo sigilo seja de interesse para o Estado no
campo da utilização da energia nuclear;
XIX - Segurança Nuclear - conjunto de medidas preventivas de caráter técnico incluídas no projeto, na construção, na manutenção e na operação de uma Unidade Operacional do Sipron, destinadas a evitar a ocorrência de acidente ou a atenuar o efeito deste;
XX - Situação de Emergência - situação anormal de um
projeto ou atividade do PNB, que a partir de um determinado momento,
foge ao controle planejado e pretendido pelo órgão encarregado de sua
execução, demandando a implementação do Plano de Emergência;
XXI - Unidade Operacional - unidade cuja atividade se
relaciona com a produção, utilização, processamento, reprocessamento, manuseio, transporte ou estocagem de materiais de interesse para
o PNB; e

XXII - Unidade de Transporte - conjunto de meios de transporte, sob chefia única, quando utilizado em proveito de projeto, de
atividade ou de instalação nuclear.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura do Sistema
Art. 3' Integram o Sipron:
I -

Órgão Central:

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
II - Órgãos de Coordenação Setorial:
a) Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN);
b) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério
do Trabalho;
c) Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
d) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N atuo
rais Renováveis (Ibama);
e) Órgão de Inteligência vinculado à Presidência da República;
UI -

Órgãos de Execução Seccional:

a) Indústrias Nucleares do Brasil 8.A. (lNB);
b) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
c) concessionárias de serviços de energia elétrica, autorizadas a
operar usinas nucleoelétricas; e
d) entidades de ensino e de pesquisas científicas - federais,
estaduais ou privadas - que participem em projeto ou atividade
nuclear ou, ainda, que possuam instalação nuclear no País;

IV -

Unidades Operacionais:

a) Reatores de Potência;
b) Instalações do Ciclo de Combustível;

c) Instalações de Ensino e Pesquisa ligadas ao PNB; e
d) Unidades de Transporte;
V -

Órgãos de Apoio:

a) Ministério da Justiça;
b) Ministério da Marinha;
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Ministério do Exército;
d) Ministério das Relações Exteriores;
e) Ministério da Fazenda;
j) Ministério dos Transportes;
g) Ministério da Aeronáutica;
li) Ministério da Saúde;
i) Ministério do Planejamento e Orçamento;
j) Ministério das Comunicações;
l) Governos estaduais e municipais, em cujos territórios se desenvolvam projetos ou atividades do PNB; e
m) Empresas e entidades do setor privado que, por contrato ou
outro documento hábil, prestam serviços relacionados com a segurança de projetos e atividades do PNB.
c)

Art. 4º O Órgão Central do Sipron contará com assessoramento
da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro (Copron) a qual, sob a presidência do Subsecretário de
Programas e Projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, é
constituída por representantes dos seguintes órgãos:

I
II -

Ministério da Saúde;
Ministério de Minas e Energia;

III - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazõnia Legal;
IV - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (Fundacentro);
V - Departamento de Defesa Civil, da Secretaria Especial
de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VI - Subsecretaria de Programas e Projetos, da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
Órgão de Inteligência vinculado à Presidência da Repú-

VII
blica;
VIII

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN);

IX

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
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x-

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB); e

XI - concessionárias de serviços de energia elétrica autorizadas a operar usinas nucleoelétricas.
§ 1" O Presidente da Copron será substituído, nos seus impedimentos, pelo representante da Subsecretaria de Programas e Projetos; os demais membros serão substituídos por seus respectivos
suplentes.

§ 2" Os membros da Copron, indicados pelos respectivos órgãos,
serão desigoados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, por proposta do Órgão Central do Sipron.
§ 3' Ao presidente da Copron incumbe solicitar, quando julgar
conveniente, a participação, na Comissão, de assessores de outros
órgãos federais, de governos estaduais e municipais, e de entidades
privadas.

§ 4 2 A Copron reunir-se-á, sempre que necessário, mediante
'
convocação de seu presidente.
§ 5' A função de membro da Copron não será remunerada.
§ 6" As eventuais despesas de transporte, diárias ou de outra
natureza dos membros da Copron correrão por conta das dotações dos
órgãos representados.
CAPÍTULO IH
Dos Órgãos do Sistema
Seção I
Do Órgão Central do Sistema
Art. 5" A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, como Órgão Central do Sistema, por intermédio da
Subsecretaria de Programas e Projetos, é responsável pela orientação
superior, pela coordenação-geral, pelo controle e pela supervisão do
Sipron, incumbindo-lhe, em especial:
I - o entendimento com o Ministério das Relações Exteriores
sobre conteúdo de compromissos de interesse do Sipron, cogitados ou
assumidos com órgãos e entidades estrangeiras;
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II -:- o exame dos casos em que, das atribuições concorrentes,
entre os Órgãos de Coordenação Setorial do Sistema, possa resultar
superposição operacional;
IH - o encaminhamento à decisão do Secretário de Assuntos
Estratégicos das propostas de medidas de proteção passíveis de serem
adotadas em situação de emergência; e

IV - o íncentivo à participação de representantes do Sipron em
conferências ou reuniões internacionais de interesse do sistema.
Seção II
Da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa
Nuclear Brasileiro (Copron)

Art. 6" Compete à Copron assessorar o Órgão Central do Sistema nas atividades de estudo e planejamento, por meio de:
I - realização de consultas e entendimentos com os Órgãos
de Coordenação Setorial, em harmonia com os objetivos do Sipron e
com os Órgãos de Apoio, a fim de acertar e ordenar as situações do
Sistema que requeiram cooperação e apoio daqueles órgãos;

H - formulação de Normas Gerais ou diretrizes para regular
as atividades do sistema;
HI - elaboração de pareceres e sugestões relativas aos assuntos de proteção de projetos, atividades e instalações nucleares do País,
quando determinados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos; e

IV - elaboração de projetos para a atualização da legislação
relativa a assuntos de interesse do Sistema.
Seção lI!
Dos Órgãos de Coordenação Setorial do Sístema

, Art. 7º Aos Órgãos de Coordenação Setorial compete assessorar
o Órgão Central.
Art. 8' À Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) compete a coordenarão setorial nos campos de proteção física, salvaguardas nacionais, segurança nuclear e radioproteção na forma da legislação em vigor, cabendo-lhe, em especial:
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I -

estabelecer normas, diretrizes ou instruções:

a) de proteção fisica, ouvido o Órgão de Inteligência vinculado à
Presidência da República;
b) para as salvaguardas nacionais, onvido o Órgão de Inteligência vinculado à Presidência da República, no que tange ao resguardo
de dados técnicos cujo sigilo seja de interesse do Estado;

c) de segurança nuclear; e
d) de radioproteção;
II - supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas, diretrizes e instruções referidas no inciso anterior;

III - solicitar aos órgãos federais e governos estaduais a colaboração e o apoio que julgar necessário; e
IV - fiscalizar, permanentemente, a execução das atividades
e dos projetos nucleares brasileiros, com especial atenção para aquilo
que for capaz de resultar em situação de emergência.

Art. 99 À Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, do
Ministério do Trabalho compete, na forma da legislação em vigor, a
coordenação setorial no que diz respeito à segurança e à saúde do
trabalhador, cabendo-lhe, em especial:
I - estabelecer normas e instruções para os trabalhadores da
área nuclear considerando os aspectos de radioproteção;
11 - supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas, diretrizes e instruções referidas no inciso anterior; e

III - solicitar aos órgãos federais, localizados nos Estados, a
colaboração e o apoio que julgar necessários.
Art. 10. À Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio do Departamento
de Defesa Civil, compete, na forma da legislação em vigor, atuar no
que diz respeito à proteção da população em situação de emergência,
cabendo-lhe, em especial:
I - estabelecer as diretrizes para defesa civil e supervisionar
sua execução;
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II - harmonizar e integrar, no âmbito da Defesa Civil, os
planos de ação dos Órgãos de Apoio;
III - planejar, promover e coordenar o cadastro da população
e campanhas de esclarecimento púhlico;
IV - solicitar a colaboração de Órgãos de Apoio para a execução
das medidas de defesa civil; e
V - manter entendimentos com a comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sobre:
a) a amplitude das áreas circunvizinhas às instalações nucleares, passíveis de serem afetadas no caso de acidente; e
b) as normas de radioproteção vigentes, de interesse para o
treinamento de recursos humanos em defesa civil.

Art. 11. Ao Ibama compete, na forma da legislação em vigor,
atuar no que diz respeito à proteção do meio ambiente, das espécies
vivas, sedentárias ou migratórias, e da comunidade, assim como a
promoção das medidas preventivas e minimizadoras em caso de uma
situação de emergência, cabendo-lhe, em especial:

I - promover a atualização permanente dos planos de proteção ao meio ambiente, junto aos integrantes do Sistema;
II - apoiar e orientar a atuação dos integrantes do Sipron
de maneira a elevar o conhecimento indispensável à compreensão
dos aspectos ambientais relacionados aos problemas energéticos
nacionais; e
III -

manter entendimentos com a CNEN para:

a) informar-se permanentemente com relação às instalações
nucleares, unidades de transporte e respectivos roteiros, a fim de
delimitar as áreas passíveis de serem afetadas; e
b) estabelecer normas de prevenção e proteção ambiental referentes ao uso da energia nuclear.

Art. 12. Ao Órgão de Inteligência vinculado à Presidência da
República compete, na forma da legislação em vigor, atuar no campo
da inteligência, cabendo-lhe, em especial:
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I - planejar, coordenar e controlar as informações, assim
como as providências necessárias à manutenção do sigilo das comunieações de segurança; e
H - assessorar a Comissão Nacional de Energia Nuclear no
estabelecimento de normas ou instruções voltadas para a proteção
física e para as salvaguardas nacionais.

SeçãoN
Dos Órgãos de Execução Seccional do Sistema
Art. 13. Compete aos Órgãos de Execução Seccional:
I - orientar e dirigir os trabalhos das Unidades Operacionais
sob seu controle, e fiscalizar sua execução em obediência às normas
pertinentes;
H - promover a realização, em coordenação com o Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e com
o Departamento de Defesa Civil, da Secretaria Especial de Políticas
Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento e, se necessário, em ligação com órgãos do governo federal e de governos estaduais
e municipais, de programas e campanhas de esclarecimento da população sobre as medidas de proteção, em especial aquelas que se
relacionem com a vida humana e o meio ambiente; e
IH - manter-se informado a respeito da situação reinante na
área da atividade ou da instalação que opere, com especial atenção
para aquilo que for capaz de resultar em situação de emergência.

Seção V
Das Unidades Operacionais do Sistema
Art. 14. Compete às Unidades Operacionais do Sistema a adoção e a integração de medidas nos seguintes setores:
I
H
IH
IV
V

segurança e saúde do trabalhador;
proteção do meio ambiente;
proteção física;
salvaguardas nacionais;
segurança nuclear;
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VI - radioproteção; e
VII - inteligência.
Art. 15. Compete às Unidades Operacionais:
I - manter uma Força de Segurança para garantir sua proteção fisica e participar do atendimento à situação de emergência;
II - manter-se informada sobre a situação reinante na respectívajurisdição, buscando detectar aquilo que for capaz de resultar em
situação de emergência;

IH - realizar, em coordenação com o Departamento de Defesa
Civil, da Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento e com o Ministério do Meio Ambiente, dos
recursos Hídricos e da Amazônia Legal, e em ligação com as autoridades locais envolvidas, programas e campanhas de esclarecimento
da comunidade local sobre as medidas de proteção, em especial as
relacionadas com a vida humana e o meio ambiente; e
IV - manter ligação com as Prefeituras Municipais, organizaçôes de defesa civil de sua área e com a Força de Apoio.
Seção VI
Dos Órgãos de Apoio do Sistema

Art. 16. Compete aos Órgãos ,de Apoio atender às sclicitaçôes
de colaboração apresentadas pelo Orgão Central e pelos Órgãos de
Coordenação Setorial.
Art. 17. Compete aos Órgãos de Apoio a segnir enumerados,
quando acionados pelo Sipron, em relação à segurança nuclear:
I -

ao Ministério da Justiça:
a) acompanhar a situação reinante na área, tendo em vista
detectar aquilo que for capaz de resultar em situação de emergência;
b) controlar o trânsito nas vias de transporte sob sua jurisdição;
c) prover escolta e policiamento específicos para o transporte de
material nuclear; e
d) apurar as infrações praticadas contra bens, pessoas, serviços
e interesses da União, relacionados com a proteção de projeto, de
atividade ou de Unidades Operacionais;
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n -

ao Ministério da Marinha:

a) proporcionar segurança ao transporte aquaviário de equipamento vital, de material especificado e de material nuclear, bem como
segurança à navegação concernente àquele transporte; e
b) interditar ou restringir a navegação em determinadas áreas,
dispondo para que seja considerada no planejamento naval a defesa
da frente marítima ou fluvial das Unidades Operacionais do Sipron,
sempre que tal defesa transcender às atribuições da Força de Segurança das Unidades Operacionais;

In - ao Ministério do Exército, dispor para que os planejamentos de Segurança Integrada e de Defesa Territorial Terrestre
considerem as Unidades Operacionais localizadas em suas respectivas áreas de jurisdição;
IV - ao Ministério das Relações Exteriores, providenciar as
notificações e outras ligações com órgãos e entidades estrangeiras,
decorrentes de compromissos internacionais assumidos na área nuclear, ou em vias de o serem, pelo País;

V - ao Ministério da Fazenda, proceder ao imediato desembaraço alfandegário de material e equipamentos de interesse do Sipron;
VI - ao Ministério dos Transportes, manter em condições de
transitabilidade as vias de transporte federais que possam influir nas
condições de segurança de uma Unidade Operacional;
VII - ao Ministério da Aeronáutica:
a) restringir ou interditar a navegação aérea e a utilização de
aeródromos em determinadas áreas;
b) realocar aerovias; e
c) realizar o transporte aéreo de equipamento vital, de radioacidentados, de material especificado e de material nuclear;
VIII -

ao Ministério da Saúde:

a) realizar o credenciamento de uma rede de atendimento médi-

co-hospitalar (sistema de referências) para radioacidentados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
b) definir normas gerais e procedimentos para o atendimento de
radioacidentados;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 4, t. 2, p. 2433-2620, abro 1997

2597
IX -

ao Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) prover os recursos orçamentários necessários, na forma da
legislação em vigor; e
b) acompanhar a gestão dos gastos públicos;

X -

ao Ministério das Comunicações:

a) considerar o atendimento das necessidades dos órgãos integrantes do Sipron quando da implantação e/ou ampliação dos serviços
públicos de telecomunicações;
b) elaborar a orientação normativa e técnica para a implantação
das redes de comunicações privativas do Sipron;
c) apoiar, com pessoal técnico especializado, os órgãos integrantes do Sipron, na implantação das redes privativas de comunicações;
d) designar as frequências exclusivas para uso do Sipron; e
e) apoiar e incentivar a implantação de um sistema integrado de
comunicações do Sipron durante as situações de emergência;

XI - aos governos estaduais, secretarias estaduais e órgãos
vinculados:
a) controlar o trânsito nas vias de transporte sob sua jurisdição
nas situações de emergência;
b) colaborar na realização de programas e campanhas de esclarecimento público e no cadastro da população;
c) atribuir tarefas de proteção física e defesa civil às suas Organizações Policiais e de Bombeiros, que tenham Unidade Operacional
em sua área de jurisdição; e
d) participar do planejamento e da execução das medidas de
defesa civil e de proteção ambiental.

XII - aos governos municipais: participar da realização de
programas e campanhas de esclarecimento público e no cadastro da
população, bem como do planejamento e da execução das medidas de
defesa civil e de proteção ambiental.
Parágrafo único. Compete, também, aos órgãos de apoio designar Força de Apoio para atuar nas situações de emergência conforme
planejamento específico.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília,

V.
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CAPÍTULO IV
Da Situação de Emergência
Art. 18. Normas Gerais, estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAElPR), disporão sobre a caracterização e o
desdobramento da situação de emergência, e sobre o planejamento da
atuação do Sipron para restabelecer a normalidade na área afetada
em situação de emergência.
Art. 19. Em situação de emergência, os órgãos do Sipron deverão adotar, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos básicos:
I -

Unidade Operacional:

a) avaliar a situação de emergência, determinando a classificação, o local de incidência e as possíveis consequências;
b) notificar e manter informados da evolução da situação:
1. o Órgão de Execução Seccional a que estiver vinculada;
2. aCNEN;e
3. a Prefeitura Municipal e os seus órgãos de defesa civil e de
proteção ambiental;
c) solicitar, quando necessário, o apoio dos órgãos de defesa civil
e de proteção ambiental de sua área; e
d) adotar medidas para neutralizar a situação de emergência ou
minimizar os efeitos do acidente;

II -

Órgão de Execução Seccional:

a) notificar e manter a CNEN informada da evolução da situação; e
b) acompanhar a evolução da situação na Unidade Operacional,
adotando as medidas cabíveis;

III -

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN):

a) notificar e manter o Órgão Central, os Órgãos de Coordenação
Setorial e os Órgãos da Defesa Civil Estadual informados da evolução
da situação;
b) propor ao Órgão Central as medidas de proteção à população
e ao meio ambiente;
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c) coletar e informar, permanentemente, ao Órgão Central, os
dados técnicos necessários à implementação das medidas de proteção
ã população e ao meio ambiente;
d) acompanhar a evolução da situação, adotando as medidas de
sua competência; e
e) prestar assistência técnica aos demais Órgãos de Coordenação
Setorial;

IV - Departamento de Defesa Civil, da Secretaria Especial de
Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) notificar e manter permanentemente informados os Órgãos
de Apoio necessários condução das ações de defesa civil; e
b) assistir permanentemente à população e supervisionar a execução das medidas de defesa civil;
à

V - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal:
a) notificar e manter permanentemente informados os órgãos
necessários à conclusão das ações de proteção ambiental; e
b) providenciar a execução das medidas de proteção ambiental;
VI - Órgão de Apoio: recebendo a notificação, ficar em condições de prestar apoio, de acordo com sua respectiva competência e
classificação da situação de emergência; e
VII - Órgão Central: recebendo a notificação, tomar as providências para o acionamento do Sipron.
Parágrafo único. As Normas Gerais previstas no art. 18 deste
decreto estabelecerão o procedimento individual, específico e pormenorizado dos órgãos do Sipron, na situação de emergência.
CAPÍTULO V
Dos Convênios e Contratos de Interesse do Sistema

Art. 20. Os convênios e contratos de interesse do Sipron estipularão as responsabilidades das partes no sentido de implementar
ações para atender as necessidades de segurança das atividades, das
instalações e dos projetos nucleares brasileiros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 21. No prazo de 120 dias, contados da data de publicação
deste decreto, os órgãos do Sistema promoverão a atualização das
normas de sua responsabilidade, de modo a ajustá-las ao presente
decreto.
Art. 22. Não compete ao Sipron atuar nas ocorrências de acidentes radiológicos. Poderá, no entanto, complementar as atividades
dos Estados, Municípios e demais órgãos e entidades responsáveis
por neutralizar tais situações de emergência e restabelecer a normalidade nas áreas afetadas.
Parágrafo único. A atuação dos órgãos do Sipron somente ocorrerá por determinação do Órgão Central do Sistema.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revoga-se o Decreto n' 623, de 4 de agosto de 1992.
Brasília, 22 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Mauro César Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Paulo Paiva
Lélio Viana Lõbo
Carlos César de Albuquerque
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Renato Navarro Guerreiro
Gustavo Krause
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DECRETO Nº 2.211, DE 23 DE ABRIL DE 1997
Dá nova redação ao art. 4º do Decreto
n" 1.499 de 24 de maio de 1995, que constitui
7

a Comissão Especial de Reuieêo dos Processos de Anistia, de que trata a Lei n" 8.878, de
11 de maio de 1994.

O VICE.PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994,
DECRETA:
Art. lº O art. 4º do Decreto nº 1.499, de 24 de maio de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º

,

.

VIII - um representante da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda;
IX
dois representantes do Ministério de Minas e Energia;
X - dois representantes do Ministério das Comunicações;
XI - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
XII - um representante do Ministério dos Transportes.
....... ,

,

,

,

»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Ailton Barcelos Fernandes
Paulo Paioa
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Sergio Motta
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO N° 2.212, DE 23 DE ABRIL DE 1997
Dá nova redação ao art. 1<] do Regulamenta da Ordem de Rio Branco, aprovado
pelo Decreto n' 66.434, de 10 de abril de 1970.

O VICE·PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' O art. ]O do Regulamento da Ordem de Rio Branco,
aprovado pelo Decreto n' 66.434, de 10 de abril de 1970, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' A Ordem de Rio Branco, instituída pelo Decreto
nº 51.679, de 5 de fevereiro de 1963, com o fim de galardoar as
pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições
civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção, é composta dos seguintes graus:
§ ]O A Insígnia da Ordem conferida às corporações militares ou às instituições civis será aposta em suas bandeiras ou
estandartes, sem atribuição de graus.
§ 2' Observado o disposto no parágrafo único do art. 18,
uma medalha de prata, com a inscrição Medalha do Mérito de Rio
Branco, poderá ser outorgada para premiar outros serviços relevantes prestados à Nação."

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1997; 176' da Independência e 1090 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sebastião do Rego Barros Netto
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DECRETO N' 2.213, DE 25 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre as condições de suprimento
de álcool etílico hidratado para as indústrias
aleoolquimicas da Região Nordeste, previstas nos Decretos n<!s 410, de 3D de dezembro
de 1991, e 1.407, de 2 de março de 1995.

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

Art. F Fica estendido até 30 de abril de 1998 o tratamento
especial de preço previsto no Decreto nº 410, de 30 de dezembro de
1991, alterado pelo Decreto n" 1.407, de 2 de março de 1995, para as
indústrias alcoolquímicas loealizadas na região Nordeste, na aquisição do álcool etílico hidratado utilizado na produção de derivados
alcoolquímicos suscetíveis de obtenção através de rota petroquímca
alternativa.
Parágrafo único. O beneficio de que trata o caput deste artigo
será atendido com recursos oriundos da arrecadação proporcionada
por parcela específica integrante dos preços do álcool e, quando
necessário, dos preços dos derivados de petróleo, e sua extinção se
dará de acordo com o estabelecido na Portaria n? 294, de 13 de
dezembro de 1996, do Ministro da Fazenda.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
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DECRETO Nº 2.214, DE 25 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
naalineab do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado
com o art. 72 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como
nocaput do art. 6º da Lei n'' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1Q A movimentação e o empenho de dotações dos órgãos do
Poder Executivo, dos grupos Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de Capital, constantes
da Lei n'9.438, de 26 de fevereiro de 1997, ficam limitados aos valores
constantes do Anexo I deste decreto.
§ 1" Excluem-se do disposto no caput, deste artigo as dotações:
a) referentes às transferências constitucionais;

b) custeados com fontes não integrantes do Anexo I deste decreto;
c)

relativas contrapartida nacional de empréstimos e de doações;
à

d) destinadas ao pagamento de Benefícios Previdenciários á
conta de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal, originárias das
contribuições dos empregadores e dos trabalhadores para a Seguridade Social.
§ 2' O Miuistério do Planejamento e Orçamento poderá remanejar os limites de projetos e atividades de que trata o Anexo I deste
decreto, desde que sejam mantidos o montante autorizado para cada
órgão ou unidade orçamentária e o valor estabelecido para o conjunto
das fontes do Grupo A e do Grupo B.

Art. 2' A Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, providenciará a disponibilização dos
valores das dotações de subatividades, observado o limite de atividaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2433-2620, abro 1997

2605
des indicado no Anexo I, a que se refere o art. I" deste decreto,
independentemente de solicitação dos Órgãos Setoriais de Orçamento
OU equivalentes.
Art. 3' Até o dia 30 de junho do corrente exercício as dotações
de subprojetos poderão ser utilizadas pelos órgãos responsáveis pela
execução dos créditos orçamentários, observado o limite para projetos
estabelecido no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. A partir do dia 1Q de julho a movimentação e o
empenho das despesas relativas a subprojetos dependera de prévia
aprovação, pela Secretaria de Orçamento Federal, da proposta de
programação anual a ser apresentada até 20 de junho pelos órgãos
detentores dos respectivos créditos orçamentários, através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor), observado o limite
referido no caput deste artigo.
Art. 4' As liberações dos recursos financeiros pela Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministér-io da Fazenda, para execução das
despesas de que trata o Anexo I, bem como para os restos a pagar do
exercício de 1996, vinculados a despesas da mesma categoria e fontes
de que trata o art. F deste decreto, terão como base os montantes
indicados nos Anexos II e III deste decreto.
§ 1Q As liberações de recursos financeiros acumuladas até o
final de cada bimestre não poderão ultrapassar em mais de dezoito
por cento os montantes indicados nos Anexos II e III para cada órgão
ou entidade.

§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá, em cada
bimestre, o fator a ser aplicado aos valores indicados nos Anexos II e
lII, para fins de determinação do montante da liberação financeira do
período, observado o limite estabelecido no parágrafo anterior, e
levando em consideração as metas fiscais para 1997.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda poderá, ainda, ampliar
os limites de liberação financeira de cada órgão, desde que o acréscimo
total das liberações não ultrapasse 2% do valor global estabelecido no
anexo 11.
§ 4!,l Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o
limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2433-2620, abro 1997
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descentralizado, desde que se refira a despesa cujo pagamento deva
ocorrer no exercício de 1997.
§ 5Q Incluem-se nos montantes indicados nos Anexo H e UI as
cotas financeiras relativas a Darf eletrônicos emitidos no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) na
modalidade sem transferência de recursos.

Art. 6" A Secretaria de Planejamento e Avaliação do Ministêrio
do Planejamento e Orçamento, em cada bimestre, encaminhará à
Secretaria do Tesouro Nacional a distribuição, por órgão, dos recursos
do Brasil em Ação a serem liberados no periodo.
Art. 6" Os Órgãos Setoriais de Programação Financeira do Poder Executivo deverão adotar as providências necessárias a que os
compromissos de pagamentos decorrentes de empenho de despesas
no âmbito do respectivo órgão sejam assumidos respeitando-se os
limites estabelecidos nos Anexos H e IH, ajustados pelos fatores
previstos no § 2" do art. 4" deste decreto.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente
artigo constitui falta grave, aplicando-se aos responsáveis as cominações legais cabíveis.
Art. 7" Aos Órgãos setoriais, seccionais e regionais do Sistema
de Controle Interno incumbe zelar pelo cumprimento do disposto no
art. 6" deste decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os
servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele
contidas.
Art. 8" A Secretaria do Tesouro Nacional poderá reduzir o mono
tante das liberações previstas nos Anexos H e IH, em cada bimestre,
quando o órgão mantiver disponibilidades fmanceiras sem utilização,
sem prejuízo de sua utilização nos bimestres seguintes.
Art. 9" Os créditos suplementares e especiais que vierem a Ser
abertos ao longo do exercício de 1997, relativos aos grupos de despesas
e fontes de recursos de que trata o art. l' deste decreto, terão sua
disponibilização condicionada aos limites indicados nos anexos deste
decreto.
Art. lO. Os Órgãos Setoriais de Orçamento ou equivalentes
indicarão ã Secretaria de Orçamento Federal as dotações disponíveis
de outras despesas correntes e de capital, exceto de amortizações, que
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2433·2620, abro 1997
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deverão ser canceladas para abertura de créditos adicionais, destinados ao atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais, sempre
que for identificada insuficiência de recursos nestas dotações.
Art. 11. Os órgãos da Administração Pública direta e indireta
submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à
apreciação da Advocacia-Geral da União, antes do atendimento da
requisição judicial.

Art. 12. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências,
adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste
decreto.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Fica revogado o Decreto n" 2.183, de 21 de março de
1997.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 28.4.1997, págs. 8247 e 8248.

DECRETO N' 2.215, DE 25 DE ABRIL DE 1997
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e as alíquotas do Imposto de Importação da Tarifa Externa Comum (TEC), anexa
ao Decreto n" 1.767, de 28 de dezembro de
] .9.95, e inclui código tarifário na Lista Básica
de Exceções à TEC.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1', da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n' 350, de 21 de
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2.'133-2620, abr. 1997
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novembro de 1991; no art. 32 da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de
setembro de 1984, e nas Resoluções nOs 119/96 e 120/96, do Grupo
Mercado Comum do Mercosul,
DECRETA:

Art. 12 Ficam alteradas, na forma dos Anexos I e II a este
decreto, a Nomenclatura Comum do Mercosul e as alíquotas do
Imposto de Importação, que compõem a Tarifa Externa Comum
(TEC), de que trata o Decreto n" 1.767, de 28 de dezembro de 1995.
Art. 22 Fica incluído na Lista de Exceção TEC, que compõe o
anexo ao Decreto n 21.848, de 29 de março de 1996, o código 8541.21.20
correspondente à descrição Montados, próprios para Montagem em
Superfície (SMD - Surface Mounted Deoice).
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176 da Independência 1092 da
República.
à

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Anexo I
-

I

I

Situação Anterior
Código

Descrição

-

0303.10.10 - Salmões-do-pacífico
(Onoccrhynchua nerke,
Oncorhynchue, gorbuacha, Oncorhynchus
. kete, Oncorhynchus
techwytscha, Oncorhynch us
kisutch,
Oncorhynchus masou
e Oncorbunchus rhodurus) exceto os fíga- i,
i dos, ovos e sêmens
i
1502.00.12 Fundidos (incluídos os
de premiers jus)

I

Altq.
%

i

..

Código

' 0303.10.00

Situação Atual

I
I

Descrição

I

I

Alíq
%

I1

10

... ovas ..,
(incluído o
premier jus)

10

i 1502.00.12 ! Fundido
6

I
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I

Situação Anterior

Código--r

Descrição

I

Alíq.

2517.20.00 - Macadame de escõ- :
rias de altos fornos, de
outras escórias ou de
resíduos industriais
semelhantes, mesmo
contendo matérias incluidas na eubpostçãc
2517.10
2843.90

I
i-

Outros compostos;
amálgamas

2843.90.1~ iTric1oreto de rutênio

%

4
2843.90.00
10

ISuprimido

lO

Suprimido

,

2843.90.90 Outros

2903.30.11 1,1, 1, 2 - 'I'etrafluore-

12937.22

i

14

sais

.L..~~~.~~~ ~~~~~~~~~ .
j- Derivados helogenados dos hormônios
cortícossupra-renaís

i

Alíq.
%

... subpcsíção...

4

- Outros compostos;

10

amálgamas

tano

12

I 2933.90.94 Metanamina e seus
I

Descrição

2903.30.11 1,1,1,2 - Tetrafluore-

tomo

I

Código
2517.20.00

I
I

Situação Atual

2933.90.94 Metenamina (Hexametilenotetramina) e
seus sais
12937.22

2

i 3807.00.00 Alcatrões de Madeira;

2

14

- Derivados halogenados dos hormônios
corticossupra-renaís

3807.00.00

01008de Alcatrão deMadeira; Creosoto Vegetal;
Mettleno: Breu (pez) Vegetal;Breu(pez)paraa
Indústria da Cerveja e .
Prepareções Semelhan- i
tes àBusede Colofênias,
de Acidos Resfnícos ou
de Breu (pez) Vegetal

I

i

i
I 3824.90.86

Manebj Manccz eb ;
Cloreto de benzalcõnio

3824.90.89 Outros
I

I

I

I

14

...Crecsoto de Madeira ._

I'

14

3824.90.86 Maneb; Mancozeb; eloreto de benzalcônio

14

14

3824.90.6

Preparações à base de
tetraf1uoretano e peno
tafluoretano: preparações à base de clorodifluormetano e pentefluoreteno: preparações à base de clorodífluormetano e clorote-

trafluoretanc
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..

Situação Anterior

I A~~q.
ro

Descrição

Código

Situação Atual

,i

Alíq.

Descrição

Código

i

%

3824.90.61 Preparações à base de
tetrafluoretano e pen- i
taflucretano

2

3824.90.62 Preparações à base de
clorodifluormetano e
pentafluoretano

2

I

3824.90.63 Preparações à base de
clorodifluorrnetanc e
clorotetrafluoretano
14
...

4809

4802.30.10 De peso

inferior a

2

2
4809

I,

I

Papéis para Cópia ou

Duplicação (Incluídos
os Papéis Revestidos
ou Impregnados, para
Estênceís ou para
Chapas Ofsetes), Mesmo Impressos, em
Rolos ou em Folhas

... Ofsete

..

4823.90.20 De rigidez dielétríca
superior ou igual a
600V (Norma ASTM D
202 ou equivalente) e

o ••

4823.90.20

... e de peso inferior ou
"igual a 60g/m 2

2

7019.52.00 -- De largura supedor a Sücm, em ponto
de tafetá, com peso
inferior a 250g/m 2 ,
de filamentos de tttulo não superior a
136 tex , por fio simples

2
14

19/9m 2

. Papel-Carbono (Papel
Químico*), Papel Autocopíatívo e Outros

peso por metro quadrado inferior ou igual
a 60 gramas

14

3911.90.23 í Políetilenaminas
3911.90.29 Outros

4802.30.10 De peso por metro
quadrado inferior a 19
gramas

2

i

3824.90.89 Outros

...

3911.90.89 Outros

I

7019.52

12

I

-- Delurgura superíor a 30em, em ponto
de tafetá, com peso
inferior a 250g/m 2,
de filamentos de título não superior a
136 tex, por fio simples
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I

' Situação Anterior

Situação Atual
-----,---'-----,--",--1

Alíq.

Descrição

Código

%

! 7019.52.10 Com teor de matéria
orgânica superior ou
igual a 0,075% e inferior ou igual a 0,3%, em
Peso, segundo N arma
AnsilIPC-EG-140, próprios pam fab rtcaçao
.
de placas para circui- i
I
tos impressos
i
I
1

I

'

,
i

I
I

12

7019.52.90 Outros

7604.29.11 Forjadas, de seção
circular, de diâmetro
superior ou igual a \

7604.29.11

i

seção transversal
circular...

400mm mas inferior
ou igual a 760mm

i 8443.1

i 8443.1

i

8443.40.90 Outras

2

I

i

2

- Máquinas e aparelhos de impressão por
ofaete

... nfaete ...

14#BK 8443.40.90 Outros

8501.62.00
8501.62.001- De potência supe- ,
ríor a 75kVA mas não
i 14#BK
superior a 375kVA

... 375kVA

14#BK

I

8530.80.10 Digitais para controle
: 8530.80.10 I Digitais,.
!
de tráfego de eutomo'I
teres
14#BIT
8540.50.10 Com diagonal de tela
i inferior a 35,56cm (14
I

polegadas)

8540.50.10
I

14#BK'

14#BIT

... 35,56CM (14")

o BIT

... 35,56cm (14")

8#BIT

OBIT

8540.50.20 Com diagonal de tela i
superior ou igual ai
35.56cm (14 polegadas)

i
2

8540.50.20

,

!
8#BIT

-

8704.10.00 - Dumpers concebi8704.10.00 - Dumpers concebidos para serem utiltdos para serem utiliaadca fora de rodo\ z~dos fora de rodoVIas
vias
14#BK
i 14#BK
9030.20.22 Vetorscópio

1 2#BIT

! 9030.20.22 i Vetorscõpics

I

2#BIT

i
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Anexo II
Situação Anterior

Situação Atual

Capítulo 39
Notas

................. ... .,,. ...... ...... ..............................

Capítulo 39
Notas

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

2. ...... ..........
.......... ....... .... ..............
2. ............... ...... ,.............................................
h) a borracha sintética, conforme definida h) a borracha sintética, conforme definida
no Capítulo 40, e suas obras;
no Capítulo 40, e suas obras;

........................................... ...... "" ... , ......

_,H'O

Notas de Subposíções

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

Notas de Subposições
1. ... ......... - .... - ....... ... ... _.. ............. -....
1. ........................................................... ........
a) quando existir uma subpoeíção denomina- a) quando existir uma subposição denominada Outros na sede de subposições em causa: da Outros na série de subpoeíçõee em causa:
........... ...

........

..........

......... _..... _.............. ... .................... ................ ..... .......... _.._. ..._..

Capítulo 78
Notas de Subposíçãc

Capítulo 78
Notas de Subpoeição

Quadro - Outros elementos

Quadro - Outros elementos

Outros (Te-telúrío, por exemplo), cada um

Outros (Te, por exemplo), cada um

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

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

...... _..... -.. ..... -..... -..................................... ....... ................ .............................................. ... _...
Seção XVI
Seção XVI
Notas
Notas
1. .......... ............. .............. ............................ L ............ ..... ........................ ............ - ..........
h) as hastes de perfuração (posição 7304); h) os tubos de perfuração (posição 7304);
...._. ...__ ...... _....._.....__ . ...- .... - .... - ...- ........... _.. ....... ........................... ................................... , .
Capítulo 84
Notas

............ ......... ...._........

Capítulo 84
Notas

._....... .....
..... ......... ...... ..................................................
B. Para aplicação da posição da posição B. Para aplicação da posição B470, a
8470, a expressão de bolso aplica-se apenas expressão de bolso aplica-se apenas à'

às máquinas cujas dimensões não excedam méquínaa cujas dimensões não excedam
170mm x lOOmm x 45mm.
170mm x lOOmm x 45mm.
Capítulo 85
Notas

...................... ..................... _...... _.. .. _...

Capítulo 85
Notas

..... - ... _................ - ... __ .......................................

4. ..................................... ..._. .... ..... ...- ..... _.. 4. .. ... _.......... - ... _- ... __ .... -- ................................
A expressão circuitos impressos não com- A expressão circuitos impressos não
preende OS circuitos combinados oom ele- compreende os circuitos combinados com
mentos diferentes dos obtidos no decurso do
processo de impressão, nem as reeístênciae, condensadores ou indutâncias diseretos.

................................................ , .......................

elementos diferentes dos obtidos no decurso
da processo de impressão, nem as resistênciaa, condensadores ou indutâncias
discretos. Todavia, 0' circuitos impressos
podem estar providos de elementos de
conexão não impressos.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ o
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DECRETO Nº 2.216, DE 29 DE ABRIL DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no § 2(' do
art. 1" do Decreto nº 1.778, de e de ianeiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lbe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no § 2' do art. 19 do Decreto n?1.778, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.140, de 3 de fevereiro de 1997.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.217, DE 29 DE ABRIL DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. I"
do Decreto n' 1.958, de 15 de julho de 1996.

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

Art. I? Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. l' do Decreto n? 1.958, de 15 de julho de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.104, de 24 de dezembro de 1996.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.218, DE 30 DE ABRIL DE 1997
Fixa, para o período de 1º de maio de
1997 a 30 de abril de 1998, o limite para as
importações realizadas pelas empresas comerciais da Zona Franca de Manaus. beneficiadas com os incentivos de que trata o
Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967,
bem assim os aplicáveis às Áreas de Livre
Comércio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 36 do Decreto-Lei n" 1.455, de 7 de abril de 1976; no art. 5º da
Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989; no art. 9º da Lei nº 8.210, de
19 de julho de 1991; no art. 10 da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de
1991; no § 2º do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991; e
art. 10 da Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994,
DECRETA:
Art. 1º Os limites globais das importações incentivadas, realizadas por intermédio das empresas comerciais localizadas na Zona
Franca de Manaus (ZFM) e nas Áreas de Livre Comércio (ALC), são
fixados, respectivamente, em US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões
de dólares norte-americanos) e US$ 67,500,000.00 (sessenta e sete
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para o período
compreendido entre l' de maio de 1997 e 30 de abril de 1998.
§ 1º Até quinze por cento dos limites fixados serão distribuídos
para empresas comerciais novas e para aquelas que não realizaram
importações no período de 1º de maio de 1996 a 30 de abril de 1997.
§ 2º Dos limites globais de que trata este artigo, serão excluidas
as importações:
a) de máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente
das empresas comerciais;
b) realizadas por pessoa jurídica, em decorrência de sentença
judicial transitada em julgado; e
c) de derivados de petróleo.
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§ 3' Os limites individuais de importação das empresas comerciais em operação na ZFM e nas ALC serão proporcionais à participação de cada empresa no total das importações contingenciadas,
realizadas pelo conjunto de empresas comerciais em operação em
cada localidade, no período de l' de maio de 1996 a 30 de abril de
1997.

§ 4' Para efeito do disposto no parágrafo anterior, será considerado, como efetivamente utilizado, o saldo dos limites de importação
individuais colocado à disposição da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), pelas empresas comerciais, no período de
maio de 1996 a abril de 1997.
§ 5' A distribuição do limite de importações de que trata o caput
deste artigo, pelas Áreas de Livre Comércio, será a seguinte:
a) ALC de Macapá/Santana - US$ 40 milhões;
b) ALC de Guajará-Mirim - US$ 24 milhões
c) ALC de Tabatinga - US$ 700 mil.
d) ALO de Brasiléia/Epitaciolândia - US$ 700 mil;
e) ALC de Cruzeiro do Sul - US$ 700 mil;
fJ ALe de Pacaraima - US$ 700 mil; e
g) ALC de Bonfim - US$ 700 mil.

Art. 2º Para as empresas comerciais em operação na ZFM e nas
ALC, o limite individual de importações não poderá representar um
crescimento superior a vinte por cento em relação ao valor efetivamente importado no periodo de l' de maio de 1996 a 30 de abril de
1997, independentemente do resultado da aplicação dos critérios de
que tratam os §§ 3' e 4' do art. I? deste decreto.
Art. 3' Além dos limites globais de importação estabelecidos no
art. l' deste decreto, os limites individuais das empresas comerciais
cujo início efetivo de operação tenha se dado após o mês de maio de
1996 serão acrescidos de montante equivalente ao obtido pela aplicação da fórmula abaixo discriminada.
a = (b/e x 12) - b, sendo:
a = valor a ser adicionado aos limites individuais de importação
calculados com base nos §§ 3' e 4' do art. F deste decreto;
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b = valor total das importações (contingenciadas) realizadas pela
empresa no período de 12 de maio de 1996 a 30 de abril de 1997; e
C = número de meses de operação de 1" maio de 1996 a 30 de
abril de 1997.

Art. 4" A Suframa poderá conceder às empresas comerciais
localizadas na ZFM e nas ALC, em datas previamente estabelecidas,
limites adicionais de importação.
§ 1" O somatório dos valores adicionais concedidos ao conjunto
das empresas comerciais da ZFM e das ALC não poderá representar
mais do que vinte por cento dos limites globais fixados no art. 1",
acrescidos dos valores derivados da aplicação do disposto no art. 3"
deste decreto.
§ 2' Somente poderão se habilitar à obtenção de limites adicionais de importação as empresas que, do total da quota inicial atribuída, acrescida dos adicionais eventualmente concedidos, tenham efetivado importações equivalentes a, no mínimo, 1/12 cumulativos,
referentes aos meses compreendidos entre maio de 1997 até o mês
imediatamente anterior à distribuição.

§ 32 O valor adicional máximo, por empresa comercial, em cada
distribuição de limites adicionais de importação, fica limitado a
US$ 1,200,000.00 (um milhão e duzentos mil dólares norte-americanos) ou cem por cento do limite de importação inicial, mais adicionais
eventualmente concedidos.
§ 42 Para efeito do disposto no artigo anterior, deverão ser
considerados os seguintes parãmetros e ponderações:
a) maior valor de importação anual efetivada nos últimos 5 anos
- trinta por cento;
b) média das importações anuais efetivadas nos últimos 5 anos
- vinte por cento;

c) número de empregados em 31.12.96 - vinte por cento;
d) recolhimento de Tributos Federais e Estaduais de janeiro a
dezembro de 1996 - quinze por cento; e
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e) valor dos bens imóveis da empresa na Amazônia Ocidentalquinze por cento.
§ 5" Para empresas cujas atividades comerciais tenham sido
iniciadas a partir de 1992, os parâmetros estabelecidos nas alíneas a
e b do parágrafo anterior serão calculados em duodécimos proporcionais aos meses de funcionamento, relativamente ao ano que a empresa tenha iniciado suas atividades, de acordo com a fórmula abaixo:

VIe ; aJb x 12, sendo:
VIe ; valor da importação anual projetada da empresa no ano
de início de suas atividades de importação;
a ; valor total das importações realizadas no ano de início de
suas atividades; e
b ; número de meses de operação no ano de início de suas
atividades.
§ 6Q Para efeito de cálculo do limite adicional de importação de
cada empresa, deverá ser aplicada a seguinte fórmula:
LAe;

MVI
e x 0,30 + MIe
NEe
__
__ x 0,20 + __
x 0,20 +
[ l:MVI
l:MI
l:NE
(RTe xCe)
BIRe
- x 0,15] x LAG
- - - - x 0,15 + l:RT

l:BIR

sendo:
LAe ; limite adicional da empresa;
MVIe ; maior valor de importação anual efetivada pela empresa nos últimos 5 anos;
l:MVI ; somatório do maior valor de importação anual efetivada de todas as empresas, nos últimos 5 anos;
MIe ; média das importações anuais efetivadas pela empresa
nos últimos 5 anos;
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LMI = somatório da média de importações anuais efetivadas de
todas as empresas nos últimos 5 anos;

NEe = número de empregados da empresa, na Amazônia Ocidental, em 31.12.96;
LNE = somatório de número de empregados de todas as empresas, na Amazônia Ocidental, em 31.12.96;
RTe =recolhimento de Tributos Federais e Estaduais da empresa
no ano de 1996, efetuado na Amazônia Ocidental;
Ce = relação obtida pela divisão do valor das importações efetivadas pela empresa de janeiro a dezembro de 1996 pelo valor das
compras totais (nacionais + importadas) efetivadas pela empresa no
mesmo período;
LRT = somatório de recolhimento de Tributos Federais e Estaduais de todas as empresas, efetuado na Amazônia Ocidental, no ano
de 1996;
BIRe -

valor dos bens imóveis referentes a cada empresa;

LBIR = somatório do valor dos bens imóveis de todas as
empresas; e
LAG

=valor do limite adicional global a ser distribuído.

§ 7º Os valores e quantidades dos componentes da fórmula
indicada no parágrafo anterior deverão ser obtidos segundo instruções fornecidas pela Suframa.

Art. 5º Observados os limites globais de importação estabelecidos no art. 1', acrescidos dos valores derivados da aplicação do
disposto nos arts. 3' e 4', a Suframa poderá adequar a distribuição
desses limites entre as empresas, bem como proceder à distribuição
dos limites para as empresas comerciais novas e para aquelas que
não registraram importações no período de l' de maio de 1996 a 30
de abril de 1997, com base em critérios aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa,
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Art. 6Q As empresas comerciais deverão comunicar, em datas a
serem definidas pela Suframa, o valor total do limite de importação a
ser utilizado no período de maio de 1997 a abril de 1998, sob pena de
terem os saldos remanescentes, naquelas datas, redistribuídos.

Parágrafo úuico. Os saldos colocados à disposição serão considerados como efetivamente utilizados para efeito de cálculo do limite
de importação nos períodos subseqüentes.

Art. 7º A Suframa poderá autorizar quotas de importação para
empresas comerciais novas e para aquelas que não registraram
importação no período de 1s de maio de 1996 a 30 de abril de 1997 até
o limite de US$ 300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos),
para cada empresa, observadas as seguinte condições:
I - não tenham na sua composição societária sócio participante
de outra empresa comercial contemplada com limite de importação; e
II -

tenham no mínimo três empregados.

Art. 8º Os limites globais de que trata o art. 1s deste decreto
referem-se aos Pedidos de Licenciamento de Importação efetuados a
partir de lº de maio de 1997.
Art. 9º Compete a Suframa adotar as providências necessárias
para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo e a Suframa poderão expedir instruções,
em suas respectivas áreas de competência, visando o fiel cumprimento dos critérios estabelecidos neste decreto, bem como sua operacionalização.
Art. 11. A Suframa editará e publicará portaria com a relação
dos limites de importação atribuídos a cada empresa, decorrente dos
critérios ora estabelecidos.
Parágrafo único. Até que seja editada a portaria de que trata o
caput deste artigo, a Suframa poderá autorizar pedidos de importação
até o limite de quinze por cento do valor efetivamente importado por
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empresa comercial, individualmente considerada, no periodo de 1"de
maio de 1996 a 30 de abril de 1997.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revoga-se o Decreto n" 1.894, de 3 de maio de 1996.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE l' DE ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Viva Rio,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2', caput, da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no
art. l' do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' É declarada de utilidade pública federal a Viva Rio, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n' 00.343.94110001-28 (Processo MJ n? 26.938/96-69).
Art. 2' A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da
receita e da despesa realizada no penado, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto nº 50.517, de 2
de maio de 1961, e art. 4', caput, da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de abril de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p- 2621-2700, abro 1997

2622
(2) DECRETO DE 1º DA ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Associacão Missionária e Educatiua de Santa Ana,
com sede na Cidade de Londrina (PR), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Missionária e Educativa de Santa Ana, com
sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC
nº 49.213.101/0001-30 (Processo MJ n' 11.719/96-11);
Ir - Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana
(Adefiap), com sede na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná portadora do CGC nO 78.300.944/0001-71 (Processo MJ n' 25.358194-00);
IrI - Lar Espirita Pouso do Amanhecer, com sede na Cidade de
ltuiutaba, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 21.236.989/
0001-07 (Processo MJ n? 17.986/93-78).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houveram prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido, subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, lº de abril de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(3) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Assistência Social de Bom Retiro, com sede na Cidade
de Bom Retiro (SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Assistência Social de Bom Retiro, com sede na Cidade de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, portadora
do CGC n' 83.695.940/0001-70 (Processo MJ n' 2.605196-71);
H - Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com sede
na Cidade de Rio Casca, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n" 17.446.519/0001-09 (Processo MJ n" 25.184195-01);
IH - Associação dos Portadores de Deficiência do Distrito Federal (APDDF), com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n· 26.989.632/0001-13 (Processo MJ n" 21.025/95-48);
IV - Creche Centro Infantil União, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n' 22.643.399/0001-61 (Processo MJ nO 20.082/96-27);
V - Obras Sociais da Diocese de Rio Branco, com sede na Cidade
do Rio Branco, Estado do Acre, portadora do CGC n'' 00.529.443/0001·74
(Processo MJ n' 9.600/96·14);
VI - Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 60.875.218/0001-11 (Processo MJ n" 24.357/96-65);
VII - Sociedade Beneficente e Cultural de Montanha, com sede
na Cidade de Montanha, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC
n' 27.638.436/0001-67 (Processo MJ n? 10.000/94.74);
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VIII - Associação Feminina Evangélica Beneficente de Londrina, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora
do CGC n" 75.731.570/0001-50 (Processo MJ n" 8.587/94-42);
IX - Hospital Marechal Rondon, com sede na Cidade de
Jardim, Estado do Mato Grosso, portador do CGC n" 03.202. 777/000127 (Processo MJ n' 6.436/95-77).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houveram prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenham sido, subvencionadas, conforme preceitua o art. 5Q
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n'' 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(4) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Riacho dos Cavalos, situado no Município de Sitio do Mato, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho dos
Cavalos, com área de 2.104,9903ha (dois mil, cento e quatro hectares,
noventa e nove ares e três centiares), situado no Município de Sítio
do Mato, objeto dos Registros n's R-I-281, fi. 281, do Livro 2, e
R-1-781, fi. 210, do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(5) DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Córregos, situado no Município de
Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
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arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Córregos,
com área de 2.149,1127ha (dois mil, cento e quarenta e nove hectares,
onze ares e vinte e sete centiares), situado no Município de Pedro
Avelino objeto do Registro nº R-4-46-A, fi. 1, do Livro 2, do Primeiro
Cartório Judiciário da Comarca de Pedro Avelino, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(6) DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Centro/Data São Pantaleão, conhecido por
Fazenda São Francisco, situado no Município de Barras, Estado do Piuui, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Centro/Data
São Pantaleão, conhecido por Fazenda São Francisco, com área de
1.198,6675ha (um mil, cento e noventa e oito hectares, sessenta e seis
ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Barras,
objeto do Registro n? R-2-299, fi. 102, Livro 2-A, do Cartório do lº
Ofício da Comarca de Barras, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o aasentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fsd. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(7) DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Cameubinha, situado rw Municipio de Uponemo, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 29 da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carnaubinha, com área de 4.022,0000ha (quatro mil e vinte e dois hectares),
situado no Município de Upanerna, objeto do Registro nº R-9-449, fl.
112, Livro 2-9, do 1º Cartório Judiciário da Comarca de Upanema,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 1997; 1762 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(8) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Institui a Comissão Especial de Apuração de Patrimônios Nazistas> e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
Considerando o fato de que militantes nazistas estrangeiros,
sobreviventes à derrocada do regime, viveram, em vários países,
mantendo padrão de vida elevado, sem fontes de recursos conhecidas;
Considerando a possibilidade de que tais indivíduos tenham se
utilizado de valores ilicitamente confiscados de vítimas do nazismo;
Considerando a possibilidade de que alguns desses sobreviventes
tenham vivido no Brasil;
Considerando o repúdio internacional aos crimes praticados contra a humanidade pelo regime nazista;

Considerando a orientação do Governo Brasileiro de absoluto
respeito aos direitos humanos;
Considerando a disposição da Nação Brasileira em colaborar
para que a humanidade possa construir barreiras culturais, políticas e jurídicas eficazes para impedir a repetição de episódios
semelhantes;
DECRETA:
Art. l' Fica criada a Comissão Especial de Apuração de Patrimônio Nazista, com as seguintes atribuições:
I - apurar o ingresso e a existência, no Brasil, de patrimônio
ilicitamente confiscado às vítimas do regime nazista;
II - identificar seus valores, origem e destino.
.Art. 2º Para 08 fins previstos no artigo anterior, a comissão
especi ai poderá:
I - solicitar documentos ou informações de qualquer órgão
público e privado nacional e, mediante emprego dos meios diplomáticos competentes, de governos, autoridades e entidades estrangeiras;
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II

promover a realização de perícias ou auditorias;

III

inquirir testemunhas;

IV

solicitar assessorias técnicas.

Art. 3· A comissão especial será composta por sete membros, a
serem designados pelo Presidente da República.
§ F A comissão será instalada dentro dos quinze dias subseqüentes à designação de seus membros.
§ 2· A comissão especial poderá ser assessorada por funcionários
públicos federais, designados pelo Ministro de Estado da Justiça, podendo ainda solicitar o auxílio de órgãos estaduais, municipais ou de
entidades particulares, mediante convênio ou contrato, se necessário.

Art. 4· A comissão especial funcionará junto ao Ministério da
Justiça, que prestará o apoio administrativo e financeiro necessário
aos trabalhos do colegiado.
Art. 5· Os trabalhos da comissão terão caráter reservado e as
manifestações públicas de seus membros serão precedidas de prévia
anuência do Ministro de Estado da Justiça.
Art. 6· A comissão especial apresentará ao Ministro de Estado
da Justiça, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades
desenvolvidas, e, ao final, formulará conclusões com as recomendações que entender cabíveis, que serão encaminhadas ao Presidente
da República.
Art. 7· A comissão terá duração de um ano, contado da data de
sua instalação, podendo ser prorrogada, mediante solicitação do
Ministro de Estado da Justiça.
Art. 8· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A Jobim
Sebastião do Rego Barros Netto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(9) DECRETODE7DEABRILDE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capão Bonito, situado no Município de Stârolóndia, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão
Bonito, com área de 8.365,0000ha (oito mil, trezentos e sessenta e
cinco hectares), situado no Município de Sidrolândia, objeto da Matrícula n' 2.724, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de ahril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2621-2700, abro 1997
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no:

DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Nova Floresta, situado no Município de Boca do Acre, Estado do Amazonas, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Nova
Floresta, com área de 2.539,1400ha (dois mil, quinhentos e trinta e
nove hectares e quatorze ares), situado no Município de Boca do Acre,
objeto do Registro n" R-3-1.021, fi. 35, Livro 2-D, do Cartório do
Judicial e Anexos da Comarca de Boca do Acre, Estado do Amazonas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(11) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Glória, situado no Município de
Porto Franco, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Glória, com
área de 1.932,331Oha (um mil, novecentos e trinta e dois hectares,
trinta e três ares e dez centiares), situado no Municipio de Porto
Franco, objeto dos Registros nOs R-1-1.370, R-2-1.370 e R-6-1.370, fi.
170, Livro 2A-5, do Cartório do lº Oficio de Registro de Imóveis da
Comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 1762 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(12) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria dos Matões/Socego,
situado no Município de Codô, Estado do
Maranhão. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições qUE<
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso Vl, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria dos MatõeslSocego, com área de 2.028,0000ha (dois mil e vinte
e oito hectares), situado no Município de Codó, objeto do Registro
n" 7.870, fi. 84, Livro 3-M, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de
Codó, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(13) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrã-ria, o imóvel rural denominado
Santo Antonio dos Calmons, situado no Município de Santo Amaro, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio dos
Calmons, com área de 299,9053ha (duzentos e noventa e nove hectares, noventa ares e cinqüenta e três centiares) situado no Município
de Santo Amaro, objeto dos Registros n's R-1-1.261 e R-6-1.261,
ambos à fi. 71, do livro 2-L, do Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Santo Amaro, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implernentos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621~2700, abro 1997
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(14) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Malacachêta, também conhecido por Boa
Vista, situado no M unicipio de Russas, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Malacachêta, também conhecido por Boa Vista, com área de 1.549,8600ha (um mil,
quinhentos e quarenta e nove hectares e oitenta e seis ares), situado
no Município de Russas, objeto do Registro n" R-12-711, fls. 119,120v,
do Livro 2-C e fl. 271, do Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Russas, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176" da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(15) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre concessão de autorização à
Air Europa!Aír Espana S,A., para operar, no
Brasil, como empresa de transporte aéreo
regular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n' 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. lº Fica concedida autorização à Air Europa/Air Espana
S.A., com sede em Palma de Mallorca, na Espanha, para operar, no
Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2' Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei n' 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no
art. 2' do Decreto n? 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Air Europa/Air Espana S.A., no Brasil, relacionada com serviços de transporte
aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados
os Acordos Internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lõbo

o anexo está publicado no DO de 8.4.1997, pãgs. 674816754.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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(16) DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Associa_
de Proteção e Assistência à Maternidade.
e à Infância de Caraúbas, com sede na Cídade de Caraúbas (RN), e outras entidades.

ção

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1Q da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância de Caraúbas, com sede na Cidade de Caraúbas, Estado do
Rio Grande do Norte, portadora do CGC n' 08.099.335/0001-10 (Processo MJ n' 4.846/97-08;
II - Escola Técnica de Comércio de Tubarão, com sede na
Cidade do Tubarão, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n' 86.434.743/0001-95 (Processo MJ n? 10.363/96-90);

In - Instituto Brasil Pnurna, com sede na Cidade do Rio de
-Ianeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n' 40.200.230/000119 (Processo MJ n' 5.198197-17);
IV - Sociedade Pró Infância (Sopri), com sede na Cidade de
Sobral, Estado do Ceará, portadora do CGC n' 23.478.373/0001-78
(Processo MJ n' 21.387/96-10);
V - Sociedade Espírita Joanna de Angelis, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 25.458.720/0001-26 (Processo MJ n' 9.604/96-67);
VI - Centro Comunitário Dra. Darcy Vargas, com sede na
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, portador do CGC n'
05.639.836/0001-54 (Processo MJ n' 603/95-94).
Colo LeisRep. Fed. Brasil, Braaílía, V. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(17) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas Beira Rio, situado no
Município de Boa V~ta do Tupim, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nO 8.629, de 25
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2621·2700, abro 1997
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
Beira Rio, com área de 1l.007,0000ha (onze mil e sete hectares),
situado no Município de Boa Vista do Tupim, objeto da Matrícula
n· 3.464, fls. 2281228v, Livro 2-P (Av-I, R-2 e R-3), continuando no
Livro 2-V, fl. 175 (R-4 e R-5), do Cartório do l' Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Itaberaba, Estado da Bahia.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 9 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Ríachâo, situado no Município de
Bonito, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Riachão,
com área de 835,5000ha (oitocentos e trinta e cinco hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Bonito, objeto das Matriculas n's 1.400, fl. 53; 1.402, fl. 54; 1.511, fl. 81, todas do Livro 3-G e
Registro n' R-1-20l, fl. 70, Livro 2-C, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bonito, Estado de Pernambuco.
Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann. Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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(19) DECRETO DE 9 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santana, também conhecido como Fazenda
Santana dos Pretos, situado no Iv!unictpio de

Pinheiro, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santana, também conhecido como Fazenda Santana dos Pretos, com área de 1.444,OOOOha (um
mil, quatrocentos e quarenta e quatro hectares), situado no Município
de Pinheiro, objeto da Matricula n'1.297, fi. 78, do Livro 3-C, do Cartório
de l' Oficio da Comarca de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem corno as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentarnento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(20) DECRETO DE 9 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Tainá Rekâ, conhecido por
Fazenda Bradesco, situado no Município de
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nostermos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado
Fazenda Tainá Rekã, conhecido por Fazenda Brtulesco, com área de
26.188,9300ha (vinte e seis mil, cento e oitenta e oito hectares,
noventa e três ares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto dos Registros n's R-3-2.375; R-3-2.378; R-3-2.376;
R-3-2.374 e R-3-2.377, fi. Iv, Livro 2-G e R-3-2.739, fi. Iv, do Livro
2-H, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(21) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado
Fazenda Poço Novo, também conhecido como
Fazenda Veneza, situado no Municfpio de
Baroúnas. Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda PoçoNovo,
também conhecido como Fazenda Veneza, com área de 3.172,7422ha
(três mil, cento e setenta e dois hectares, setenta e quatro ares e vinte
e dois centiares), situado no Município de Baraúna, objeto do Registro
n' R-I0-002, fi. 17, Livro 2-7, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(22) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Várzea do Umbuzeiro, situado no Município
de Carnaubais, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Várzea do Umbuzeiro, com área total de 454,0000ha (quatrocentos e cinqüenta e quatro
hectares), situado no Município de Carnaubais, objeto do Registro
n" R-3-378, fi. 86, Livro 2-D, do Cartório Único Judiciário da Comarca
de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(23) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Liolândia, situado no Município de
Tamboril, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Liolândia,
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com área de 1.275,5000ha (um mil, duzentos e setenta e cinco hectares
e cinqüenta ares), situado no Município de Tamboril, objeto do Registro n' R-002-437, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Tamboril, Estado do Ceará.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os irnplementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(24) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma a,grária, parte do imóvel rural denominado Areas 1 e 2, desmembradas da Fazenda Campo Alegre, situado no Munictpío
de Santana do Araguaia, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei n'
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, parte do imóvel rural denominado Áreas 1 e 2, desmembradas
da Fazenda Campo Alegre, com área de 4.925,1009ha (quatro mil, novecentos e vinte e cinco hectares, dez ares e nove centiares), situado no
Município de Santana do Araguaia, objetos dos Registros n"s R-3-3.147, fi.
1, Livro 2-P e R-3-3.136, fi. 1, Livro 2-P, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(25) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
dos imóveis denominados Lagoa do Mato, Pedra e Cal, Santa Quitéria, Riacho do Serrote,
Cachoeira do Gilda e Fazenda Bela União,
situado no Município de Jaguaretcuna. Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído dos imóveis denominados Lagoa do Mato, Pedra e Cal, Santa Quitéria, Riacho do Serrote,
Cachoeira do Gilda e Fazenda Bela União, com área de 2.763,2000ha
(dois mil, setecentos e sessenta e três hectares e vinte ares), situado
no Município de Jaguaretama, objeto dos Registros n's R-02-43, fl. 44,
Livro 2-A e R-1l-891, fl. 48, Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguaretama, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 1760 da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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(26) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Santa Helena, situado no Muni.cfpio deSapé,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Helena, com
área de 3.251,9000ha (três mil, duzentos e cinqüenta e um hectares
e noventa ares), situado no Município de Sapé, objeto dos Registros
nOs R-41-347, fi. 40v, do Livro 2-R e R-47-347, fi. 66, do Livro 2-Y,
continuação do Livro 2-C, do Cartório Único de Registro de Imóveis
da Comarca de Sapé, Estado da Paraiba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(27) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Aurora, também conhecido como Fazenda Quadra, situado do Município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Aurora, também conhecido como Fazenda Quadra, com área de 357,OOOOha (trezentos e cinqüenta e sete hectares), situado no Município de Apodi,
objeto do Registro nº R-6-1.012, fi. 19, Livro 2-4, do Primeiro Cartório
Judiciário da Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(28) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1997
Reconhece como de interesse do governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do Banco do Estado de Mato
Grosso S.A. - Sob Administração Especial
Temporária, no processo de privatização a
ser eventualmente implementado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso do atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e teudo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. lº É do interesse do Governo brasileiro o aumento de
participação estrangeira no capital do Banco do Estado de Mato
Grosso S.A. - Sob Administração Especial Temporária, no processo
de privatização a Ser eventualmente implementado.
Art. 2' Na eventualidade de grupo estrangeiro vir a adquirir o
controle acionário da instituição, a rede de agências poderá atingir o
número existente em 5 de outubro de 1988.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(29) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1997
Díspôe sobre o registro em nome da
União, do imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto na Lei n" 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada
pelas Leis n's 6.282, 6.584 e 7.699, de 9 de dezembro de 1975, 24 de
outubro de 1978, e 20 de dezembro de 1988, respectivamente,
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DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado requerer-se o registro, em nome da
União, do imóvel constituído por terreno e benfeitorias, mantido em
sua posse nos últimos vinte anos, sem qualquer contestação ou
reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao seu domínio
ou posse, situado em zona urbana do Município de Camocim (CE),
onde se encontra instalado o Aeródromo de Camocim, com área de
616.946,3391m 2 , o qual assim se descreve e caracteriza: do vértice 1,
situado no prolongamento do eixo da pista 6124 do Aeródromo de
Camocim e a aproximadamente 297m da cabeceira 6 do mesmo
aeródromo, sob o azimute magnético de 100"28'03", medem-se
792,28m até o vértice 2, confinando este alinhamento com a Estrada
Carroçável do Lago; do vértice 2, sob o azimute magnético de 0°35'24",
medem-se 585,60m até o vértice 3; deste, sob o azimute magnético de
54°38'11", medem-se 432,09m até o vértice 4, confinando estes dois
alinhamentos com a Estrada do Lago, no trecho conhecido por Rua 3
de Outubro; do vértice 4, sob o azimute magnético de 326'05'05",
medem-se 193,97m até o vértice 5, confinando este alinhamento com
a Estrada do Lago; do vértice 5, sob o azimute magnético de
234°16'24", medem-se 470,61m até o vértice 6, confinando este alinhamento com terras do loteamento João Maia; do vértice 6, sob o
azimute magnético de 278'05'29", medem-se 656,18m até o vértice 7,
confinando este alinhamento com terras de Vicente Benício; do vértice
7, sob o azimute magnético de 179°47'29", medem-se 670,24m até o
vértice 1, confinando este alinhamento com a Estrada do Lago e terras
do Sr. Mário de Assis, fechando o poligono com 3.S00,97m de perímetro. O presente registro é feito de acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no M.F. sob o n'' 10380.010006/88-0S.

Art. 20 O imóvel referido no artigo 1Q deste decreto pertence à
Circunscrição Judiciária do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camocirn, Estado do Ceará.

Art. 30 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(30) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre o registro de imóvel
nome da União.

em

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei n Q 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis n" 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de.
1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o requerimento do registro, em nome da
União, do terreno mantido em sua posse há mais de vinte anos,
ininterruptamente, sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros, situado na Rua A do projeto de loteamento do Bairro do Trevo, s/no, no Bairro do Trevo, Município de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, com as seguintes dimensões e
confrontações: partindo-se do Marco inicial M28, medem-se 14,833m,
no azimute 257'18'13", para chegar ao Marco M29; do Marco M29,
medem-se 28,332m, no azimute 246'32'18,7", para chegar ao Marco
M30; do Marco M30, medem-se 48,345m, no azimute 206"06'52,3",
para chegar ao Marco M31; do Marco M31, medem-se 33,031m, no
azimute 200'50'17,7", para chegar ao Marco M32; do Marco M32,
medem-se 100,277m, no azimute 055'11'41,7", para chegar ao Marco
M32 - A; no Marco M32 - A medem-se 32,799m, no azimute
344"21'04,4", para chegar ao Marco inicial M28, fechando-se, assim,
um polígono irregular de seis lados, que perfazem o perímetro de
257,62m, e que delimitam a área de 2.928,66m 2, confrontando-se,
entre os Marcos M28 e M30, com terreno pertencente a Antônio de
Moura; entre os Marcos M30 e M32, com a Rua A do projeto de
loteamento do Bairro do Trevo; entre os Marcos M32 e M28, com
terreno pertencente à União e que constitui VOR (Very High. Omnidirectional Range) do Aeroporto da Pampulha, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n'' 00680.004017/81-63.
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Art. 2" O imóvel referido no art. F deste decreto pertence à
eircunscriçãojudieiária do Cartório do 62 Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Belo Horizonte.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(31) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida,
com sede na Cidade de Osasco (SP), e outras
entidades.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. F da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e F do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida, com
sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n· 65.692.543/0001-62 (Processo MJ n" 5.572/97-10);
II - Cemina - Centro Mulher Informação, Assessoria e Execução de Projetos, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, portador do CGC n· 32.209.959/0001-28 (Processo MJ
n· 14.930/96-50);
IH - Fundação da Universidade Federal do Paraná para o
Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar), com
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n"
78.350.188/0001-95 (Processo MJ n" 17.756/96-61);
IV - Fundação de Ensino de Pirassununga, com sede na
Cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nO 54.847.629/0001-09 (Processo MJ n' 227/94-93);
V - Fundação Pastor Rubens Lopes, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CC,c n" 45.870.318/0001-61
(Processo MJ n 9 23.380/96-41);
VI - Centro Espírita Seara de Jesus, com sede na Cidade de
Criciúma, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n 975.564.716/
0001-10 (Processo MJ n 919.117/93-60);
VII - Fundação Saint Pastous, com sede na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n" 92.396.712/
0001-90 (Processo MJ n 9 1.405/95-66);
VIII - Fundação Cidade da Paz, com sede na Cidade de Brasília Distrito Federal, portadora do CGC n" 03.635.786/0001-01 (Processo MJ n 9 15.918/94-28);
IX - Fundação Bemardina Silveira ATIlOni, com sede na Cidade de Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n' 89.922.397/0001-82 (Processo MJ n'' 6.464/97-74).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
n 9 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.

Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1997; 176" da Independência e 109 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(32) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Companhia Doce» do Estado de São Paulo
(Codesp).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e tendo em
vista o disposto no art. 4' do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro
de 1979,
DECRETA:

Art. F Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codssp), de R$ 695.388.060,14
(seiscentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil,
sessenta reais e quatorze centavos), para R$ 814.425.269,60 (oitocentos e quatorze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e
sessenta e nove reais e sessenta centavos), mediante incorporação de
créditos da União, no valor de R$ 118.998.161,77 (cento e dezoito
milhões, novecentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e um reais
e setenta e sete centavos).
Art. 2' Fica autorizada a União a subscrever ações até o valor
de R$ 39.047,69 (trinta e nove mil, quarenta e sete reais e sessenta e
nove centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu
direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Colo Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(33) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Dispõe sobre a prestação de serviço ex"
traordinário, nos casos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. F Fica autorizado, em caráter excepcional, até 30 de setembro de 1997, o pagamento de até quarenta horas extras mensais
por servidor que, por necessidade de serviço, exceder sua jornada
normal de trabalho nas atividades de plantão nas unidades de emergência hospitalar dos hospitais universitários das seguintes universidades:
I
II
III
IV
V

Universidade Federal de Goiás;
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

Art. 2º Fica a Fundação Universidade do Rio Grande autorizada
a adotar o limite de horas extras estabelecido no art. 1º em relação aos
servidores em exercício no navio oceanográfico daquela instituição.
Art. 3º A administração dos órgãos referidos nos arts. 1º e 2'
encaminhará mensalmente ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado relação nominal dos servidores beneficiados, e
respectivos valores percebidos ao amparo deste decreto.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(34) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba Mendes, situado no Municipiode Parnarama, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Mendes, com
área de 1.513,0000ha (um mil, quinhentos e treze hectares), situado
no Município de Parnarama, objeto da Matrícula nº 495, fi. 114, Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Parnarama,
Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, v. 189,11. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(35) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
CostaJFundamento, situado no Município de
Codó, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o iroóvel rural denominado CostalFuruJ.amento, com
área de 2.254,0000ha (dois mil, duzentos e cinqüenta e quatro hectares),
situado no Município de Codó, objeto dos Registros nOs R-1-630, fi. 30,
Livro 2-A-3;R-1-631, fi. 31, Livro 2-A-3e Matrícula nº 535, fi. 235, Livro
2-A-2,do Cartório do 1ºOficioda Comarca de Codó,Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(36) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conceição do Salazar, situado no Munidpio
de Codo, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conceição do Salazar, com área de 2.451,4000ha (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e
um hectares e quarenta ares), situado no Muuicípio de Codó, objeto
da Matrícula n· 1.351, fi. 151, Livro 2-A-5, do Cartório do 1º Oficio da
Comarca de Codó, Estado do Maranhão.
Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 17 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(37) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Riacho Claro ou Braga, situado no
Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho
Claro ou Braga, com área de 3.866,5450ha (três mil, oitocentos e
sessenta e seis hectares, cinqüenta e quatro ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Arinos, objeto das Matrículas nOs 2.457,
2.458 e 2.146, fichas A, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(38) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bonança, situado no Município de
União de Minas, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bonança,
com área de 726,0000ha (setecentos e vinte e seis hectares), situado
no Município de União de Minas, objeto do Registro n· R-2-3.744,
fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Iturama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(39) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Vista, situado no Município de
Doverlândia, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição,e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, com
área de 200,8600ha (duzentos hectares e oitenta e seis ares), situado no
Município de Dover!ândia, objeto dos Registros nOs M-2.085, fi. 95, do
Livro 2-M e R-2-2.205, fi. 18, do Livro 2-N, do Cartório de Registro de
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Titulos, Documentos, Protestos e Tabelionato do Distrito de Dover!ândia, Comarca de Caiapônia, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(40) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Arizona, Ambição e Mutum, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, enos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Arizona, Ambição
e Mutum, com área de 1.457,3656ha (um mil, quatrocentos e cinqüenta
e sete hectares, trinta e seis ares e cinqüenta e seis centiares), situado
no Município de Vitória da Conquista, objeto dos Registros nOs R-4, R-5
e R-6-1.380, fi. 1, do Livro 2; R-6, R-7 e R-8-9.107, fi. 1, do Livro 2; R-2,
R-3 e R-4-14.014, fi. 1, do Livro 2 e R-2, R-3 e R-4-15.145, fi. 1, do Livro
2, todos do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas - 2º Oficio da
Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(41) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Entre Rios, situado TW Município de Canindé,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Entre Rios, com área
de 2.S04,2000ha (dois mil, oitocentos e quatro hectares e vinte ares),
situado no Município de Canindé, objeto de Registro n· R-2-611, fi. 2v,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé,
Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1997; 176' da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(42) DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José, situado no Município de
São Luiz Gonzaga, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
com área de 200,0000ha (duzeutos hectares), situado no Município de
São Luiz Gonzaga, objeto do Registro n' R-1-4.872, fi. 199, do Livro 2-S,
do Cartório do I" Oficio da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 17 de abril de 1997; 17f5' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(43) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 12.700.000,00, em favor do Ministéru,
da Saúde, para reforço de dotações consigna_
das no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 12.700.000,00 (doze
milhões e setecentos mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República,
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO

de 24.4.1997, páge. 8046/8047.
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(44) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1997
Autoriza a reversão ao Município de Lages, Estado de Santa Catarina, e aceita doação sem encargo dos imóveis que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 22 da Medida Provisória n' 1.567-2, de 15 de abril de 1997,
e 1.165 do Código Civil,
DECRETA:
Art. l' É autorizada a reversão ao Município de Lages, Estaq'p
de Santa Catarina, do imóvel urbano com área de 281.781,886m ,
situado na Avenida Antonio Ribeiro dos Santos, s.n., Bairro da
Várzea, em Lages (SC), com as características e confrontações constantes da Matrícula n' 7.529, do 4' Oficiodo Registro de Imóveis daquela
Comarca, de conformidade com os elementos constantes do Processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n' 00983.006543/82-52.
Art. 2' A União aceita a doação sem encargo que lhe faz o
Município de Lages, Estado de Santa Catarina, conforme Lei municipal n' 2.130, de 6 de dezembro de 1995, do imóvel constituído por
terreno com área de 48.420,00m 2 e respectivas benfeitorias, a ser
desmembrado do todo maior com as características e confrontações
de que trata o art. l' deste decreto.
Art. 3' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos à reversão e aquisição dos bens imóveis
de que trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrímônio
da União a lavratura dos respectivos contratos.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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(45) DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 1997
Declara de utilidade pública a Associa.
ção dos Idosos do Brasil, com sede na Cidade
de Goiânia (GO), e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1Q da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1Q do
Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação dos Idosos do Brasil, com sede na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC n Q 33.601.840/0001-69
(Processo MJ n Q 23.984/95-99);
n - Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, com sede na Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná, portadora do CGC nQ 78.122.165/0001-23
(Processo MJ n Q 24.048/95-50);
In - Creche Santa Terezinha, com sede na Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n Q 16.828.865/0001-80
(Processo MJ n'' 21.896/96-33);
IV - Federação Brasiliense de Umbanda e Candomblé, com
sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
n" 00.454.504/0001-81 (Processo MJ nQ 6.983/96-61);
V - Fraternidade Irmã Amélia, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n Q 62.180.252/0001/05
(Processo MJ n Q 19.878/94-57);
VI - Grupo de Ação Social Paroquial de Brejôes, com sede na
Cidade de Brejões, Estado da Bahia, portador doCGC nQ 16.434.839/000178 (Processo MJ n? 19.330/95-89);
VII - Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, COm
sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC
n" 25.006.149/0001-09 (Processo MJ n? 21.692/96-93);
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VIII - Hospital Nossa Senhora da Conceição, com sede na
Cidade de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 16.527.889/0001-08 (Processo MJ n' 26.206/95-70).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman

(46) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o ímóoei rural conhecido
como Fazenda Cajazeiras, situado nos Municípios de Miraima e Irauçuba, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda CajazeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p- 2621-2700, abro 1997
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ras, com área de 1.188,0000ha (um mil, cento e oitenta e oito hecta,
res), situado nos Municípios de Miraíma e Irauçuba, objeto dos
Registros nOs R-2-2.759, R-3-2.759 e R-4-2.759 fls. 1v/2, do Livro 2-A,
do Cartório do 2" Ofício da Comarca de Itapagé, Estado do Ceará.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(47) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Fartura, situado no Município de
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fartura,
com área de 3.516,7790ha (três mil, quinhentos e dezesseis hectares,
setenta e sete ares e noventa centiares), situado no Município de
Saudade do Iguaçu, objeto dos Registros n's M-05, fichas 118 e
R-4-5.709, fichas 1/2, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(48) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rosa, situado no Município
de São José dos Quatro Marcos, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993;
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa,
com área de 1.870,6000ha (um mil, oitocentos e setenta hectares e
sessenta ares), situado no Município de São José dos Quatro Marcos,
objeto das Matrículas nOs 6.251, 6.252 e 2.253, do Livro 2, do Cartório
de Registro Geral de Imóveis - 1º Ofício da Comarca e Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(49) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata, situado no Município de
Barras, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca da Mata, com
área de 1.372,5200ha (um mil, trezentos e setenta e dois hectares e
cinqüenta e dois ares), situado no Município de Barras, objeto do
Registro n Q R-3-1.452, fi. 202v, Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Barras, Estado do Piauí.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2676
(50) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural derwminado
São José!RetirolMuquemIData Santiago, si.
tuado no Município de Crateús, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nQ8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José/Retiro/MuquemlData Santiago, com área de 4.929,6774ha (quatro mil, novecentos
e vinte e nove hectares, sessenta e dois ares e setenta e quatro centiares),
situado no Município de Crateús, objeto dos Registros nQs R-07/251, fi.
133v, do Livro 2-A e R-02/664, fi. 103, do Livro 2-AB, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Crateús, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176Qda Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2677
(51) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Muquem, situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Muquem, com área
de 677,6000ha (seiscentos e setenta e sete hectares e sessenta ares),
situado no Município de Independência, objeto do Registro n 2 R-12.706,
fi. 79, do Livro 2-Q, do Cartório do 22 Ofício da Comarca de Independência, Estado do Ceará.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 1997; 1762 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2678
(52) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda do Salso, situado no Municlpio
de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda do Salso,
com área de 517,0000ha (quinhentos e dezessete hectares), situado
no Município de Canguçu, objeto do Registro n 2 R-I-M-4.301, fi. 1,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos este decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176 2 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2679
(53) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio de Dentro, situado no Município de
Lagoa Nova. Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 'e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio de Dentro, com área
de 744,3500ha (setecentos e quarenta e quatro hectares e trinta e cinco
ares), situado no Município de Lagoa Nova, objeto do Registro n"M-17,
fi. 17, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis de Lagoa Nova,
Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do N arte.
. Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2680
(54) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cavaco, situado no Município de
Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras prov idêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cavaco,
com área de 1.000,0000ha (um mil hectares), situado no Município de
Carnaubais, objeto do Registro n? R-1-1.146, fi. 71, do Livro 2-J, do
Cartório Único Judiciário de Carnaubais, Comarca de Açu, Estado do
Rio Grande do Norte.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Beleris Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2681
(55) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Nova Esperança/Boa Sorte, situado no Município de Pedro Avelino, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA;

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Nova EsperançalBoa
Sorte, com área de 1.069,0000ha (um mil e sessenta e nove hectares),
situado no Município de Pedro Avelino, objeto dos Registros nQs
R-06-206, fi. 2v e R-2-44, fi. 1, ambos do Livro 2, do Cartório do 1Q
Oficio da Comarca de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176Qda Independência e 109 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2682
(56) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Bom Futuro, situado nos Municípios de
Campo Grande e Janduís, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bom Futuro, com área de
1.652,3100ha (um mil, seiscentos e cinqüenta e dois hectares e trinta e
um ares), situado nos Municípios de Campo Grande e Janduís, objeto do
Registro nQ R-I-059, fls. 113/114, do Livro 2-1, do F Cartório Judiciário
da Comarca de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2683
(57) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Pirapemas, situado nos Municípios
de Pirapemas e Catanhede, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pirapemas,
com área de 1.958,7500ha (um mil, novecentos e cinqüenta e oito
hectares e setenta e cinco ares), situado nos Municípios de Pirapemas
e Catanhede, objeto da Matrícula n" 287, fi. 87, do Livro 2-B, do
Cartório de Registro de Imóveis de Pirapemas, Comarca de Coroatá,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2684
(58) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Morro Vermelho, também conhecido como Abaeté, situado no Município de
Eldorado dos Carajás, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Morro
Vermelho, também conhecido como Abaeté, com área de 1.697,8454ha
(um mil, seiscentos e noventa e sete hectares, oitenta e quatro ares e
cinqüenta e quatro centiares), situado no Município de Eldorado dos
Carajás, objeto do Registro nº-1-0093, fi. 68, do Livro 2-A, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Curionópolis, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2685
(59) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fortuna/Trincheiras, situado no Município
de Jerico, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado FortunalTrincheiras,
com área de 1.792,5000ha (um mil, setecentos e noventa e dois
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Jericó, objeto da
Matrícula n' 130, fi. 131, do Livro 2-A e Registro n? 1-7.689, fi. 192,
do Livro 2-AI, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Catolé do Rocha,
Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
. Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2686
(60) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ressaca, situado no Município de
Curitibanos, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ressaca,
com área de 461,0000ha (quatrocentos e sessenta e um hectares)
situado no Município de Curitibanos, objeto do Registro n" R-3-11.157,
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca
de Curitibanos, Estados. de Santa Catarina.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997

2687
(61) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Janaína, situado no Município de
Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Janaína, com
área de 2.071,4893ha (dois mil, setenta e um hectares, quarenta e oito
ares e noventa e três centiares), situado no Município de Novo Repartimento, objeto da Matrícula nº 979, fi. 205, do Livro 2-F, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de abril de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(62) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pontal do Arantes, situado no Município de União de Minas, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pontal do
Arantes, com área de 996,8382ha (novecentos e noventa e seis hectares, oitenta e três ares e oitenta e dois centiares), situado no Município
de União de Minas, objeto dos Registros nOs 1-3.745, fi. 1, Livro 2 e
R-4-3.4 71, fi. Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Iturama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(63) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Labirinto, situado no Município de
Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Labirinto,
com área de 1.506,0000ha (um mil e quinhentos e seis hectares), situado
no Município de Jequitinhonha, objeto do Registro n" R-I-2.373, fi. 635,
do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(64) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Mariana, situado no M unicipio de União de Minas, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Santa
Mariana, com área de 726,0000ha (setecentos e vinte e seis hectares),
situado no Município de União de Minas, objeto do Registro nº R-1-3.743,
fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Iturama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(65) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado,
Trapiá/Carn.aubal, situado no Município de
Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a , b ,c e d , e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Trapiá/Carnaubal, com área de 2.378,2200ha (dois mil, trezentos e setenta e oito
hectares e vinte e dois ares), situado no Municipio de Canindé, objeto
do Registro nº R-1-28, fi. 28, do Livro 2-A, do Cartório de Notas e
Registros Públicos da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(65) DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado,
Trapiá/Carn.aubal, situado no Municfpio de
Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei u Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a , b ,c e d , e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Trapiá/Carnaubal, com área de 2.378,2200ha (dois mil, trezentos e setenta e oito
hectares e vinte e dois ares), situado no Município de Canindé, objeto
do Registro n Q R-1-28, fi. 28, do Livro 2-A, do Cartório de Notas e
Registros Públicos da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abril de 1997; 176Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(66) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda TransvaJICórrego Bom Jardim, situado no Município de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Transval/Córrego Bom Jardim, com área de 1.190,5092ha (um mil, cento e
noventa hectares, cinqüenta ares e noventa e dois centiares), situado
no Município de Jequitinhonha, objeto dos Registros n's R-l-1.320, fl.
9, do Livro 2-D; 283, fls. 139v/140, do Livro Matriz n' 1; e R-I-6.603,
do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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(67) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1997·
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tamboril, situado no Município de
Itapirapuã, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tamboril ,
com área de 1.140,5645ha (um mil, cento e quarenta e cinco hectares,
cinqüenta e seis ares e quarenta e cinco centiares), situado no Município de ltapirapuã, objeto dos Registros n's R-4-544, fl. 65, Livro 2-B;
R-3-2.015, fl. 74, Livro 2-H; R-2-2.247, fl. 259, Livro 2-H; R-2-2.248,
fl. 260, Livro 2-H; R-2-2.249, fl. 261, Livro 2-H e R-2-2.250, fl. 262,
Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapirapuã, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p- 2621-2700, abro 1997
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(68) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra Malhada/Serra da Marmelada/Sara],
vaJEncanto de Dentro/Califórnia, na Data
Boqueirão dos Frades, conhecido por Cruzei,
ro, situado no Município de Altos, Estado do
Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Malhada/Serra da Marmelada/Saraiva/Encanto de Dentro/Califórnia, na Data
Boqueirão dos Frades, conhecido por Cruzeiro, com área de
1.147,3470ha (um mil, cento e quarenta e sete hectares, trinta e
quatro ares e setenta centiares), situado no Municipio de Altos, objeto
dos Registros e Matrículas n·s R-2-2.358, fi. 67, Livro 2-L; 2.795,
fls. 119v/120, Livro 3-E; 2.993, fi. 140v/141, Livro 3-E e R-1-4.448,
fi. 35, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Altos e 21.654, fls. 226/227, Livro 3-S, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2621-2700, abro 1997
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(69) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Benedito, situado no Município
de Araputanga, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Benedito, com área de 1.219,6246ha (um mil, duzentos e dezenove hectares, sessenta e dois ares e quarenta e seis centiares), situado no
Município de Araputanga, objeto dos Registros nOs R-2-12.659, fi. 1,
Livro 2; R-1-12.660, fi. 1, Livro 2; e R-2-12.660, fi. 1, Livro 2, do
Cartório do 1"Ofício da Comarca de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentaman,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(70) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1997
Altera áreas de terrenos doados à União,
no Município de Corumbá de Goiás, Estado
de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 00768.003208172, do Ministério da Fazenda,
DECRETA:
Art. l' As doações, com encargo, de imóveis situados na Fazenda Malícia ou Boa Vista, no Município de Corumbá de Goiás, Estado
de Goiás, objeto dos Decretos:
I - n" 2.055, de 16 de janeiro de 1963, feita à União pelo
Município de Corumbá de Goiás, nos termos da Lei Municipal n' 96,
de 28 de dezembro de 1950, refere-se a terreno com a área de
3.388.000,00m2 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil metros
quadrados);
II - n" 2.056, de 16 de janeiro de 1963, feita à União por André
Curado e sua mulher Edmêe Augusta Fleury Curado, nos termos da
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Escritura Pública de Doação, lavrada no 2· Tabelionato da Comarca
de Corumbá de Goiás, em 6 de agosto de 1955, transcrita no Cartório
do Registro de Imóveis no Livro n· 3-D, às fls. 291v, matriculada sob
o n· 7.917, em 10 de agosto de 1955, refere-se a terreno com área de
96.000,00m2 (noventa e seis mil metros quadrados).
Art. 2· A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos à aquisição dos bens imóveis de que trata
o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da União a
lavratura dos respectivos contratos.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

(71) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1997
Outorga concessão à Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., para o
aproveitamento hidrelétrico Roeal, localizado no Rio Itabapoana, nos Municípios de
Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de
Janeiro, e São José do Calçado, Estado do
Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na Lei n· 9.074, de 7 de
julho de 1995, e o que consta do Processo n? 48100.003801/95-41,
DECRETA:
Art. 1· Fica outorgada à Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. concessão para O aproveitamento hidrelétrico Rosal, com
potência mínima estimada de 55MW, localizado no Rio Itabapoana,
nos Municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de
Janeiro, e São José do Calçado, Estado do Espírito Santo.
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Parágrafo umco. A energia elétrica produzida destina-se ao
serviço público de energia elétrica.
Art. 2º A concessionária deverá executar as obras do aproveitg;
mento lúdrelétrico, de acordo com o projeto básico aprovado pelo
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE).

Art. 3' A concessão referida no art. 12 reger-se-á pelas leis e
regulamentos pertinentes aos serviços públicos de energia elétrica,
pelo Edital de Licitação, pelas disposições deste decreto e pelo Contrato de Concessão, o qual deverá ser assinado no prazo de cinco dias
úteis, contado da publicação deste decreto.
Art. 4' A concessão vigorará pelo prazo de 35 anos, a contar da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. A concessionária poderá requerer a prorrogação da concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
devendo formular o pedido até 36 meses antes de findar o prazo de
vigência estabelecido neste artigo.

Art. 5' Findo o prazo da concessão, os bens e instalações existentes em função do serviço concedido reverterão à União, observada
a legislação em vigor.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(72) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1997
Transfere dotações consignadas ao
Orçamento Fiscal da União, no valor de
R$ 11.523.684,00, no âmbito do Ministério
da Educação e do Desporto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4', inciso I, da Lei n' 9.448, de 14 de março de 1997,
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DECRETA:
Art. 10 São apropriadas ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, autarquia do Miuistério da Educação e do
Desporto, na forma do Anexo I, as dotações constantes do Anexo II
deste decreto, nos montantes especificados, mantidas as mesmas
subatividades, grupos de despesa e modalidades de aplicação previstos na Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997.
Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
de acordo com o Anexo III deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3D de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.5.1997, págs. 8777/8778.

(73) DECRETO DE 3D DE ABRIL DE 1997
Dá nova redação ao Decreto de 7 de
janeiro de 1997, que distribui os Efetivos de
Oficiais da Marinha para 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1º, da Lei nº 9.114, de 17 de outubro de 1995, 5º, parágrafo
úuico, e 8º, da Lei nº 9.247, de 26 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 10 O art. 10 do Decreto de 7 de janeiro de 1997, que distribui
os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. lQ

V -

.
.
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b)

..

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

39
70
92

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

IX -

)

.

Capitães-de-Corveta

63

.......................................................................................................;»

Parágrafo único. As vagas decorrentes da presente alteração são
consideradas abertas em 7 de janeiro de 1997.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO Nº 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 (*)
Aprova o Regulamento dos Beneficios da
Previdência Social.

Retificação
no caput do art. 66 e no § 1",

onde se lê: «Art. 66.... químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes »
«§ 1"

serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho (MTb)."

leia-se: «Art. 66.... químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes »
«§ 1" ... serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho (MTb) e
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)."
o ••

no inciso 1 do art. 66,

onde se lê: «1 - os loucos de todo ou gênero;"
leia-se: «I - os loucos de todo o gênero;»
(*)

Publicado no DO de 6.3.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(3):1610,
mar. 1997).
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no Anexo lI, Agentes Patogênicos, Qnimicos - 01 - Arsênio e
seus Compostos Arsenicais, alínea f,
onde se lê: «f) ... medicamen-tos e semicondutores,»
leia-se: ,<{) •.. medicamentos e semicondutores.»
no Anexo IV -Código 1.0.I-alíneae,
onde se lê: «e) fabricação preparação e aplicação ..."

leia-se: '<e) fabricação, preparação e aplicação ..."

DECRETO N' 2.173, DE 5 DE MARÇO DE 1997 (*)
Aprova o Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social.

Retificação

na alínea b do § 9º do art. 84,
onde se lê: «b) vinte mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no
caso do § 9º."
leia-se: «b) vinte mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no
caso do § 8º."

na página 4242,
onde se lê: «32.22-0 -

leia-se: «32.22-0 -

Fabricação de Aparelhos Telefônicos,
Sistemas de Intercomunicação e
Semelhantes"
Fabricação de Aparelhos Telefônicos, Sistema de Intercomunicação e Semelhantes 3"

na página 4247,
onde se lê: «95.00-1 Serviços Domésticos"

leia-se: «95.00-1 Serviços Domésticos
(*) Publicado no DO de 6.3.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(3):1729. mar.

1997).
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DECRETO Nº 2.173, DE 5 DE MARÇO DE 1997 (*)
Aprova o Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social.

Retificação

na alínea b do § 9' do art. 84,
onde se M: "b) vinte mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no
caso do § 9º."
leia-se: "b) vinte mil Unidades Fiscais de Referência (Ufir), no
caso do § 8º."

na página 4242,
onde se M ,,32.22-0 -

leia-se: «32.22-0

Fabricação de Aparelhos Telefônicos,
Sistemas de Intercomunicação e Semelhantes»
Fabricação de Aparelhos Telefônicos, Sistema de Intercomunicação e Semelhantes 3"

na página 4247,

onde se M: ,,95.00-1 Serviços Domésticos"
leia-se: "95.00-1 Serviços Domésticos "
DECRETO Nº 2.193, DE 7 DE ABRIL DE 1997 (**)
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e altera dispositivos do Decreto n" 1.796, de24 dejaneiro
de 1996, que aprova a Estrutura Regimental
do Ministério da Justiça.

Retificação

No art. lº, item 11, onde se M: "um DAS 101.2."
leia-se: "... um DAS 102.2."
(*) Rerretificado por ter saído com omissão na retificação feita no DO de 9.4.1997

(pág. 2702 desta obra).
(**)

Publicado no DO de 8.4.1997 (pág. 2435 desta obra).
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DECRETO NÃO NUMERADO
(8) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996 (*)
Declara de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG), e outras entidades.

Retificação

no art. 1º, onde se lê: «Associação Aliança pela Vida (Alivi), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 62.799.150/0001-78 (Processo MJ nº 9.700/96-51);»
leia-se: «Associação Aliança pela Vida (Alivi), com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
50.737.178/0001-41 (Processo MJ nº 9.700/96-51);»

(*) Publicado no DO de 5.6.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(6):2912,

jun. 1996).
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de Barras, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO
de 7 de abril de 1997
Decreto de 4 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carnaubinha,
situado no Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 7 de abril de 1997
Decreto de 7 de abril de 1997 - Institui a Comissão Especial de
Apuração de Patrimônios Nazistas e dá outras providências. Publicado
no DO de 8 de abril de 1997
Decreto de 7 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão Bonito,
situado no Município de Sídrolândía, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 8 de abril de 1997

2621

2622

2623

2624

2625

2627

2628

2629

2631

(10) -

Decreto de 7 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Nova Floresta,
situado no Município de Boca do Acre, Estado do Amazonas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de abril de 1997

2632

(11) -

Decreto de 7 de abril de 1997 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Glória, situado
no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de abril de 1997
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2709
(12) -

(13) -

(14) -

(15) -

(16) -

(17) -

(18) -

(19) -

(20) .-

Decreto de 7 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria dos Matões/Socego, situado no Município de Codô, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de abril
de 1997
.

2634

Decreto de 7 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo Antonio dos
Calmans, situado no Município de Santo Amaro, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de abril de 1997
.

2635

Decreto de 7 de abril de 1997 - Declana de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Malacachêta,
também conhecido por Boa Vista, situado no Município de Russas.
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
abril de 1997
.

2636

Decreto de 7 de abril de 1997 - Dispõe sobre concessão de autorização
àAir EuropalAir Espana S.A. para operar, no Brasil, como empresa de
transporte aéreo regular. Publicado no DO de 8 de abril de 1997
.

2637

Decreto de 7 de abril de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de
Caraúbas, com sede na Cidade de Caraúbas (RN), e outras entidades.
Publicado no DO de 9 de abril de 1997
.

2638

Decreto de 8 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas Beira Rio, situado no Município de Boa Vista do Tupim, Estado
da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de abril de
1997
.

2639

Decreto de 9 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Riachão,
situado no Município de Bonito, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de abril de 1997
.

2640

Decreto de 9 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santana, também
conhecido como Fazenda Santana dos Pretos, situado no Município de
Pinheiros, Estado do Maranhão, e dá outras providências.. Publicado
no DO de 10 de abril de 1997
.

2642

Decreto de 9 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Tainá
Rekã, conhecido por Fazenda Bradesco, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado
no DO de 10 de abril de 1997
.
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2710
(21) -

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaPoço Novo,
também conhecido como Fazenda Veneza, situado no Município de
Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de abril de 1997
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Várzea do Umbuzeiro, situado no Município de Oamaubais, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de abril
de 1997
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazendaLiolândia,
situado no Município de Tamboril, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de abril de 1997
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Areas 1 e 2,
desmembradas da Fazenda Campo Alegre, situado no Município de
Santana do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de abril de 1997
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído dos imóveis denominados Lagoa do Mato, Pedra e Cal, Santa Quitéria, Riacho do
Serrote, Cachoeira do Gildo e Fazenda Bela União, situado no Município de .Iaguaretama, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de abril de 1997
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Helena,
situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de abril de 1997 ,
,.................
- Decreto de 10 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Aurora,
também conhecido como Fazenda Quadra, situado no Município de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de abril de 1997

(28) -

Decreto de 15 de abril de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do
Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - sob Administração Especial
Temporária, no processo de privatização a ser eventualmente implementado. Publicado no DO de 16 de abril de 1997

Decreto de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre o registro em nome
da União do imóvel que menciona. Publicado no DO de 17 de abril de
1997
(30) - Decreto de 16 de abril de 1997 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 17 de abril de 1997

2644

2645

2646

2647

2648

2650

2651

2652

(29) -

2652
2654
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2711
(31) -

Decreto de 16 de abril de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida, com sede na Cidade
de Osasco (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 17 de abril de
1997
(32) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Autoriza o aumento de capital social
da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Publicado no
DO de 18 de abril de 1997
(33) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Dispõe sobre a prestação de serviços
extraordinários, nos casos que menciona. Publicado no DO de 18 de
abril de 1997 ..
(34) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Mendes,
situado no Município de Parnarama, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
(35) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Costa/Fundamento,
situado no Município de Codó, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
,.....
(36) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conceição do
Salazar, situado no Município de Codó, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
(37) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho
Claro ou Braga, situado no Município de Arinos, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de
1997
(38) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bonança,
situado no Município de União de Minas, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
(39) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para'
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
(40) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Entre Rios, situado
no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de abril de 1997
(41) - Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Arizona, Ambição
e Mutum, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de
1997

2655

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666
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2712
(42) -

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

Decreto de 17 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1997
- Decreto de 23 de abril de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$12.700.000,OO, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de abril de 1997
- Decreto de 23 de abril de 1997 - Autoriza a reversão ao Município
de Lages, Estado de Santa Catarina, e aceita doação sem encargo dos
imóveis que menciona. Publicado no DO de 24 de abril de 1997
- Decreto de 24 de abril de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação dos Idosos do Brasil, com sede na Cidade de Goiânia (GO),
e outras entidades. Publicado no DO de 25 de abril de 1997
- Decreto de 25 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Cajazeims, situado nos Municípios de Mirafma e Irauçuba, Estado do Ceará,
e dá outras providências. Publicado no no de 28 de abril de 1997 ......
- Decreto de 25 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fartura,
situado no Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 28 de abril de 1997
- Decreto de 25 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rosa, situado no Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de abril
de 1997
-Decreto de 25 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca da Mata,
situado no Município de Barras, Estado do Piam, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de abril de 1997
- Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São JosélRetirolMuquemlData Santiago, situado no Município de Crateús, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de
1997
- Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Muquem, situado
no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
- Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda do Salso,
situado no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2675

2676

2677
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2713
(53) -

Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
flna de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio de Dentro,
situado no Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(54) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cavaco,
situado no Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(55) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Nova Esperança/Boa Sorte, situado no Município de Pedro Avelino; Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
abril de 1997
(56) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bom Futuro,
situado nos Municípios de Campo Grande e Janduís, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
abril de 1997 ..
(57) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pimpemas, situado nos Municípios de Pirapemas e Catanhede, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no no de 29 de abril de
1997
(58) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Morro
vermelho, também conhecido como Abaeté, situado no Município de
Eldorado dos Carajás, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(59) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fortuna I Trincheiras, situado no Município de Jeric6, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(60) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ressaca,
situado no Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(61) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Janaína,
situado no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 19~7
(62) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pontal do Arantes, situado no Município de União de Minas, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
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2714
(63) -

Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Labirinto,
situado no Município de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
(64) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Mariana, situado no Município de União de Minas, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de
1997
(65) - Decreto de 28 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado TrapiálCarnaubal,

2689

2690

situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras provi(66) -

(67) -

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

(72) -

dências. Publicado no DO de 29 de abril de 1997
Decreto de 29 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Trensval/Córrego Bom Jardim, situado no Município de Jequitinhonha,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de
30 de abril de 1997
Decreto de 29 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tamboril,
situado no Município de Itapirapuã, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de abril de 1997
Decreto de 29 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Malhada/Serra da Marmelada/Saraiva/Encanto de Dentro/Califórnia, na
Data Boqueirão dos Frades, conhecido por Cruzeiro, situado no Município de Altos, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no
DO de 30 de abril de 1997
Decreto de 29 de abril de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Benedito, situado no Município de Araputanga, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de abril de 1997
Decreto de 29 de abril de 1997 - Altera áreas de terrenos doados à
União, no Município de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás. Publicado
no DO de 30 de abril de 1997

2691

2692

2693

2694

2695

2696

Decreto de 30 de abril de 1997 - Outorga concessão à Empresa de
Eletricidade Vale Paranapanema S.A., para o aproveitamento hidrelébico Rosal, localizado no rio Itabapoana, nos Municípios de Bom Jesus
de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, e São José do Calçado, Estado
do Espírito Santo. Publicado no DO de 2 de maio de 1997

2697

Decreto de 30 de abril de 1997 - Transfere dotações consignadas ao
Orçamento Fiscal da União, no valor de R$ 11.523.684,00, no âmbito
do Ministério da Educação e do Desporto. Publicado naDO de 2 de maio
de 1997
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2715
(73) -

Decreto de 30 de abril de 1997 - Dá nova redação ao Decreto de 7 de
janeiro de 1997. que distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha para
1997

2699

RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.172 - Decreto de 5 de março de 1997 - Aprova o Regulamento dos
Beneficios da Previdência Social. Publicado no DO de 6 de março de
1997 e retificado no DO de 9 de abril de 1997
2.173 - Decreto de 5 de março de 1997 - Aprova o Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social. Publicado no DO de 6 de
março de 1997 e retificado no DO de 9 de abril de 1997
Rerretificado no DO de 11 de abril de 1997
2.193 - Decreto de 7 de abril de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento dos
cargos em comissão que menciona e altera dispositivos do Decreto
n2 1.796, de 24 de janeiro de 1996, que aprova a Estrutura Regimental
do Ministério da Justiça. Publicado no no de 8 de abril de 1997
Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2701

2702
2703

2435
2703

DECRETO NÃo NUMERADO
(8) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Declara de utilidade púbica o Asilo
São Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG), e
outras entidades. Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado
no DO de 22 de abril de 1997
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÓMICAN'34
Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e
Bolívia
Decreto n' 2.202, de 9 de abril de 1997.......................................................

2518

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO
Promulgação; Brasil e França
Decreto n' 2.200, de 8 de abril de 1997.......................................................

2515

ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO EM PESQUlSA CIENTfFICA
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Promulgação; Brasil e Alemanha
Decreto n' 2.199, de 8 de abril de 1997.......................................................

2514

ADMIN1STRAÇÃO FEDERAL
Cargo em comissão, remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério da Justiça
Decreto n!! 2.193, de 7 de abril de 1997
Publicado no DO de 8 de abril de 1997...............................................
Retificado no DO de 10 de abril de 1997
Cargo ou emprego, nomeação; Servidor público civil aposentado; Militar
reformado; Decreto nll 2.027i96. alteração
Decreto n' 2.192, de 4 de abril de 1997.......................................................
AIR EUROPA/AIR ESPANA S.A.
Funcionamento, autorização
(15) Decreto de 7 de abril de 1997..............................................................

2435
2703

2434

2837
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2718
ÁLCOOL
Abastecimento; Indústrias alcoolquímicas; Decretos

nU

410/91 e

1.407/95
Decreton' 2.213, de 25 de abril de 1997

2603

ALEMANHA
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, promulgação; Brasil

Decreton' 2.199, de 8 de abril de 1997........................................................

2514

ARIZONA, AMBIÇÃO E MUTUM, VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 17 de abril de 1997

2665

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAXÁ, ARAXÁ (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

ASSIST~NCIA SOCIAL DE BOM RETIRO, BOM RETIRO (SC)

Utilidade pública, declaração

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.................................................................

2623

ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA (ALIVI), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado naDO de 5 de junho de 1996 e retificadonoDO de 22 de abril
de 1997

2704

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAlRRO BELA VISTA, RIO CASCA,
(MG)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.................................................................

2623

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE LAGARTO, LAGARTO (SE)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado naDO de 5 de junho de 1996 e retificadonoDO de 22 de abril
de 1997

2704

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE
CALIFÓRNIA, CALIFÓRNIA (PR)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

Col. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2719
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST1!:NCIA À MATERNIDADE E À
INFANCIA DE CARAÜBAS, CARAÜBAS (RN)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FísICOS DE ALAGOAS (ADEFAL),
MACEI6(AL)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FíSICOS DE APUCARANA (ADEFIAP), APUCARANA (PR)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de I' de abril de 1997

2622

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO BRASIL, GOIÂNIA (GO)
Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFWJ1i:NCIA DO DISTRITO FEDERAL (APDDF), BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2623

ASSOCIAÇÃO FEMININA EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA, LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2623

ASSOCIAÇÃO LIBERDADE COM AMOR E RESPEITO À VIDA, OSASCO
(SP)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA E EDUCATIVA DE SANTA ANA, LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de I' de abril de 1997

2622

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Alcance Parcial de ComplementaçãoEconômicanl:! 34; Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto n' 2.202, de 9 de abril de 1997

2618

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2720
Acordo-Quadro de Cooperação, promulgação; Brasil e França

Decreto n' 2.200, de 8 de abril de 1997

,..............

2515

Acordo-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, promulgação, Brasil e Alemanha

Decreto n' 2.199, de 8 de abril de 1997........................................................

2514

AUMENTO DE CAPITAL
Autorização; Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)

(32) Decreto de 17 de abril de 1997

2657

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

(28) Decreto de 15 de abril de 1997

2652

B
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Aumento de capital
(28) Decreto de 15 de abril de 1997

,.......

2652

(14) Decreto de 7 de abril de 1997...............................................................

2636

BOA VISTA, RUSSAS (CE)
Interesse social. declaração

BOCA DA MATA, BARRAS (PI)
. Interesse social, declaração

(49) Decreto de 25 de abril de 1997

2675

BOLÍVIA

Acordode Alcance Parcial de Complementação Econômican!:! 34, Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul

Decreto n' 2.202, de 9 de abril de 1997........................................................

2518

BOM FUTURO, CAMPO GRANDE E JANDufS (RN)
Interesse social, declaração

(56) Decreto de 28 de abril de 1997

2682

c
CAPITAL SOCIAL
Aumento, autorização; Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

Decreto n' 2.209, de 18 de abril de 1997

2583

Col. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2721
CARGO EM COMISSÃO
Ministério da Justiça; Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental,
aprovação; Decreto n2 1.796/96, alteração
Decreto n~ 2.193, de 7 de abril de 1997
Publicado no DO de 8 de abril de 1997
Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2435
2703

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Fazenda

Decreto n' 2.203, de 9 de abril de 1997...............................................

2519

Ministério da Saúde

Decreto n' 2.205, de 9 de abril de 1997...............................................

2539

Ministério da Justiça
Decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997
Publicado no DO de 8 de abril de 1997...............................................
Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2435
2703

Ministério da Justiça; Decreto n2 1.778196, alteração

Decreto nº 2.216, de 29 de abril de 1997.............................................

2613

Ministério da Justiça; Decreto nlll.958/96. alteração

Decreto n' 2.217, de 29 de abril de 1997.............................................

2613

CARGO OU EMPREGO

Nomeação;Servidorpúblicocivil aposentado;Militarreformado;Decreto
n2 2.027/96, alteração

Decreto n' 2.192, de 4 de abril de 1997.......................................................

2434

CEMINA - CENTRO MULHER INFORMAÇÃO, ASSESSORIA E EXECUçÃO DE PROJETOS, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997............................................................

2655

CENTRO COMUNITÁRIO DRA. DARCY VARGAS, BOA VISTA (RR)
Utilidade pública, declaração

(16) Decreto de 7 de abril de 1997..............................................................

2638

CENTRO ESpíRITA SEARA DE JESUS, CRICIÚMA (SC)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997............................................................

2655

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE PATRIMÔNIO NAZISTA
Criação

(8) Decreto de 7 de abril de 1997

2629

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2722
COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DOS PROCESSOS DE ANISTIA
Criação; Decreto nQ 1.499/95 e Lei n Q 8.878/94. alteração
Decreto n Q 2.211, de 23 de abril de 1997

2601

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Aumento de capital, autorização

(32) Decreto de 17 de abril de 1997

2657

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Ações, transferência; Medida Provisória nQ 1.481-47/97

Decreto n' 2.201, de 8 de abril de 1997........................................................

2516

CONCEIÇÃO DO SALAZAR, CODÓ (MA)
Interesse social, declaração

(36) Decreto de 17 de abril de 1997

2661

CONSELHOS DE CONTRIBUINTES
Competências, alteração; Ministério da Fazenda

Decreton!! 2.191, de 3 de abril de 1997........................................................

2433

COSTAlFUNDAMENTO, CODÓ (MA)
Interesse social, declaração

(35) Decreto de 17 de abril de 1997

2660

CRECHE CANTINHO DO AMOR, MONTE AZUL PAULISTA (SP)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃo, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.................................................................

2623

CRECHE SANTA TEREZINHA, ARAGUARI (MG)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Saúde

(43) Decreto de 23 de abril de 1997

2668

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2723
CRUZEIRO, ALTOS (PI)
Interesse social, declaração

(68) Decreto de 29 de abril de 1997

2694

D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER)
Estrutura regimental; Decreto n 21.91JJ96. alteração
Decreto n!! 2.204, de 9 de abril de 1997

2536

DESAPROPRlAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária

Arizona, Ambição e Mutum, Vitória da Conquista (BA)

(40) Decreto de 17 de abril de 1997........................................

2665

Boa Vista, Russas (CE)

(14) Decreto de 7 de abril de 1997......................................................

2636

Boca da Mata, Barras (PI)

(49) Decreto de 25 de abril de 1997....................................................

2675

Bom Futuro, Campo Grande e Janduís (RN)

(56) Decreto de 28 de abril de 1997....................................................
Conceição do Salazar, Cod6 (MA)
(36) Decreto de 17 de abril de 1997....................................................
CostalFundamento, Codó (MA)
(35) Decreto de 17 de abril de 1997....................................................
Cruzeiro, Altos (PI)
(68) Decreto de 29 de abril de 1997............................
Engenho Riachão, Bonito (PE)
(18) Decreto de 9 de abril de 1997
Entre Rios, Canindé (CE)
(41) Decreto de 17 de abril de 1997....................................................

2682
2661
2660
2694
2640

2666

Fazenda Boa Vista, Doverlândia (GO)

(39) Decreto de 17 de abril de 1997....................................................

2664

Fazenda Bonança, União de Minas (MG)

(38) Decreto de 17 de abril de 1997....................................................

2663

Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA)

(20) Decreto de 9 de abril de 1997......................................................
Fazenda Cajazeiras, Miraíma e Irauçuba (CE)
(46) Decreto de 25 de abril de 1997....................................................

2643
2671

Fazenda Campo Alegre, Santana do Araguaia (PA)

(24) Decreto de 10 de abril de 1997....................................................

2647

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2724
Fazenda Capão Bonito, Sidrolândia (MS)
(9) Decreto de 7 de abril de 1997

2631

Fazenda Carnaubinha, Upanema (RN)

(7) Decreto de 4 de abril de 1997

2628

Fazenda Cavaco, Carnaubais (RN)

(54) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2680

Fazenda Córregos, Pedro Avelino (RN)

(5) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda do Salsa, Canguçu (RS)
(52) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Fartura, Saudade do Iguaçu (PR)
(47) Decreto de 25 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Glória,Porto Franco(MA)
(11) Decreto de 7 de abril de 1997

2625
2678
2672
2633

Fazenda Janaína, Novo Repartimento (PA)

(61) Decreto de 28 de abril de 1997

2687

Fazenda Labirinto, Jequitinhonha (MG)

(63) Decreto de 28 de abril de 1997

2689

Fazenda Liolândia, Tamboril (CE)

(23) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda Morro Vermelho, Eldorado dos Carajás (PA)
(58) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2646
2684

Fazenda Pirapemas, Pirapemas e Catanhede (MA)

(57) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Pontal do Arantes, União de Minas (MG)
(62) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Quadra, Apodi (RN)
(27) Decreto de 10 de abril de 1997

2683
2688
2651

Fazenda Ressaca, Curitibanos (SC)

(60) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2686

Fazenda Riacho Claro, Arinos (MG)

(37) Decreto de 17 de abril de 1997

2662

Fazenda Riacho dos Cavalos, Sítio do Mato (BA)

(4) Decreto de 2 de abril de 1997

2624

Fazenda Santa Maria dos MatõeslSocego, Cod6 (MA)

(12) Decreto de 7 de abril de 1997

2634

Fazenda Santa Mariana, União de Minas (MG)

(64) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2690

Fazenda Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos (MT)

(48) Decreto de 25 de abril de 1997

,.....

2673

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2725
Fazenda Santana dos Pretos, Pinheiro (MA)

(19) Decreto de 9 de abril de 1997

2642

Fazenda São Benedito, Araputanga (MT)

(69) Decreto de 29 de abril de 1997

2695

Fazenda São Francisco, Barras (PI)
(6) Decreto de 4 de abril de 1997

2627

Fazenda São José, São Luiz Gonzaga (MA)

(42) Decreto de 17 de abril de 1997

2667

Fazenda Tamboril, ltapirapuã (GO)

(67) Decreto de 29 de abril de 1997

2693

Fazenda Transval/Córrego Bom Jardim, Jequitinhonha (MG)

(66) Decreto de 29 de abril de 1997
Fazenda Veneza, Baraúna (RN)
(21) Decreto de 10 de abril de 1997

2692
2644

Fazendas Reunidas Beira Rio, Boa Vista do Tupim (BA)

(17) Decreto de 8 de abril de 1997

2639

FortunalI'rincheiras, Jeric6 (PB)

(59) Decreto de 28 de abril de 1997

2685

Gleba Mendes, Parnarama (MA)
(34) Decreto de 17 de abril de 1997

2659

Lagoa do Mato, Pedra e Cal, e outros, Jaguaretama (CE)

(25) Decreto de 10 de abril de 1997

2648

Muquem, Independência (CE)

(51) Decreto de 28 de abril de 1997

2677

Nova Esperança/Boa Sorte, Pedro Avelino (RN)

(55) Decreto de 28 de abril de 1997

2681

Santa Helena, Sapé {PB}

(26) Decreto de 10 de abril de 1997

2650

Santo Antonio dos Calmons, Santo Amaro (BA)

(13) Decreto de 7 de abril de 1997.....................................................

2635

São JosélRetirolMuquemlData Santiago, Crateús (CE)

(50) . Decreto de 28 de abril de 1997

2676

Seringal Nova Floresta, Boca do Acre (AM)
(10) Decreto de 7 de abril de 1997

2632

Sítio de Dentro, Lagoa Nova (RN)
(53) Decreto de 28 de abril de 1997

2679

TrapiálCarnaubal, Canindé (CE)
(65) Decreto de 28 de abril de 1997

2691

Várzea do Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(22) Decreto de 10 de abril de 1997....................................................

2645

Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2726

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e bases; Sistema Federal de Ensino; Lei D II 9.394/96, regulamentação
Decreto nl! 2.207, de 15 de abril de 1997

2570

Decreto n' 2.208, de 17 de abril de 1997

2579

EMPRESA DE ELETRIClDADE VALE PARANAPANEMA S.A.
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Bom Jesus de Itabapoana (RJ); São José do Calçado (ES)

(71) Decreto de 30 de abril de 1997

2697

EMPRESA ESTRANGEIRA
Funcionamento, autorização

Air Europa/Air Espaila S.A.
(15) Decreto de 7 de abril de 1997

2637

ENGENHO RIACHÃO, BONITO (PE)
Interesse social, declaração

(18) Decreto de 9 de abril de 1997...............................................................

2640

ENTRE RIOS, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração

(41) Decreto de 17 de abril de 1997

2666

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DE TUBARÃO, TUBARÃO (SC)

Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 7 de abril de 1997...............................................................

2638

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL
Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica DI! 34jSegundo Protocolo Adicional, execução; Bolívia

Decreto n' 2.202, de 9 de abril de 1997........................................................

2518

F
FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÃNGULO MINEIRO
Servidor; Hora extra; Emergência hospitalar

(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2727
FAZENDABOAVISTA, DOVERLÂNDIA (GO)
Interesse social. declaração
(39) Decreto de 17 de abril de 1997

2664

FAZENDABONANÇA, UNIÃo DE MINAS (MG)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 17 de abril de 1997

2663

FAZENDABRADESCO,CONCEIÇÃODO ARAGUAIA (PA)
Interesse social. declaração
(20) Decreto de 9 de abril de 1997

2643

FAZENDACAJAZEIRAS, MIRAíMAE IRAUÇUBA(CE)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 25 de abril de 1997

2671

FAZENDACAMPOALEGRE, SANTANADO ARAGUAIA (PA)
Interesse social. declaração
(24) Decreto de 10 de abril de 1997

2647

FAZENDACAPÃOBONITO, SIDROLÂNDIA (MS)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 7 de abril de 1997

2631

FAZENDACARNAUBlNHA, UPANEMA(RN)
Interesse social. declaração
(7) Decreto de 4 de abril de 1997

2628

FAZENDACAVACO, CARNAUBAIS (RN)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 28 de abril de 1997

2680

FAZENDACÓRREGOS,PEDRO AVELINO (RN)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 4 de abril de 1997

1625

FAZENDADO SALSO, CANGUÇU(RS)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 28 de abril de 1997

2678

FAZENDAFARTURA,SAUDADEDO IGUAÇU (PR)
Interesse social. declaração
(47) Decreto de 25 de abril de 1997

2672

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2728
FAZENDA GLÓRIA, PORTO FRANCO (MA)
Interesse social, declaração

(11) Decreto de 7 de abril de 1997...............................................................

2633

FAZENDA JANAÍNA, NOVO REPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 28 de abril de 1997

2687

FAZENDA LABIRINTO, JEQUITINHONHA (MG)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 28 de abril de 1997

2689

FAZENDA LIOLÂNDIA, TAMBORIL (CE)
Interesse social, declaração

(23) Decreto de 10 de abril de 1997

2646

FAZENDA MORRO VERMELHO, ELDORADO DOS CARAJÁS (PA)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 28 de abril de 1997

2684

FAZENDA PIRAPEMAS, PIRAPEMAS E CATANHEDE (MA)
Interesse social, declaração

(57) Decreto de 28 de abril de 1997

2683

FAZENDA PONTAL DO ARANTES, UNIÃo DE MINAS (MG)
Interesse social, declaração

(62) Decreto de 28 de abril de 1997
FAZENDA QUADRA, APODl (RN)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 10 de abril de 1997

2688

.

2651

.

2686

FAZENDA RESSACA, CURITIBANOS (SC)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 28 de abril de 1997

FAZENDA RIACHO CLARO, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 17 de abril de 1997

2662

FAZENDA RIACHO DOS CAVALOS, SíTIO DO MATO (BA)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 2 de abril de 1997

2624

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2729
FAZENDA SANTA MARIA DOS MATÕES/SOCEGO, CODÓ (MA)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 7 de abril de 1997

2634

FAZENDA SANTA MARIANA, UNIÃo DE MINAS (MG)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 28 de abril de 1997............................................................

2690

FAZENDA SANTA ROSA, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 25 de abril de 1997............................................................

2673

FAZENDA SANTANA DOS PRETOS, PINHElRO (MA)
Interesse social, declaração

(19) Decreto de 9 de abril de 1997..............................................................

2642

FAZENDA SÃO BENEDITO, ARAPUTANGA (MT)
Interesse social. declaração
(69) Decreto de 29 de abril de 1997............................................................

2695

FAZENDA SÃO FRANCISCO, BARRAS (PI)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 4 de abril de 1997................................................................

2627

FAZENDA SÃO JOSÉ, SÃO LUIZ GONZAGA (MA)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 17 de abril de 1997............................................................

2667

FAZENDA TAMBORIL, ITAPlRAPUÃ (GO)
Interesse social. declaração
(67) Decreto de 29 de abril de 1997............................................................

2693

FAZENDA TRANSVAIJCÓRREGO BOM JARDIM, JEQUITINHONHA
(MG)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 29 de abril de 1997............................................................

2692

FAZENDA VENEZA, BARAúNA (RN)
Interess social. declaração
(21) Decreto de 10 de abril de 1997............................................................

2644

FAZENDAS REUNIDAS BEIRA RIO, BOA VISTA DO TUPIM (BA)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 8 de abril de 1997..............................................................

2639

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2730
FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE UMBANDA E CANDOMBLÉ, BRASíLIA
(DF)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
Capital social, aumento

Decreto n' 2.209, de 18 de abril de 1997
Estatuto, aprovação; Decreto

n2

2583

1.808/96, alteração

Decreto n' 2.209, de 18 de abril de 1997

2583

FORTUNAtI'RINCHEIRAS, JERICÓ (PB)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 28 de abril de 1997
FRANÇA
Acorde-Quadre de Cooperação, promulgação; Brasil
Decreto n' 2.200, de 8 de abril de 1997........................................................

2685

2515

FRATERNIDADE IRMÃ AMÉLIA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

FUNÇÃO GRATIFICADA
Ministério da Justiça; Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental,
aprovação; Decreto nl! 1.796/96, alteração
Decreto nl! 2.193, de 7 de abril de 1997
Publicado no DO de 8 de abril de 1997
Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2435
2703

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Fazenda

Decreto n!1 2.203, de 9 de abril de 1997................................................

2519

FUNDAÇÃO ANTONIO-ANTONIETA CINTRA GORDINHO, SÃO PAULO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.................................................................

2623

FUNDAÇÃO BERNARDINA SILVEIRA ARNONI, SANTA VITÓRIA DO
PALMAR(RS)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2731
FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ, BRASÍLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PABA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURAFUNPAR, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAúBA, JANAúBA (MG)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado naDO de 5 de junho de 1996 e retificado naDO de 22 de abril
de 1997

2704

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE PIRASSUNUNGA, PIRASSUNUNGA (SP)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

FUNDAÇÃO PASTOR RURENS LOPES, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade pública, declaração

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Servidor; Hora extra; Emergência hospitalar
(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Servidor; Hora extra; Emergência hospitalar
(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE URERLÃNDIA
Servidor; Hora extra; Emergência hospitalar

(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p- 2717-2751, abro 1997

2732

G
GLEBA MENDES, PARNARAMA (MA)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 17 de abril de 1997

2659

GRUPO DE AÇÃO SOCIAL PAROQUIAL DE BREJÕES, BREJÕES (BA)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abcil de 1997

2670

H
HORA EXTRA ver PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÃRIO
HOSPITAL MARECHAL RONDON, JARDIM (MT)
Utilidade pública, declaração
(3) Decreto de 2 de abcil de 1997.................................................................

2623

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ABRE CAMPO (MG)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

I
IMÓVEL
Doação
Município de Lages (SC)

(44) Decreto de 23 de abcil de 1997.....................................................

2669

Doação, alteração

Corumbá de Goiás (GO)
(70) Decreto de 29 de abcil de 1997.....................................................

2696

Interesse social; Reforma agrária
Arizona, Ambição e Mutum, Vitória da Conquista (BA)

(40) Decreto de 17 de abril de 1997

2665

Boa Vista, Russas (CE)
(14) Decreto de 7 de abcil de 1997

2636

Boca da Mata, Barras (PI)
(49) Decreto de 25 de abcil de 1997.....................................................

2675

Bom Futuro, Campo Grande e Janduís (RN)

(56) Decreto de 28 de abcil de 1997

2682

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2733
Conceição do Salazar, Cod6 (MA)

(36) Decreto de 17 de abril de 1997
CostalFundamento, Codó (MA)
(35) Decreto de 17 de abril de 1997
Crnzeiro, Altos (Pl)
(68) Decreto de 29 de abril de 1997

2661
,..........

2660
2694

Engenho Riachão, Bonito (PE)

(18) Decreto de 9 de abril de 1997
Entre Rios, Canindé CCE)
(41) Decreto de 17 de abril de 1997
Fazenda Boa Vista, Doverlândia (GO)
(39) Decreto de 17 de abril de 1997

2640
2666
2664

Fazenda Bonança, União de Minas (MG)

(38) Decreto de 17 de abril de 1997

2663

Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA)

(20) Decreto de 9 de abril de 1997
Fazenda Cajazeiras, Miraíma e Irauçuba CCE)
(46) Decreto de 25 de abril de 1997

2643
2671

Fazenda Campo Alegre, Santana do Araguaia {PA}

(24) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda Capão Bonito, Sidrolândia (MS)
(9) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Carnaubinha, Upanema (RN)
(7) Decreto de 4 de abril de 1997

2647
2631
2628

Fazenda Cavaco,Carnaubais (RN)

(54) Decreto de 28 de abril de 1997

2680

Fazenda Córregos, Pedro Avelino (RN)

(5) Decreto de 4 de abril de 1997

2625

Fazenda do Salsa, Canguçu (RS)

(52) Decreto de 28 de abril de 1997

2678

Fazenda Fartura, Saudade do Iguaçu (PR)

(47) Decreto de 25 de abril de 1997

2672

Fazenda Glória, Porto Franco (MA)

(11) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Janaína, Novo Repartimento (PA)
(61) Decreto de 28 de abril de 1997

2633
2687

Fazenda Labirinto, Jequitinhonha (MG)

(63) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Liolândia, Tamboril (CE)
(23) Decreto de 10 de abril de 1997

2689
2646

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2734
Fazenda Morro Vermelho, Eldorado dos Carajás (PA)

(58) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Pirapemas, Pirapemas e Catanhede eMA)
(57) Decreto de 28 de abril de 1997
,..............

2684
2683

Fazenda Pontal do Arantes, União de Minas (MG)

(62) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Quadra, Apodi (RN)
(27) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Ressaca, Curitibanos (SC)
(60) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2688
2651
2686

Fazenda Riacho Claro, Arinos (MG)

(37) Decreto de 17 de abril de 1997

2662

Fazenda Riacho dos Cavalos, Sítio do Mato (BA)

(4) Decreto de 2 de abril de 1997

2624

Fazenda Santa Maria dos MatõeslSocego, Cod6 (MA)

(12) Decreto de 7 de abril de 1997

2634

Fazenda Santa Mariana, União de Minas (MG)

(64) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2690

Fazenda Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos (MT)

(48) Decreto de 25 de abril de 1997.....................................................

2673

Fazenda Santana dos Pretos, Pinheiro (MA)

(19) Decreto de 9 de abril de 1997

2642

Fazenda São Benedito, Araputanga (MT)

(69) Decreto de 29 de abril de 1997.....................................................
Fazenda São Francisco, Barras (PI)
(6) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda São José, São Luiz Gonzaga (MA)
(42) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................

2695
2627
2667

Fazenda Tamboril, Itapirapuã (GO)

(67) Decreto de 29 de abril de 1997.....................................................

2693

Fazenda Transval/Córrego Bom Jardim, Jequitinhonha (MG)

(66) Decreto de 29 de abril de 1997
Fazenda Veneza, Baraúna (RN)
(21) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................
Fazendas Reunidas Beira Rio, Boa Vista do Tupim (BA)
(17) Decreto de 8 de abril de 1997
Fortuna/Trincheiras, Jeric6 (PB)
(59) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2692
2644
2639
2685

Gleba Mendes, Parnarama (MA)

(34) Decreto de 17 de abril de 1997

2659

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2735
Lagoa do Mato, Pedra e Cal, e outros, Jaguaretama (CE)

(25) Decreto de 10 de abril de 1997
Muquem, Independência (CE)
(51) Decreto de 28 de abril de 1997
Nova Esperança/Boa Sorte, Pedro Avelino (RN)
(55) Decreto de 28 de abril de 1997 ................................•...................
Santa Helena, Sapé (PB)

2648
2677

2681

(26) Decreto de 10 de abril de 1997
Santo Antonio dos Calmons, Santo Amaro (BA)

2650

(13) Decreto de 7 de abril de 1997

2635

São JoséJRetirolMuquemIData Santiago, Crateús (CE)

(50) Decreto de 28 de abril de 1997

2676

Seringal Nova Floresta, Boca do Acre (AM)

(10) Decreto de 7 de abril de 1997

2632

Sítio de Dentro, Lagoa Nova (RN)

(53) Decreto de 28 de abril de 1997
Trapiá/Carnaubal, Canindé (CE)
(65) Decreto de 28 de abril de 1997

2679
2691

Várzea do Umbuzeiro, Carnaubais (RN)

(22) Decreto de 10 de abril de 1997

2645

Patrimônio da União Federal
Registro, Belo Horizonte (MG)

(30) Decreto de 16 de abril de 1997

2654

Registro, Camocim (CE)

(29) Decreto de 16 de abril de 1997

2652

INSTITUTO BRASIL PNUMA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração

(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Banco do Estado de Mato Grosso S.A; Aumento de Capital
(28) Decreto de 15 de abril de 1997

2352

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Arizona, Ambição e Mutum, Vitória da Conquista (BA)

(40) Decreto de 17 de abril de 1997

2665

Boa Vista, Russas (CE)

(14) Decreto de 7 de abril de 1997

2636

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2736
Boca da Mata. Barras (FI)
(49) Decreto de 25 de abril de 1997.....................................................
Bom Futuro, Campo Grande e Janduís (RN)
(56) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Conceição do Salazar, Codó(MA)
(36) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
CostalFundamento, Cod6 (MA)
(35) Decreto de 17 de abril de 1997
Cruzeiro, Altos (PI)
(68) Decreto de 29 de abril de 1997
Engenho Riachão, Bonito (PE)
(18) Decreto de 9 de abril de 1997
Entre Rios, Canindé (eE)
(41) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Boa Vista, Doverlândia (GO)
(39) Decreto de 17 de abril de 1997
Fazenda Bonança, União de Minas (MG)
(38) Decreto de 17 de abril de 1997............................
Fazenda Bradesco, Conceiçãodo Araguaia (PA)
(20) Decreto de 9 de abril de 1997
Fazenda Cajazeiras, Miraíma e Irauçuba (CE)
(46) Decreto de 25 de abril de 1997
Fazenda Campo Alegre, Santana do Araguaia (PA)
(24) Decreto de 10 de abril de 1997......................
Fazenda Capão Bonito, Sidrolândia (MS)
(9) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Carnaubinha, Upanema (RN)
(7) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda Cavaco,Camaubais (RN)
(54) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Córregos,Pedro Avelino (RN)
(5) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda do Salso, Canguçu (RS)
(52) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Fartura, Saudade do Iguaçu (PR)
(47) Decreto de 25 de abril de 1997...
Fazenda Glória, Porto Franco (MA)
(11) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Janaína, Novo Repartimento (PA)
(61) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2675
2682
2661
2660
2694
2640
2666
2664
2663
2643
2671
2647
2631
2628
2680
2625
2678
2672
2633
2687

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2737
Fazenda Labirinto, Jequitinhonha (MG)
(63) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Liolândia, Tamboril (CE)
(23) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda MorroVermelho, Eldoradodos Carajás (PA)
(58) Decreto de 28 de abril de 1997..........................................
Fazenda Pirapemas, Pirapemas e Catanhede (MA)
(57) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Pontal do Arantes, União de Minas (MG)
(62) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Quadra, Apodi (RN)
(27) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda Ressaca, Curitibanos (SC)
(60) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Riacho Claro, Arinos (MG)
(37) Decreto de 17 de abril de 1997
Fazenda Riacho dos Cavalos, Sítio do Mato (BA)
(4) Decreto de 2 de abril de 1997
Fazenda Santa Maria dos Matões/Socego, Cod6 (MA)
(12) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Santa Mariana, União de Minas (MG)
(64) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos (MT)
(48) Decreto de 25 de abril de 1997
Fazenda Santana dos Pretos, Pinheiro (MA)
(19) Decreto de 9 de abril de 1997
Fazenda São Benedito, Araputanga (MT)
(69) Decreto de 29 de abril de 1997
Fazenda São Francisco, Barras (PI)
(6) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda São José, São Luiz Gonzaga (MA)
(42) Decreto de 17 de abril de 1997
Fazenda Tamboril, Itapirapuã (GO)
(67) Decreto de 29 de abril de 1997
Fazenda Transval/CórregoBom Jardim, Jequitinhonha (MG)
(66) Decreto de 29 de abril de 1997
Fazenda Veneza, Baraúna (RN)
(21) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazendas Reunidas Beira Rio, Boa Vista do Tupim (BA)
(17) Decreto de 8 de abril de 1997

2689
2646
2684
2683
2688
2651
,.

2686
2662
2624
2634
2690
2673
2642
2695
2627
2667
2693
2692
2644
2639

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2738
Fortuna/Trincheiras, Jeric6 (PB)
de 28 de abril de 1997
Gleba Mendes, Parnarama (MA)
(34) Decreto de 17 de abril de 1997

(59) Decreto

2685
2659

Lagoa do Mato, Pedra e Cal, e outros, -Iaguaretama (CE)
(25) Decreto de 10 de abril de 1997

2648

Muquem, Independência (CE)
(51) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2677

Nova EsperançalBoa Sorte, Pedro Avelino (RN)
(55) Decreto de 28 de abril de 1997

2681

Santa Helena, Sapé (PB)
(26) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................

2650

Santo Antonio dos Calmons, Santo Amaro (BA)
(13) Decreto de

7 de abril de 1997

2635

São JosélRetirolMuquem/Data Santiago, Crateús (CE)
(50) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2676

Seringal Nova Floresta, Boca do Acre (AM)
(10) Decreto de 7 de abril de 1997

2632

Sítio de Dentro, Lagoa Nova (RN)
(53) Decreto de 28 de abril de 1997

2679

TrapiálCarnaubal, Canindé (CE)
(65) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2691

Várzea do Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(22) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................

2645

L
LAGOA DO MATO, PEDRA A CAL, E OUTROS, JAGUARETAMA (CE)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 10 de abril de 1997

2648

LAR EspíRITA POUSO DO AMANHECER, ITUIUTABA (MG)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de 12 de abril de 1997

2622

M
MANAUS ver ZONA FRANCA DE MANAUS
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t, 2, p. 2717-2751, abro 1997

2739
MARINHA

Efetivos de Oficiais; Decreto Não Numerado 4 de 7.1.97, alteração
(73) Decreto de 30 de abril de 1997

2699

MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTllNCIA, SANTO ANDRÉ (SP)

Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

MERCOSUL
Nomenclatura Comum, alteração; Tarifa Externa Comum, imposto de
importação, alteração; Lista de Exceção; Decreto n'l1.767/95, alteração
Decreto n!!2.215, de 25 de abril de 1997

2607

MILITAR REFORMADO

Cargo ou emprego, nomeação; Decreto ns 2.027/96, alteração
Decreto n' 2.192, de 4 de abril de 1997

2434

MINISTÉRlO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento

Ministério da Fazenda
Decreto n' 2.203, de 9 de abril de 1997
Cargo em comissão, remanejamento
Ministério da Saúde
Decreto nº 2.205, de 9 de abril de 1997...............................................

2519

2539

Remanejamento
Ministério da Justiça
Decreto n!! 2.193, de 7 de abril de 1997
Publicado no DO de 8 de abril de 1997
Retificado no DO de 10 de abril de 1997
Ministério da Justiça; Decreto n Q 1.778/96, alteração
Decreto n' 2.216, de 29 de abril de 1997.............................................
Ministério da Justiça; Decreto n 2 1.958/96, alteração
Decreto n!! 2.217, de 29 de abril de 1997
_

2435
2703

2613
2613

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO
Orçamento fiscal, transferência
(72) Decreto de 30 de abril de 1997

2698

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2740
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreto n'2 2.203, de 9 de abril de 1997

2519

Conselhos de Contribuintes, competências, alteração

Decreton' 2.191, de 3 de abril de 1997........................................................
Créditos tributários, cobrança inconstitucional, normas; Supremo Tribu-

2433

nal Federal

Decreto n'l 2.194, de 7 de abril de 1997........................................................

2446

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação; Decreto n Q 1.796/96, alteração
Decreton'l 2.193, de 7 de abril de 1997

Publicado no DO de 8 de abril de 1997
Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2435
2703

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nO 1.778/96, alteração
Decreto nº 2.216, de 29 de abril de 1997

2613

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 1.958/96, alteração
Decreto n!! 2.217, de 29 de abril de 1997

2613

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n!! 2.193, de 7 de abril de 1997

Publicado no DO de 8 de abril de 1997

2435

Retificado no DO de 10 de abril de 1997

2703

MINISTÉRIO DA SAúDE
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto nO 2.205, de 9 de abril de 1997

,......

2539

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(43)

Decreto de 23 de abril de 1997

2668

MUQUEM, INDEPENDÊ:NCIA (CE)
Interesse social, declaração

(51) Decreto de 28 de abril de 1997

2677

N
NAZISTA ver COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE PATRIMÔNIO
NAZISTA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
Tarifa Externa Comum; Lista de Exceção, alteração; Decreto ns I. 767/95,
alteração
Decreto nº 2.215, de 25 de abril de 1997

2607

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2741
NOVA ESPERANÇNBOA SORTE, PEDRO AVELINO (RN)
Interesse social, declaração

(55) Decreto de 28 de abril de 1997

2681

o
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO, RIO BRANCO (AC)
Utilidade pública, declaração

(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2623

OBRAS SOCIAlS DO CENTRO ESPíRITA IRMÃo ÁUREO, GOIÁNIA (GO)
Utilidade pública, declaração

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

ORÇAMENTO
Receita e despesa, compatibilização; Poder Executivo
Decreto nº 2.214, de 25 de abril de 1997

2604

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Saúde

(43) Decreto de 23 de abril de 1997

2668

ORÇAMENTO FISCAL
Transferência
Ministério da Educação e Desporto

(72) Decreto de 30 de abril de 1997

2698

ORDEM DE RIO BRANCO
Regulamento; Decreto n!! 66.434170, alteração

Decreto n' 2.212, de 23 de abril de 1997

2602

p
PODER EXECUTIVO
Orçamento; Receita e despesa, compatibilização

Decreto n' 2.214, de 25 de abril de 1997

2604

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Autorização; Hospitais universitários

(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2742
PREVID~NCIA SOCIAL

Beneficios; Regulamento, aprovação

Decreton'2 2.172, de 5 de março de 1997
Publicado no DO de 6 de março de 1997 e retificado no DO de 9 de abril
de 1997

2701

PROJETO SOLlDARIEDADE (PROSOL), FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril
de 1997

2704

R
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Arizona, Ambição e Mutum, Vitória da Conquista (BA)
(40) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Boa Vista, Russas (CE)
(14) Decreto de 7 de abril de 1997
Boca da Mata, Barras (PI)
(49) Decreto de 25 de abril de 1997.....................................................
Bom Futuro, Campo Grande e Janduís (RN)
(56) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................
Conceição do Salazar, Cod6(MA)
(36) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
CostalFundamento, Cod6 (MA)
(35) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Cruzeiro, Altos (PI)
(68) Decreto de 29 de abril de 1997.....................................................
Engenho Riachão, Bonito (PE)
(18) Decreto de 9 de abril de 1997
Entre Rios, Canindé (CE)
(41) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Boa Vista, Doverlândía (GO)
(39) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Bonança, União de Minas (MG)
(38) Decreto de 17 de abril de 1997.....................................................
Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA)
(20) Decreto de 9 de abril de 1997.......................................................

2665
2636
2675
2682
2661
2660
2694
2640
2666
2664
2663
2643

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abr. 1997

2743
Fazenda Cajazeiras, Miraíma e Irauçuba (CE)

(46) Decreto de 25 de abril de 1997

2671

Fazenda Campo Alegre, Santana do Araguaia (PA)

(24) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda Capão Bonito, Sidrolândia (MS)
(9) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda Carnaubinha, Upanema (RN)
(7) Decreto de 4 de abril de 1997

2647
2631
2628

Fazenda Cavaco,Carnaubais (RN)

(54) Decreto de 28 de abril de 1997

2680

Fazenda Córregos, Pedro Avelino (RN)

(5) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda do Salsa, Canguçu (RS)
(52) Decreto de 28 de abril de 1997

2625
2678

Fazenda Fartura, Saudade do Iguaçu (PR)

(47) Decreto de 25 de abril de 1997

2672

Fazenda Glória, Porto Franco (MA)

(11) Decreto de 7 de abril de 1997
Fazenda -Ianaína, Novo Repartimento (PA)
(61) Decreto de 28 de abril de 1997

2633
2687

Fazenda Labirinto, Jequitinhonha (MG)

(63) Decreto de 28 de abril de 1997

2689

Fazenda Liolândia, Tamboril (CE)

(23) Decreto de 10 de abril de 1997
Fazenda Morro Vermelho, Eldorado dos Carajás (PA)
(58) Decreto de 28 de abril de 1997
Fazenda Pirapemas, Pirapemas e Catanhede (MA)
(57) Decreto de 28 de abril de 1997

2646
2684
2683

Fazenda Pontal do Arantes, União de Minas (MG)

(62) Decreto de 28 de abril de 1997

2688

Fazenda Quadra, Apodi (RN)

(27) Decreto de 10 de abril de 1997

2651

Fazenda Ressaca, Curitibanos (SC)

(60) Decreto de 28 de abril de 1997

2686

Fazenda Riacho Claro, Arinos (MG)

(37) Decreto de 17 de abril de 1997

2662

Fazenda Riacho dos Cavalos, Sítio do Mato (BA)

(4) Decreto de 2 de abril de 1997

2624

Fazenda Santa Maria dos Matões/Socego, Cod6 (MA)
(12) Decreto de 7 de abril de 1997

2634
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2744
Fazenda Santa Mariana, União de Minas (MG)

(64) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2690

Fazenda Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos (MT)

(48) Decreto de 25 de abril de 1997.....................................................

2673

Fazenda Santana dos Pretos, Pinheiro (MA)

(19) Decreto de 9 de abril de 1997

2642

Fazenda São Benedito, Araputanga (MT)

(69) Decreto de 29 de abril de 1997.....................................................
Fazenda São Francisco, Barras (PI)
,.......
(6) Decreto de 4 de abril de 1997
Fazenda São José, São Luiz Gonzaga (MA)
(42) Decreto de 17 de abril de 1997

2695
2627

2667

Fazenda Tamboril, Itapirapuã (GO)

(67) Decreto de 29 de abril de 1997.....................................................

2693

Fazenda TransvallCórrego Bom Jardim, Jequitinhonha' (MG)

(66) Decreto de 29 de abril de 1997

2692

Fazenda Veneza, Baraúna (RN)

(21) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................

2644

Fazendas Reunidas Beira Rio, Boa Vista do Tupim (BA)
(17) Decreto de 8 de abril de 1997

2639

Fortunafl'rincheiras, Jericó (PB)

(59) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2685

Gleba Mendes, Parnarama (MA)

(34) Decreto de 17 de abril de 1997

2659

Lagoa do Mato, Pedra e Cal, e outros, Jaguaretama (CE)

(25) Decreto de 10 de abril de 1997.....................................................

2648

Muquem, Independência (CE)

(51) Decreto de 28 de abril de 1997

2677

Nova Esperança/Boa Sorte, Pedro Avelino (RN)

(55) Decreto de 28 de abril de 1997.....................................................

2681

Santa Helena, Sapé (PB)

(26) Decreto de 10 de abril de 1997

2650

Santo Antonio dos Calmons, Santo Amaro (BA)

(13) Decreto de 7 de abril de 1997.......................................................
São JosélRetirolMuquemlData Santiago, Crateús (CE)
(50) Decreto de 28 de abril de 1997

2635
2676

Seringal Nova Floresta, Boca do Acre (AM)

(10) Decreto de 7 de abril de 1997

2632

Sítio de Dentro, Lagoa Nova (RN)

(53) Decreto de 28 de abril de 1997

2679
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2745
TrapiálCarnaubal, Canindé (CE)
(65) Decreto de 28 de abril de 1997
Várzea do Umbuzeiro, Carnaubais (RN)
(22) Decreto de 10 de abril de 1997

2691

2645

RIO BRANCO oer ORDEM DE RIO BRANCO

s
SANTA HELENA, SAPÉ (PB)
Interesse social, declaração

(26) Decreto de 10 de abril de 1997

2650

SANTO ANTONIO DOS CALMONS, SANTO AMARO (BA)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 7 de abril de 1997

2635

SÃO JOSÉlRETIROIMUQUEMlDATA SANTIAGO, CRATEÚS (CE)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 28 de abril de 1997

2676

SEGURIDADE SOCIAL
Organização; Custeio; Regulamento, aprovação
Decreto n~ 2.173, de 5 de março de 1997
Publicado no DO de 6 de março de 1997 e retificado no DO de 9 de abril
de 1997
Rerretificado no DO de 11 de abril de 1997

2702
2703

SERINGAL NOVA FLORESTA, BOCA DO ACRE (AM)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 7 de abril de 1997

2632

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÕES POR
SATÉLITE
Regulamento, aprovação
Decreto nº 2.195, de 8 de abril de 1997

2447

SERVIÇO DE TV A CABO
Regulamento, aprovação
Decreto n' 2.206, de 14 de abril de 1997

2540

SERVIÇO LIMITADO
Regulamento, aprovação
Decreto nº 2.197, de 8 de abril de 1997

2477
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2746
SERVIÇO PúBLICO-RESTRITO
Regulamento, aprovação
Decreto n!! 2.198, de 8 de abril de 1997........................................................

2497

SERVIÇOS ESPECIAIS
Regulamento, aprovação
Decreto n' 2.196, de 8 de abril de 1997........................................................

2463

SERVIDOR PúBLICO CIVIL APOSENTADO
Cargo ou emprego, nomeação; Decreto nl!2.027/96, alteração
Decreto n' 2.192, de 4 de abril de 1997........................................................

2434

SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO
(SIPRON)
Criação; Decreto-Lei nl! 1.809/80, regulamentação
Decreto n!! 2.210, de 22 de abril de 1997.....................................................

SISTEMA FEDERAL DE ENSINO
Educação, diretrizes e bases; Lei n 2 9.394/96, regulamentação
Decreto n!! 2.207, de 15 de abril de 1997
Decreto n' 2.208, de 17 de abril de 1997

2584

2570

2579

SíTIO DE DENTRO, LAGOA NOVA (RN)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 28 de abril de 1997

2679

SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA, MONTANHA(ES)
Utilidade pública, declaração

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.................................................................

2623

SOCIEDADE EspíRITA JOANNA DE ANGELIS, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(16) Decreto de 7 de abril de 1997...............................................................

2638

SOCIEDADE EspíRITA PAZ, AMOR E LUZ, CASCAVEL (PR)
Utilidade pública, declaração
(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

SOCIEDADE HOSPITALAR DE CARIDADE DE TAQUARA, TAQUARA (RS)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de abril

de 1997

2704
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2747
SOCIEDADE PRÓ INFÂNCIA (SOPRI), SOBRAL (CE)
Utilidade pública, declaração

(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ministério da Fazenda; Créditos tributários, cobrança inconstitucional,
normas

Decreto n' 2.194, de 7 de abril de 1997

2446

T
TARIFA EXTERNA COMUM
Mercosul; Nomeclatura Comum; Lista de Exceção; Decreto n2 1.767/95,
alteração

Decreto n' 2.215, de 25 de abril de 1997.....................................................

2607

TELECOMUNICAÇÕES ver SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SINAIS DE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE
TRAPIÁlCARNAUBAL, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 28 de abril de 1997

2691

TV A CABO ver SERVIÇO DE TV A CARO

u
UNIÃO FEDERAL
Imóvel, doação, alteração

Corumbá de Goiás (GO)
(70) Decreto de 29 de abril de 1997

2696

Imóvel,registro
Belo Horizonte (MG)
(30) Decreto de 16 de abril de 1997

.,

2654

Camocim (CE)

(29) Decreto de 16 de abril de 1997

2652

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÃS
Servidor; Hora extra; Emergência hospitalar

(33) Decreto de 17 de abril de 1997

2658

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 4, t. 2, p. 2717-2751, abro 1997

2748
UTILIDADE PúBLICA
Declaração

Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, Araxá (MG)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no

no de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997

2704

Assistência Social de Bom Retiro, Bom Retiro (SC)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação Aliança pela Vida (Alívi), São Paulo (SP)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997..........................................................................................

2704

Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, Rio Casca, (MG)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação de Caridade de Lagarto, Lagarto (SE)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de
abril de 1997

2704

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Califórnia,
Califórnia (PR)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997..........................................................................................

2704

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de
Caraúbas, Caraúbas (RN)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997.......................................................

2638

Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), Apuca-

rana (PR)
(2) Decreto de 1Q de abril de 1997
Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), Maceió (AL)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

2622

abril de 1997

2704

Associação dos Idosos do Brasil, Goiânia (GO)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997.....................................................

2670

Associação dos Portadores de Deficiência do Distrito Federal

(APDDF), Brasília (DF)
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação Feminina Evangélica Beneficente de Londrina, londri-

na (PR)
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623
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2749
Associação Liberdade com Amor e Respeito à Vida, Osasco (SP)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997

2655

Associação Missionária e Educativa de Santa Ana, Londrina (PR)

(2) Decreto de l' de abril de 1997.......................................................

2622

Cemina - Centro Mulher Informação, Assessoria e Execução de
Projetos, Rio de Janeiro (RJ)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................

2655

Centro Comunitário Ora. Darcy Vargas, Boa Vista (RR)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997......................................................

2638

Centro Espírita Seara de Jesus, Criciúma (SC)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................

2655

Creche Cantinho do Amor, Monte Azul Paulista São paulo (SP)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de
abril de 1997

2704

Creche Centro Infantil União, Belo Horizonte (MG)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997........................................................

2623

Creche Santa Terezinha, Araguari (MG)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997....................................................

2670

Escola Técnica de comércio de Tubarão, Tubarão (SC)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997......................................................

2638

Federação Brasiliense de Umbanda e Candomblé, Brasília (DF)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997....................................................

2670

Fraternidade Irmã Arnélia, São Paulo (SP)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997....................................................

2670

Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, São Paulo (SP)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997
Fundação Bernardina Silveira Arnoni, Santa Vitória do Palmar

2623

(RS)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................

2655

Fundação Cidade da Paz, Brasília (DF)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................
Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar), Curitiba (PR)
(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................

2655

2655

Fundação de Assistência Social de Janaúba, Janaúba (MG)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996

Publicado no no de 5 de junho de 1996 e retificado no no de 22 de

abril de 1997

2704

Fundação de Ensino de Pirassununga, Pirassununga (SP)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997....................................................
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2750
Fundação Pastor Rubens Lopes, São Paulo (SP)

(31) Decreto de 16 de abril de 1997.....................................................
Fundação Saint Paetous, Porto Alegre (RS)
(31) Decreto de 16 de abril de 1997
Grupo de Ação Social Paroquial de Brejões, Brejões mA)
(45) Decreto de 24 de abril de 1997.....................................................
Hospital Marechal Rondon, Jardim (MT)
(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2655
2655
2670
2623

Instituto Brasil Puma, Rio de janeiro (RJ)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

Lar Espírita Pouso do Amanhecer, ltuiutaba (MG)

(2) Decreto de l' de abril de 1997........................................................

2622

Meimei Educação e Assistência, Santo André (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997

2704

Obras Sociais da Diocese de Rio Branco, Rio Branco (AC)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2623

Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, Goiânia (GO)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997

2670

Projeto Solidariedade (Prosol), Florianópolis (SC)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997

2704

Sociedade Beneficente e Cultural de Montanha, Montanha (ES)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997

2623

Sociedade Espírita Joanna de Angelis, Belo Horizonte (MG)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, Cascavel (PR)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997.....................................................

2670

Sociedade Hospitalar de Caridade de Taquara, Taquara (RS)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de
abril de 1997

2704

Sociedade Pró-Infância (Sopri), Sobral (CE)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997

2638

Viva Rio, Rio de Janeiro (RJ)

(1) Decreto de l' de abril de 1997

2621

Hospital Nossa Senhora da Conceição, Abre Campo (MG)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997.....................................................
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2751

v
VÁRZEA DO UMBUZEIRO, CARNAUBAIS (RN)
Interesse social, declaração

(22) Decreto de 10 de abril de 1997

2645

VIVARIO, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração

(1) Decreto de I' de abril de 1997

2621

z
ZONAFRANCADE MANAUS
Importação, limite de prazo; Decretos-Leis

n~

288/67 e 3.173/57,

alteração

Decreton' 2.218, de 30 de abril de 1997
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2748
UTILIDADE PúBLICA
Declaração

Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, Araxá (MG)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no

no de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997

2704

Assistência Social de Bom Retiro, Bom Retiro (SC)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação Aliança pela Vida (Alívi), São Paulo (SP)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997..........................................................................................

2704

Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, Rio Casca, (MG)

(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação de Caridade de Lagarto, Lagarto (SE)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de
abril de 1997

2704

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Califórnia,
Califórnia (PR)

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997..........................................................................................

2704

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de
Caraúbas, Caraúbas (RN)

(16) Decreto de 7 de abril de 1997.......................................................

2638

Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), Apuca-

rana (PR)
(2) Decreto de 1Q de abril de 1997

2622

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), Maceió (AL)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 22 de

abril de 1997

2704

Associação dos Idosos do Brasil, Goiânia (GO)

(45) Decreto de 24 de abril de 1997.....................................................

2670

Associação dos Portadores de Deficiência do Distrito Federal

(APDDF), Brasília (DF)
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623

Associação Feminina Evangélica Beneficente de Londrina, londri-

na (PR)
(3) Decreto de 2 de abril de 1997.........................................................

2623
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LEIS

LEI N" 9.457, DE 5 DE MAIO DE 1997
Altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as
sociedades por ações e da Lei n 2 6.385, de 7
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobUiários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F Os dispositivos da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de
1976, abaixo enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16
.
I
conversibilidade em ações preferenciais;

n
In

exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou
direito de voto em separado para o preenchimento de
determinados cargos de órgãos administrativos.
.....•..•.............••••.....••.....•.................•.........•.•.•.........•••••••.............••..»

«Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2753·2775, maio 1997
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I - consistem, salvo no caso de ações com direito a dividendos fixos ou núnimos, cumulativos ou não, no direito a dividendos no mínimo dez por cento maiores do que os atribuídos às
ações ordinárias;
II - sem prejuízo do disposto no inciso anterior e no que
for com ele compatível, podem consistir:
a) em prioridade na distribuição de dividendos;
b) em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou
sem ele;
c) na acumulação das vantagens acima enumeradas.
........................................................................................................

)

«Art. 24

.

IX - o nome do acionista;
X - o débito do acionista e a época e o lugar de seu
pagamento, se a ação não estiver integralizada;
XI - a data da emissão do certificado e as assinaturas de
dois diretores, ou do agente emissor de certificados (art. 27).
........................................................................................................

)}

«Art. 39. O penhor ou caução de ações se constitui pela
averbação do respectivo instrumento no livro de Registro de
Ações Nominativas.
........................................................................................................»

«Art. 40
..
II _. se escritural, nos livros da instituição financeira, que
os anotará no extrato da conta de depósito fornecida ao acionista.
...................•...•...••.•...................•......•...•.•.•••....•...................•..•••••••••»

«Art. 42
.
§ 1" Sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de ações e, em qualquer caso, ao menos uma vez por
ano, a instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos
depositantes de ações recebidas nos termos deste artigo, assim
como a quantidade de ações de cada um.
........................................................................................................

))
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"Art. 43. A instituição financeira autorizada a funcionar
como agente emissor de certificados (art. 27) pode emitir título
representativo das ações que receber em depósito, do qual constarão:
...................................................................................................
,

.

§ 3' Os certificados de depósito de ações serão nominativos,
podendo ser mantidos sob o sistema escritural.
••.•.••..•••••••••••.•.•••.••.•••••••••••.••••••••.••.•••••••.••.•..•....••..•••.•..•••.••.•••.•••••••••»

"Art. 45

.

§ l' O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser
inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembléia geral, observado o disposto no §
2', se estipulado com base no valor econômico da companhia, a
ser apurado em avaliação (§§ 3' e 4').
§ 2'

.

§ 3' Se o estatuto determinar a avaliação da ação para
efeito de reembolso, o valor será o determinado por três peritos
ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do § I" do art. 8' e com a responsabilidade prevista no § 6'
do mesmo artigo.

§ 4' Os peritos ou empresa especializada serão indicados
em lista sêxtupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de
Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela
assembléia geral em deliberação tomada por maioria absoluta de
votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada
ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um
voto.
§ 5' O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros
ou reservas, exceto a legal, e nesse caso as ações reembolsadas
ficarão em tesouraria.

§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da assembléia, não forem substituídos os acionistas
cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este
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considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprido
aos órgãos da administração convocar a assembléia geral, dentro
de cinco dias, para tomar conhecimento daquela redução.
§ 7· Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas
dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os rateios que
lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata da assembléia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não
se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de
pagos os primeiros.
§ 8· Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à
conta do capital social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não
tiveram sido substituídos, e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a
concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas
cujas ações tenham sido reembolsadas.»

«Art. 49

VII -

..
o nome do beneficiário;

VlII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de
dois diretores.»
«Art. 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas
se aplica, no que couber, o disposto nas seções V a VlI do Capítulo
III.
§ 1· As partes beneficiárias serão registradas em livros
próprios, mantidos pela companhia.
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se,
no que couber, o disposto nas seções V a VlI do Capítulo III.

Parágrafo único. As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do art. 43.»
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"Art. 64
X XI houver;

.

o nome do debenturista;
o nome do agente fiduciário dos debenturistas, se

XII - a data da emissão do certificado e a assinatura de
dois diretores da companhia;
XIII -

a autenticação do agente fiduciário, se for o caso.»
«Seção VIII

Cédula de debêntures

Art. 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco
Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir
cédulas lastreadas em debêntures, com garantia própria, que
conferirão a seus titulares direito de crédito contra o emitente,
pelo valor nominal e os juros nela estipulados.
§ F A cédula será nominativa, escritural ou não.

§ 2'
c) a denominação Cédula de Debêntures;

.

g) a identificação das debêntures-lastro, do seu valor e da
garantia constituída;

j) o nome do titular.»

"Art. 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa.
........................................................................................................»

"Art. 79
VI -

.

o nome do titular;

VII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de
dois diretores..

"Art. 100

.
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I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação:
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou
classe;
IV
V

o livro de Atas das Assembléias Gerais;
o livro de Presença dos Acionistas;

VI
os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria;

VII -

o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

§ lº A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos
acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas
certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados
nos incisos I a IH, e por elas a companhia poderá cobrar o custo
do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da
companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2" Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos
I a IH do caput deste artigo poderão ser substituídos, observadas
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por
registros mecanizados ou eletrônicos.'>

«Art. 101. O agente emissor de certificados (art. 27) poderá
substituir os livros referidos nos incisos I a IH do art. 100 pela
sua escrituração e manter, mediante sistemas adequados, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, os registros de
propriedade das ações, partes beneficiárias, debéntures e bônus
de subscrição, devendo uma vez por ano preparar lista dos seus
titulares, com o número dos títulos de cada um, a qual será
encadernada, autenticada no registro do comércio e arquivada na
companhia.
.........................................................................................................»
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«Art. 104. A companhia é responsável pelos prejuízos que
causar aos interessados por vícios ou irregularidades verificadas
nos livros de que tratam os incisos I a IH do art. 100.
• • • • • • • • • • • , . , . 0.0 • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • • • • • • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0 . 0 . 0 • • • • • • • 0 . 0 • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0 , • • • • • • •

«Art. 117
§ 1

2

»

.
..

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com
a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia»

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

«Art. 123

..

Parágrafo único. .
.
c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem,
no prazo de oito dias, a pedido de convocação que apresentarem,
devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem
tratadas;
d) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante, ou cinco por cento, no mínimo, dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação de assembléia para instalação do conselho fiscal».
«Art. 126
.
H - os titulares de ações escriturais ou em custódia nos
termos do art. 41, além do documento de identidade, exibirão, ou
depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante
expedido pela instituição financeira depositária.
§ 22

.

c) ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços
constem da companhia.
§ 32 É facultado a qualquer acionista, detentor de ações,
com ou sem voto, que represente meio por cento, no mínimo, do
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capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas, para
os fins previstos no § 1', obedecidos sempre os requisitos do
parágrafo anterior.
........................................................................................................»

"Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se
maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas
ações não estejam admítidos à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:

I - criação de ações preferenciais ou aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais espécies e
classes, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;
II - alteração nas preferências, vantagens e condições
de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações
preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;

III
redução do dividendo obrigatório;
IV
fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;
V
participação em grupo de sociedade (art. 265);
VI
mudança do objeto da companhia;
VII
cessação do estado de liquidação da companhia;
VIII
criação de partes beneficiárias;
IX
cisão da companhia;
X
dissolução da companhia.
§ l' Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação
depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe
de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia
especial convocada pelos admínistradores e instalada com as
formalidades desta lei.
§ 4' Deverá constar da ata da assembléia geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e II, se não houver prévia
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2753-2775, maio 1997

2761
aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela assembléia especial prevista no § 1·.»

"Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos
I a VI do art. 136 dá ao acionista dissidente direito de retirar-se
da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art.
45), observadas as seguintes normas:
I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá
direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas;
II - nos casos dos incisos IV e V, somente terá direito de
retirada o titular de ações:
a) que não integrem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação em bolsas de futuros; e

b) de companhias abertas das quais se encontram em circulação no mercado menos da metade do total das ações por ela
emitidas, entendendo-se por ações em circulação no mercado
todas as ações da companhia menos as de propriedade do acionista controlador;

III - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia
no prazo de trinta dias contados da publicação da ata da assembléia geral;
IV - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1·) será contado da publicação da
respectiva ata;
V - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido
após a observância do disposto no § 3· e, se for o caso, da
ratificação da deliberação pela assembléia geral.
§ 1· O acionista dissidente de deliberação da assembléia,
inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto,
poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital
de convocação da assembléia, ou na data da comunicação do fato
relevante objeto da deliberação, se anterior.
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§ 2Q O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo
previsto no inciso III do caput deste artigo, ainda que o titular
das ações tenha-se abstido de votar contra a deliberação ou não
tenha comparecido à reunião.
§ 3Q Nos dez dias subseqüentes ao término do prazo de que
trata o inciso III do caput deste artigo, contado da publicação da
ata da assembléia geral ou da assembléia especial que ratificar
a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar
a assembléia geral para reconsiderar ou ratificar a deliberação,
se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações
aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada
porá em risco a estabilidade financeira da empresa.
§ 4Q Decairá do direito de retirada o acionista que não o
exercer no prazo fixado.»
"Art. 152. A assembléia geral fixará o montante global ou
individual da remuneração dos administradores, inclusive beneficios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em
conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções,
sua competência e reputação profissional e o valor dos Seus
serviços no mercado.
...................................................................................................•....»

"Art. 162

.

§ 3Q A remuneração dos membros do conselho fiscal, além
do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada
necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembléia geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada
membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for
atribuída a cada diretor, não computados beneficios, verbas de
representação e participação nos lucros.»
"Art. 163
..
§ 4Q Se a companhia tiver auditores independentes, o conselho fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, poderá
solicitar-lhes esclarecimentos ou informações, e a apuração de
fatos específicos.
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§ ff' O conselho fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas por perito
e solicitar à diretoria que indique, para esse fim, no prazo máximo
de trinta dias, três peritos, que podem ser pessoas físicas ou
jurídicas, de notório conhecimento na área em questão, entre os
quais o conselho fiscal escolherá em, cujos honorários serão pagos
pela eompanhia.»
«Art. 170
..
§ F O preço .de emissão deverá ser fixado, sem diluição
injustificada da participação dos antigos aciouistas, ainda que
tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista,
alternativa ou conjuntamente:
I
a perspectiva de rentabilidade da companhia;
11 - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no
mercado de balcão orgauizado, admitido ágio ou deságio em
função das condições do mercado.
§ 7· A proposta de aumento do capital deverá esclarecer
qual o critêrio adotado, nos termos do § 1· deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha»,
«Art. 176
.
§ 6" A companhia fechada, com patrimôuio líquido, na data
do balanço, não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
não será obrigada à elaboração e publicação de demonstração das
origens e aplicações de recursos.»
«Art. 206
.
I ..
c) por deliberação da assembléia geral (art. 136, X);
.........................................................................................................

Art. 223

..
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§ 3" Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover
a admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data da
assembléia geral que aprovou a operação, observando as normas
pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4" O descumprimento do previsto no parágrafo anterior
dará ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante
reembolso do valor das suas ações (art. 45), nos trinta dias
seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto
nos §§ 1" e 4" do art. 137.»
«Art. 229
.
§ 5" As.ações integralizadas com parcelas de patrimônio da
companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuiam; a atribuição
em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares,
inclusive das ações sem direito a voto.s
«Art. 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para
exercicio do direito de retirada, previsto no art. 137, inciso lI, será
contado a partir da publicação da ata que aprovar o protocolo ou
justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente
será devido se a operação vier a efetivar-se.»
«Art. 250
.
§ 1" A participação dos acionistas não controladores no
patrimônio líquido e no lucro do exercício será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício.
........................................................................................................»

«Art. 252

.

§ 1" A assembléia geral da companhia incorporadora, se
aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser
realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos
que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência
para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão
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retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, li,
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art.
230.
§ 2" A assembléia geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo
voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se a
aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital
da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes
da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o diposto no art. 137, li, mediante o reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 230.
........................................................................................................»

«Art. 255. A alienação do controle de companhia aberta que
dependa de autorização do governo para funcionar está sujeita à
prévia autorização do órgão competente para aprovar a alteração
do seu estatuto.»
«Art. 256
.

11 -

.

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
oganizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

§ I" A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de
laudo de avaliação, observado o disposto no art. 8", §§ F e 6", será
submetido à prévia autorização da assembléia geral, ou à sua
ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores,
instruído com todos os elementos necessários à deliberação.
§ 2" Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o
maior dos três valores de que trata o inciso 11 do caput, o acionista
dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o
direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor
de suas ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em
seu inciso 11.»

«Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à assembléia geral
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da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos

arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações
dos acionistas não controladores da controlada com base no valor
do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada,
avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na
mesma data, a preços de mercado.
§ 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas
não controladores, previstas no protocolo da incorporação, forem
menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista
neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia geral da controlada que aprovar a operação, observado o
disposto nos arts. 137, lI, e 230, poderão optar entre o valor de
reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio
líquido a preços de mercado.
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o-o ••

»

«Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com
observância das normas para alteração do contrato social ou do
estatuto (art. 136, Vl.
....••....•.....•....•.................................................................................•»

«Art. 283. A assembléia geral não pode, sem o consentimento dos diretores ou gerentes, mudar o objeto essencial da
sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, emitir debêntures ou criar partes beneficiárias nem aprovar a participação em grupo de sociedade."
«Art. 289. As publicações ordenadas pela presente lei serão
feitas no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na
localidade em que está situada a sede da companhia.

§ 10 A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar
que as publicações ordenadas por esta lei sejam feitas, também,
em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores
mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em
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mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro meio que
assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às informações.
.........................................................................................................

§ 6· As publicações do balanço e da demonstração de lucros
e perdas poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais.»

«Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas poderá:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •• 0.0 ••

o.o.})

Art. 2· Os arts. 9·, 11, 15, 17,21 e 22 da Lei n· 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

.

v - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do
conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;
•••-

»

«Art. 11.

.

111 - suspensão do exercício do cargo de administrador ou
de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema
de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos,
para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior;
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício
das atividades de que trata esta lei;
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos,
de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários;
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VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de
atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de
operação no mercado de valores mobiliários.
.
§ l'
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - cinqüenta por cento do valor da emissão ou operação
irregular; ou
III - três vezes o montante da vantagem econômica obtida
ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
§ 2' Nos casos de reincidência, serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos
valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VIII do
caput deste artigo.
§ 3' Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo
somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim
definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4' As penalidades somente serão impostas com observãncia do procedimento previsto no § 2' do art. 9' desta lei, cabendo
recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
§ 5' A Comissão de Valores Mobililários poderá suspender,
em qualquer fase, o procedimento administrativo, se o indiciado
ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos considerados
ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e
II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
§ 6' O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não
importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.
§ 7' O termo de compromisso deverá ser publicado no
Diário Oficial da União, discriminando o prazo para cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e o seu inadimpleOcl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2753-2775, maio 1997
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mento caracterizará crime de desobediência, previsto no art. 330
do Código Penal.
§ 8' Não cumpridas as obrigações no prazo, a Comissão de
Valores Mobiliários dará continuidade ao procedimento administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis.
§ 9' Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente,
confessar ilícito ou prestar informações relativas à sua materialidade.
§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará a
aplicação do disposto nos §§ 5' a 9' deste artigo aos procedimentos
conduzidos pelas Bolsas de Valores e entidades do mercado de
balcão organizado.
§ 11. A multa cominada pela inexecução de ordem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do inciso II do caput
do art. 9' e do inciso IV de seu § 1', não excederá a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por dia de atraso no seu cumprimento e sua
aplicação independe do inquérito administrativo previsto no inciso V do caput do mesmo artigo.
§ 12. Da decisão que aplicar a multa prevista no parágrafo
anterior caberá recurso voluntário, no prazo de dez dias, ao
Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, sem efeito suspensivo».
«Art. 15
V - entidades de mercado de balcão organizado .»

.

«Art. 17. As Bolsas de Valores e as entidades de mercado
de balcão organizado terão autonomia administrativa, financeira
e patrimonial, operando sob a supervisão da Comissão de Valores
Mobiliários.

Parágrafo único. Às Bolsas de Valores e às entidades de
mercado de balcão organizado incumbe, como órgãos auxiliares
da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos
membros e as operações nelas realizadas .»
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«Art. 21.

.

H - o registro para negociação no mercado de balcão,
organizado ou não.
§ 2· O registro do art. 19 importa registro para o mercado
de balcão, mas não para a bolsa ou entidade de mercado de balcão
organizado.
§ 3· São atividades do mercado de balcão não organizado
as realizadas com a participação das empresas ou profissionais
indicados no art. 15, incisos I, H e HI, ou nos seus estabelecimentos, excluídas as operações efetuadas em bolsas ou em sistemas
administrados por entidades de balcão organizado.
§ 4· Cada Bolsa de Valores ou entidade de mercado de
balcão organizado poderá estabelecer requisitos próprios para
que os valores sejam admitidos à negociação no seu recinto ou
sistema, mediante prévia aprovação da Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 5· O mercado de balcão organizado será administrado por
entidades cujo funcionamento dependerá de autorização da Comissão de Valores Mobiliários, que expedirá normas gerais sobre:

I - condições de constituição e extinção, forma jurídica,
órgãos de 'administração e seu preenchimento;
H - exercício do poder disciplinar pelas entidades, sobre
os seus participantes ou membros, imposição de penas e casos de
exclusão;
IH - requisitos ou condições de admissão quanto à idoneidade, capacidade financeira e habilitação técnica dos administradores e representantes das sociedades participantes ou membros;
IV - administração das entidades, emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas entidades ou seus
participantes ou membros, quando for o caso.
§ 6·
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III - casos em que os valores mobiliários poderão ser negociados simultaneamente nos mercados de bolsa e de balcão,
organizado ou não.»

«Art. 22

.

Parágrafo único. ..

.

VII - a realização, pelas companhias abertas com ações
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão organizado, de reuniões anuais com seus acionistas e agentes do
mercado de valores mobiliários, no local de maior negociação dos
títulos da companhia no ano anterior, para a divulgação de
informações quanto à respectiva situação econômico-financeira,
projeções de resultados e resposta aos esclarecimentos que lhes
foram solicitados;
VIII -

as demais matérias previstas em leí.»

Art. 3- Fica incluído na Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
art. 33, renumerando-se os demais:

~ seguinte

«Art. 33. Prescrevem em oito anos as infrações das normas
legais cujo cumprimento incumba à Comissão de Valores Mobiliários fiscalizar, ocorridas no mercado de valores mobiliários no
âmbito de sua competência, contado esse prazo da prática do
ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§ 1" Aplica-se a prescrição a todo inquérito paralisado por
mais de quatro anos, pendente de despacho ou julgamento,
devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte
interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação, se for o caso.
§ 2" A prescrição interrompe-se:

I -

pela notificação do indiciado;

11 - por qualquer ato inequívoco que importe apuração de
irregularidade;
III - pela decisão condenatória recorrivel, de qualquer
órgão julgador da Comissão de Valores Mobiliários;
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IV - pela assinatura do termo de compromisso, como previsto no § 5" do art. 11 desta lei.
§ 3" Não correrá a prescrição quando o indiciado ou acusado encontrar-se em lugar incerto ou não sabido.
§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior, o processo correrá
contra os demais acusados, desmembrando-se o mesmo em rela-

ção ao acusado revsl,»

Art. 4" Para os inquéritos administrativos pendentes ou fatos
já ocorridos, os prazos de prescrição previstos no art. 33 da Lei n"
6.385, de 7 de dezembro de 1976, começarão a fluir a partir da data
de vigência desta lei.
Art. 5" Esta lei entra em vigor trinta dias após a sua publicação,
aplicando-se, todavia, imediatamente, a partir desta data, às companhias que vierem a se constituir.
Art. 6" Revogam-se a Lei n" 7.958, de 20 de dezembro de 1989,
o art. 254 e os §§ 1"e 2"do art. 255 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

LEI Nº 9.458, DE 9 DE MAIO DE 1997
Dá nova redação ao inciso I do art. 22 da
Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que
cria; no Serviço Exterior Brasileiro, as Correiras de Oficial de Chancelaria e de Assis·
tente de Chancelaria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22

.

I - estágio inicial mínimo de dois anos de efetivo exercício
na Secretaria de Estado;
.•.•.•..••..•••........•••••••...., .•.•••••.••••••..•.................................................•.»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997
Altera os arts. l' e20daLei nº 7.716, de
5 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor,
e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 1s e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1e Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.»
«Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
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Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ I" Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do
nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido
por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de
qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 3" No caso do parágrafo anterior, o Juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes
do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas
ou televisivas.
§ 4" Na hipótese do § 2", constitui efeito da condenação,
após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material
apreendido .»

Art. 2" O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo:
..Art. 140

.

§ 3" Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa...

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o art. l' da Lei n' 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei n' 8.882,
de 3 de junho de 1994.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

Co\. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2753-2775, maio 1997

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.574, DE 12 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado a exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex).
Art. 20 Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador equalização suficiente para tomar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 10 O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
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§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's
509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Fica revogada a Lei n' 8.187, de l' de julho de 1991.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.573-7, DE 2 DE MAIO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n!?s 8.112~
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

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

Art. l' Os arts. 9',10,13,15,17,18,19,24,31,36,37,38,44,
46, 47, 58, 61, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 98, 117, 118, 120, 129,
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33 143, 149, 164, 167, 169, .203 e 243 da Lei .n" 8.112, de 11 de

~ez:,lI1bro de 1990, passam a VIgorar com as seguintes alterações:
«Art. 9º
.
.........................................................................................................

11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 10

.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,
serão estabelecidos por lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos,»

.Art. 13

.

§ 1" A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
.........................................................................................................

§ 4" 8ó haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )10

"Art. 15

.

§ 1" É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
entrar em exercício, contados da data da posse .
........................................................................................................»

«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor.»
«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no minimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo para a retomada do efetivo desemCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997
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penho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo
necessário para deslocamento para a nova sede.
........................................................................................................»

«Art. 19

.

§ 1Q O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da administração.
........................................................................................................»

«Art. 24

.

§ 2Q A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nivel de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de ínexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga.»

«Art. 31.

.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3 do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em
outro órgão ou entidade.»
Q

«Art. 36

.

Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor,
deslocado no interesse da administração, ou por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial.»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com
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prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
I
interesse da administração;
II
equivalência de vencimentos;

III

manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 12 A redistribuição ocorrerá ex ofticio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços,
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§ 22 A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos;
§ 32 Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na
forma dos arts. 30 e 31.

§ 42 O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sipec, ou ter exercício provisório, em outro órgão
ou entidade, até seu adequado aproveitamento.»
"Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 12 O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
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de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § l' do art. 62."
«Art. 44
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que
trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a
ser estabelecida pela chefia imediata;
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercicio.»

«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ I? A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha,»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
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-

superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ 1Q A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2Q OS valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
"Art. 58
..
.........................................................................................................

§ 3 Q Também não fará juz a diárias o servidor que se
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração
urbana ou microregião, constituídas por municípios limítrofes e
regularmente instituidas, ou em áreas de controle integrado
mantidas com países limítrofes, cujajurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,
salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional.»

"Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições,
gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
........................................................................................................»

«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.»
"Art. 81.

..
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v-

para capacitação;

........................................................................................................»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, mediante comprovação por
junta médica oficial.
§ 1e A licença somente será deferida se a assistência direta
do servidor for indispensável e não poder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, na forma do disposto no inciso 11 do art. 44.
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até
trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo
estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias.»

«Art. 84

.

§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor, poderá haver exercício provisório
em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional do mesmo Poder, desde que para o exercício
da atividade compatível com o seu cargo."

«Art. 86

.

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do regístro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.

§ 2º A partir do regístro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará juz à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo periodo de três
meses.»
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«Seção VI

Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acnmuláveis.»
«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
.........................................................................................................

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação,»
«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença Sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIU do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:

I servidor;

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

U - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
Ill - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1º Somente, poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»
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«Art.

98

..

§ F Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2· Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência,quando comprovada a necessidade por junta
médica oficial, independentemente de compensação de horário."

..Art. 117

.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado."
«Art. 118
..
§ 3· Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade."
«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e.local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos."

..Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobserváncia de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave."
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se
refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão,
adotará procedimento sumário para a sua apuração e regulariCo!. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, e.s, p. 2777-3072, maio 1997
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ção ím ediata, cujo processo administrativo disciplinar se deza
.
"
senvol
ver á nas segumtes rases:
I - instauração, com publicação do ato que constituir a
comissão, a se; composta ~or dois servi~o~es estáveis, e simultaneamente indicar a autona e a matenahdade da transgressão
objeto da apuração;
. II - instrução sumária, que compreende índiciação, defesa e relatório;

III -

julgamento.

§ 1. A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente
regime jurídico.
§ 2. A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas
as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.

§ 3· Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4· No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3· do art. 167.
§ 5· A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que converter-se-á
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
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§ 6Q Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de
aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções em regime de acumulação ilegal, hipótese em que
os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7Q O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as
circunstâncias o exigirem.
§ 8Q O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta lei."
«Art. 143. .
.
§ lO Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2Q Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149."
«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
classe e padrão, ou ter nível de escolaridade ignal ou superior ao
do indiciado.
..........•...............•..............•.•......................................•..........•..........»

«Art. 164

.

§ 2Q Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo
nível, classe e padrão, ou ter nível de escolaridade ignal ou
superior ao do indiciado."
«Art. 167
.
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§ 40 Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.»
«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a
autoridade que determinou a instauração do processo ou outra
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial,
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
.•.•...................•...............•....•.....................................•..•..................»

«Art. 203

.

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

§ 4° O servidor que durante o mesmo exercício atingir o
limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por
junta médica oficial,»
«Art. 243
..

§ 7° Os servidores de que trata o caput deste artigo, não
amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme
critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante
indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo
exercício no serviço público federal.
§ 8° Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»
Art. 2' Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei nO 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei nO 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei nO 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
§ 1° A importância paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório,
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vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
§ 2' A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se
incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se
o seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3' O art. 22 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será;
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

c) caracteriaado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
§ 4' O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 5' O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.
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§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7' Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8' As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio_alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'.»

Art. 4' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo
poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia
mista.
Art. 5' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 6' O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 7' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n' 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
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Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.
Art. 8° Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9° Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape).
§ 1° A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continnidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2° Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a
partir do mês subseqüente.

§ 3° Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente comprovados.
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
benefício.
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Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
9º e 10 desta medida provisória.

Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
U "0 no prazo de trinta dias após a conversão desta medida provis:n: ~m lei, texto consolidado da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2' e 152 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º

..

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

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, po~ém, ? li~te de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
.........................................................................................................

§ 9º Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste,artigo,
conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade-limite para
permanência no serviço público."
"Art. 152
.
Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do Juiz-Presidente."

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.522-6, de 3 de abril de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. l' da Lei n' 2.123, de F de
dezembro de 1953, o parágrafo ÚIÚCO do art. 17 da Lei n' 4.069, de 11
de junho de 1962, o parágrafo único do art. 3' da Lei n' 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o § 2' do art. 2' da Lei n' 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos In e IV do art. 8', o art. 23, os incisos IV e V do
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art. 33, os arts. 88, 89, o § 3º do art. 91, o parágrafo único do art. 101,
os arts. 192 e 251 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art.
5º da Lei n? 8.162, de 8 de janeiro de 1991, o art. 4º da Lei nº 8.889,
de 21 dejunbo de 1994, e a Medida Provisória nº 1.522-6, de 3 de abril
de 1997.
Brasília, 2 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.534-5, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º 'Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1a As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
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~da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a

Di,ário Ofic~licação do ato de distribuição dos cargos e funções.

contar da ~ prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
§ 'l1' o no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
lIlencionad~s I da União relação nominal dos titulares dos cargos e
Diário ofic za se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
funçõeS a qU~es vagos, sua denominação e respectivos níveis.
cargos e r.;çNas universidades e nos estabelecimentos isolados de
M· rior mantidos pela União, o servidor público designado
ensino suy. e_;eitor, Diretor ou Vice-diretor, pro tempere, cujo exerReitorOU trlbuições implicar deslocamento da sede, poderá ter cuscicio das a stada a partir da posse, na forma de regulamento a ser
teio de sua io poder Executivo.
aprovado pe
á afo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
Par grd signadO interventor de qualquer instituição de ensino
servidor e
superior.
4" Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
M· art 4" da Lei n" 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
a b 3 Fa-í 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
a alíne-4
22CD , 3,
,
Art 5" Ficam declarados revogados os autos do Poder Exeeutidi d s até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
voe tede Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
CarEgos. e superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
de nsUlO
M. ff' Fic~ :onvalidados os atos .praticados com base na
Medida Provisória n- 1.534-4, de 11 de abnl de 1997.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 8" Revogam- s,: o ~e~o III à Lei n" 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I a LeI n- 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção

Quantitativos

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

40
206
625
1.486
Subtotal

2.357

Funções Gratificadas

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
Subtotal

15.479
17.836

Total

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.537;38, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1 2 do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 dejulhode 1991, e dâ outrasprovidên-

cios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
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inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referi~as no § 1° do art. ~2 da Lei nO !l.212,
de 24 de julho de 1991, poderao efetuar as seguintes exclusoes ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
1 - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patri~ônio líquido e os lucros e. d!-~dendos derivados.de
investimentos avaliados pelo custo de aquisiçao, que tenham sido
computados como receita;

II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1° É vedada a dedução de prejuízo, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2° Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3° As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2° A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3° As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1° do art. 22 da Lei nO
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4° O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.537-37, de 11 de abril de 1997.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Ficam revogados o art. 5° da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1°, 2° e 3° da Lei nO 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.538-40, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n" 8.031- de12 de abril de
1990, consolidando as rwrmas sobre a matéria constantes da Lei n!! 8.177, de I" de março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2'! e 31! da Lei n!!
8.249/1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3' ANTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:

I -

prazo: até 30 anos;

In -

formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de 1" de junho de 1991; nas
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operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1· desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da divida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3·, da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991,
em sua atual redação.
.........................................................................................................

§ 2·

.

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

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
•..............•.........•........................•........................•.•••.•.•...••..••...••......»

Art. 3· O parágrafo único do art. 3· da Lei n· 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990 .»

Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.538-39, de 11 de abril de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.539-31, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabaw

lhadores noslucrosouresultadosda empresa
e dá outras providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7·, inciso XI, da Constituição.
Art. 2· Toda empresa deverá convencionar com Seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1· Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão cons-

tar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecauismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios. e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2· O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3· Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1
- o distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretaJIle~~~ dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique inte!?,:umente os seus recursos em sua atividade
inStitucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade. c?ngênere ou ao poder
público, em caso de encerrronento de suas atividades;
4. mantenh,,; escrit~~çãocontábil ~apaz de comprovar a observância dos dem,?s .reqUlsI~s.desta almea: e das. no~as físicas,
comerciais e de direIto econormco que lhe sejam aplicáveis.
Art 3. A participação de que trata o art. 2· não substitui ou
comple~enta a re,!,u~e;aç~o devida a qualquer empregado, nem
onstitui base de mCldenCla. de qualquer encargo trabalhista ou
~revidenciário, não se lhe aplicando o pnncípio da habitualidade.
§ 1. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
pcderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou res~tados, ~os tennos da presente
medida provisória, dentro do própno exercício de sua constituição.
§ 2. É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a tíMo de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3. A periodicidade semestral minima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pe~o Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais Impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4. As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I _ mediação;
II _ arbitragem de ofertas finais.
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§ 1Q Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2Q O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3Q Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4Q O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5Q A participação de que trata o art. 1Q desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, Suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.539-30, de 11 de abril de 1997.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Daniel Andrade Ribeiro Oliveira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.540-24, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

-

2805

Art. lº As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
üíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
eq
eX
•
valor nommal'
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n'
857 de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 4º Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento as prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21 dejunbo
de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n' 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo minimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;

II -

anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de contas
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rias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1Q de janeiro de 1996.
§ 1Q Em 1Q d e j u l h o de 1995 e em Fdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de contas extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n Q 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2Q OS Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Art. 8Q A partir de lO de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1Q Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1Q de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2Q Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá Ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3Q A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6Q do art.
20 e no § 2Q do art. 21, ambos da Lei n Q 8.880, de 1994.

Art. 9Q É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual
por intermédio da livre negociação coletiva.
'
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
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§ 1" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5" deste artigo.
§ 2" A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1· Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2" Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça

~;.n,o terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas

do'l'ra acho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
desp
elll ;\rt 15. Permanecem em VIgoras
.
diisposiçoes
.- Iegais
. reIativas
·
a
_ . monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
cor:e~ajudicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
~eC1~ao lemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
In~dimt1.!:;ções sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
. di ial
e tllS .~
li uidação extraJu CI .
q ;\rt 16. O § 3· do art. 54 da Lei n· 8.884, de 11 dejunho de 1994,
r~dação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n· 9.069, de 1995,
com a a vigorar com a seguinte redação:
passa
«§ 3. Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresas ou
grupos de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
;\rt. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.540-23, de 11 de abril de 1997.
Art 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1. e 2·.do art. 1· da L~i n· 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da LeI n-o 8.177, de 1- de março de 1991.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Daniel Andrade Ribeiro Oliveira
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.541-24, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dá nova redação ao § 3º do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O § 3· do art. 52 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
..
§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros..
Art. 2· Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso Ill, da Lei u· 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2·, da
Lei n" 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.541-23, de 11 de abril de 1997.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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~EDIDA PROVISÓRIA N· 1.542-22, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências.

o pRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1· O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor pú~lico federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisóna.
Art. 2· O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
11 - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1. Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2. Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fomecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.

§ 3· A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
oupela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
H - nome e outros dados identificadores das pessoas juridicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso II,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3·.
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Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
Il - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
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total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

Art. 8º A não observância do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6º e 7"- desta medida provisória sujeita os responsáveis às
sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.163, de 19 de setembro de 1984;
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 10 Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária idónea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
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no porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Paga-

peq~~ de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empre:~nde Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
d~ noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.

§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
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Parágrafo ÚIÚCO. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro NacionaI;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

HI - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos 'pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de
outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I

72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;

H

60 prestações, se solicitados até 30 dejunbo de 1997;

IH

48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;

IV

36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
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.d bieto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
0d o ~ cancelado por falta de pagamento.
ain a que
2. A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que Serefere
§_.....go não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenestei:U Lo'" ,
•
. is sem fins lucrativos.
Cl61 ,
Art 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
ais e outras garantias honradas em operações externas e interdnas
e avar
icel~ad
'
t ransferi
'- por f orça da
e os de natureza f
.nban
et; dos a• U ma
xtin ão de entidades pu l.icas re erros, existentes em 30Ode setembro
1J96 incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
c~m pra'zo de até 72 m~ses, desde que os pedidos .de parcelan:'~nto
àam protocolizados ate 15 de abnl de 1997, obedecidos os requisitos
:edemais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1. O saldo devedor da divida ~er~ atualizado no pri~eiro dia
útil de cada mês, de ac?rdo com a. variaçao da Taxa Referencial (TR),
oconida no mês anterior, acrescida de d~ze por,cento .a~ ano, mais
0,5% ao ano sobre o sald~ devedor destinado a administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2. O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3. Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n· 8.981, de 1995:
«Art. 84
,
.
SI

d

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

§ 8. O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazen,
da Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
11 - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Fínsocial),
exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e
mistas, com fundamento no art. 9º da Lei n'' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787 ,de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exereicio de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (lPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V ~ à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7º _da Lei Compleme~tarnº.70, de 30
d dezembro de 1991, com a redaçao dada pelo art. 1- da LeI Complen:'entar n· 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os auto." das execu9ões fiscais dos débito~ de.que trata este
artigo serão arqUlvados mediante despacho do -Iuiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salyo, a ~xistência de valor remanescente
relativo a débito legalmente eX1glVeIS.
§ 2. O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IXdo artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ lº Serão igualmente arquivados os autos em que executados
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valo;
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3· O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
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União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 13 de junho de 1997.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência ou insuficiência
dos depósitos judiciais, o débito tributário deverá ser previamente
quitado, com os acréscimos legais, a fim de que o pedido de renúncia
possa produzir a isenção de que cuida o caput.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, conforme o caso, ficando
ressalvada ao representante da Fazenda Nacional a demonstração do
descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo antecedente.
§ 1· Na hipótese de a homologação ser da competéncia do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz
de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão
dos depósitos em renda da União, independentemente do 'retorno dos
autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2· A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.

§ 3· Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
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Art. 25. Fica suspensa, até 31 d~ dezembro de ~99?, a restrição
ara transferência de racursos ~ederaIs_a Est~d?s, Distríto Federal e
Municípios destinad?s à execu~ao de açoes SOCIaIS, em dec?rrência de
. dimplementos objeto de regIstro no Cadastro Informativo (Cadín)
:~o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafí).
§ 1º Durante o periodo previsto. ~o capu,t deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os ;MumC1PIOS dispensados da apresentação de certidões exigidas em Ieis, decretos e outros atos normativos.
§ 2" Não se aplica o dispos~o neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro SOCIal (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente de
convênioscelebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguíntes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do ~onvênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da

concessão;
d) o parcelamento será fonnalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão
consolidaçãoe parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacionai, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 26. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 27. O inciso II do art. 3' da Lei n? 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 28. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de iuício de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para l' de
janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 29. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de l' de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
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ncial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para

~~:s federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês

anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-21, de 11 de abril de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 d.o l,?ecreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n- 2.163, de 1984, e os arts.
91,93 e 94 da Lei nº 8.981, de 1995.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.543-22, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta. autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Publica Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997

2824
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 12 O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.

§ 22 No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 22 O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3 2 Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 42 Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
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decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5· Ficam convalidados os atos l?raticados com base na
Medida Provisória n· 1.543-21, de 11 de abril de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.

Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Pública Federal Direta, Autárqnica e Fundacional
CargolFunção
Natureza Especial
Direçãoe Assessoramento Superiores
DAS-S
DAS-5
DAS-4
DAS-S
DAS-2
DAS-l

Subtotal
Função Gratificada
FG-l
FG-2
FG-3

Subtotal
Total

Quantitativos
52
141
S02
1.855
2.790
S.319
7.250
18.957
9.00S
8.484
11.523
29.013
48.022
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.546-19, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS IPasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n'
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ I" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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3. Para detenninação da base de cálculo, não se incluem,
§
receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
entre .~ dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
dotaÇoe de cálculo da União.
da base
4. Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contrí. ~o das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
bUlÇ3 os recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
recurs.• o.
da U1l1a
§ 5. O disposto nos §§ 2·, 3· e 4· somente se aplica a partir de 1·
de novembro de 1996.
Art. 3· Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
f turamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
a Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
de ri a do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
p
alho
róp ,
o erações de conta
era,
p Parágrafo único. Na receita bruta ~ão se i.n~lue,:" as ven?as de
b as e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Ie osto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
an~rações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
v:ndedo r dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4· Observado o disposto na Lei n· 9.004, de 16 de março de
1995 na detenninação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
11 - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
111 - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5· A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuinte e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
novarejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6· A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etilico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7· Para efeitos do inciso 111 do art. 2·, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguíntes alíquotas:
I
11

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

111
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9· À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212, de 24
dejulho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exelu'varo ente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
:~mente se aplica a partir de 1" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de I' de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
míuimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de I' de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.546-18, de 11 de abril de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de I'
de outubro de 1995.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547-30, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratifir:ação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

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

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n? 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respecColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.õ, p. 2777-3072, maio 1997
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ár as e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
e prazo de até sessenta dias.
Estado, no
§ 2. Os servidores t~tu~ares de ~argos de que tratam os arts. 1·
2. uando cedidos para orgaos e entidades do Governo Federal, para
~ e;~cício de funções de confiança, perceberão as gratificações:

tívas

) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de nfveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta po~ ,:,ento do valor pre~sto no caput
deste artigo, quando para o exercicio de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3. Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
ondições do § 2", para o exercício de cargos de direção, chefia e
~sessoramento de nível DAS-3 ~ i~eriores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios,
§ 4. As gratificações a que se referem os arts. 1· e 2· serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5. As gratificações serão pagas a partir de 1· de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1·.

Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5· O Anexo I da Lei n· 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6" O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n· 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CO)
ou Função Gratificada (FG) nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2· da Lei n· 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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§ 1· O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou eqnivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.547-29, de 11 de abril de 1997.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo
Valor
Carreiras

Classes

Padrões

Correspondente
aos Padrões

do Anexo II da
Lei nl! 8.460/92
de I a VIII
deIaVII
de I a V

D-I a C-I1I
C·IV a B-IV
B·V a A-I1I

500
350
150
1.000

Inicial

de I a VIII

A
Especial
Subtotal

delaVII

D·I a C-III
C-IV a B-IV

600
420

deI a V

B·VaA-1II

180
1.200
2.200

Inicial

Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria

Total Geral

Quant.
de
Cargos

A
Especial
Subtotal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548-31, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenlw e
Produtividade (GDP) das ativídodes de finanças, controle, orçamento e planejamento.
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDPl das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
da Carreira Finanças e Controle;
I
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Éconômica
Aplicada (IPEAl, em exercício de atividades de elaboração de planos
e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do IPEA, em exercício de atividade
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
comolimite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nivel superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 5, p. 2777-3072, maio1997

2834
§ 1e A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calou,
lada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.

§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3º O número de servidores de nível intermediário do IPEA,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, H, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6" A gratificação de que trata o art. 1a será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1e de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
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revisto no caput deste artigo para o nível intermediário e
cento do Po nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
36% p~: Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
edi§tribuiÇãO de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
r : ~~;n;stração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
da,.....-araolPEA.
p Art. 3' A investidura nos cargos ~e Especialista em Polít~cas
Púbrcas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
~anças e Controle e Técníco de Planejamento e Pesquisa do IPEA
de nde de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
~:ios em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a'segunda constituída de curso de formação.
parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDnJ, devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
O1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
dÍsposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplíca-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
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§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1º de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.548-30, de 11 de abril de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.550-39, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
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Art. 2" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
'ufzo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
l:reJ como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
e:;:,intes finalidades:
SebI - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
ficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
~os órgãos e entidades da ~~inistração.Pública Fe~e~al, be.mcomo
da aplicação de recursos pubhcos por entidades de direito pnvado;
111 - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
pennanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULorr
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
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Art. 42 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 22 As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 52 Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III _ a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
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Art. 7" Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8" O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências
Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
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II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aOS órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas repectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
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XIV

realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e

. dades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
enti

InternO;

XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
emo inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
govurso~ oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
rec
}{VI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção Il
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
H - zelar pelo eqnilíbrio financeiro do Tesouro Nacíonal;
IH - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIH - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
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IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, finan.
ceira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informaçôes gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos Balanços dos Estados, Dís.
trito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1Q Integram os Sistemas de Planej amento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
j) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
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g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as uuidades de planejamen-

"- ento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
toeorç ~.
da República.
§ 2" Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejato e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
men
"
d
- central .
coordenação
técnicas
oó
rgao
§ 32 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
ociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.

§ 42 Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do GovernoFederal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 42 e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
dorespectivo Ministro de Estado.
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Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquí,
sa Econômica Aplicada CIPEA) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n'
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2' da Medida Provisória n'' 1.548-31, de 9 de maio de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n? 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
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II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos 'I'ítulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nO 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
comode membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade político-partidária;
II -

profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1° Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
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§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
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parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
~~:no que, executando o Ministério das Relações Exteriores, podeá abr";'ger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
~ supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
argos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gra~ificadas(FG) ?": es?:,-tm:a .organizacion~ d.as
ecretarias de controle interno, dos mínistérios C1VlS, exceto do Minis~rio das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b

II Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgãosuperior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997
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librado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1e O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercicio de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias basícas de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
IH - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
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-

VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos reprernntes da União nos conselhos de administração das empresas
sen"",'
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
e)llpresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I _ como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o

presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenaçãoe Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
dss respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
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§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es,
tatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigentes em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação."
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.550-38, de 11 de abril de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176" da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n.ô, p. 2777-3072, maio 1997

2851
Anexo
(Medida Provisória n Q 1.550-39, de 9 de maio de 1997)
Denominação

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação
D. L.n!! 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000
7.000

1.457
2.444
3.901

4.500
2.500
7.000

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.551-22, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q OS arts. 2Q, 3Q, 5Q, 9", 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n Q 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n Q 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n Q 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n Q 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2Q O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Funde da Marinha Mercante.
..•.•...................................................................................................»

«Art. 3Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I

25%, na navegação de longo curso;

11
10%, na navegação de cabotagem;
111
20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2·.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»)

«Art. 5º

.

111 .
a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV -

.

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos miuistérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V .
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacio-
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naI que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do ÁFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção, condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consiguação e não vendidas nos 'prazos
autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
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i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasíls],
ros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;

b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

"Art. 9º As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
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---

t o § I" do art. 8", incluídas as embarcações fluviais que
:~ciparem do transporte de bens para exportação.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••.••••• »

«Art. 10. .
I -

..
.

.........................................................................................................
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
UlpréstimoS concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
eutras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
~revistas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
11 - compulsoriamente, na amortização de dividas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»
«Art. 16. .
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empres as brasileiras;
3. para li manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equípamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquísa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
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d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasilsí,

ros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5" do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
lI! - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;

IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ I" As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso II
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos

do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviçoda dívida assumida
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a Vnião, na qualidade. de sucessora da extinta Superinten-

pel_ ia Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),

denc
§ 2. As operações financeira~ r~embolsáveis, result~tes
das aplicações a que se referem os mC1SOS IH e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de.estudos ~ ~roje~s do interesse da marinha mercante e dos servlÇOS admirristrativos da arrecadação»

Art. 2· Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de crédit?s ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento real1zadas com recursos do FMM.
§ 1" A auto~zaçã?_co,:,cedí?~ nos termos ~o caput deste artigo
lica condícionada a audiência previa da Secretana do Tesouro Nacio-

nal.
§ 2. Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3. Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso H do art. 16 do Decreto-Lei n·
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1" desta medida provisória.
§ 4. O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5" A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liqnidação Financeira de Títulos (Cetip).
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§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2º do art. 1e da Lei n? 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.551-21, de 11 de abril de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 90da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.553-15, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a:

I _ subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
\inÚte de R$ 8.000.000.000,00 (~ito bilhões de reais), mediante
até o. são de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
anonrin
eIlUS
'á I
.,
d
.
ativa e negocdl vtre: com prazo m~~0al e quinze anos e prazo
roft1in10 de resgate e es anos para prmcip e encargos, e taxas de
.
calculada na forma do § 3° do art. 2° da Lei nO 8.249, de 24 de
Juros
outubro de 1991;
II _ substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N da
arteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
bilhão, quiultento~ e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeIras rguais as daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III _ alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nO 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fun.do ode Amortização ~a Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a LeI n- 9.069, .de ~9 ~e Junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dOIS bilhoes, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV _ votar, em assembléia geral .de aciouistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;

(um

V _ pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Dispouibilidadé Interna (IGP-DI), da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1° de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
comos serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos admiuistrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1° de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Ver.
melha;
d) comissões referente a serviços prestados, em especial os ser.
viços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n'
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank. (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A, sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
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§ 2" O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
incisO UI desalte dartigo tpodterá .se~ efeltuado com os títulos da dívida

pública feder

e que ra a o mCISO

•

§ 3" As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
d que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4" O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
emestralmente, até a quitação do débito, dos valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5" A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2" As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1" desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidospara esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indíce Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
Art. 3· Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4" As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6° do Decreto-Lei nO 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1° da Lei nO 8.150, de 28 de dezembro de
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1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n'
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral de sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND),
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
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d ositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão

p:~ecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.

Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida provisória n Q1.553-14, de 11 de abril de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data d~ sua
publicação.
Q
Brasília, 9 de maio de 1997; 176 da Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.555-10, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,Qno uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contigência, conforme indicado no
Anexo li desta medida provisória.
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Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Roda.
gem, na forma do Anexo 111.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.555-9, de 11 de abril de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.5.1997, págs. 9506/9507.

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.556-10, DE 9DE MAIO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras e dá outras providências.

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

Art. 1· A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção ou transformação em
instituição não-financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1· A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
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ração, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
in"?;f,,'ria legalmente admitida.
s()Cl § 2' O Con~elho Monetário N ac~onal regulam,:ntará o funcionadas agêncIaS de fomento previstas neste artigo.
lI1ento
Art 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
e-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respecdar-Sontrolador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
tivo c .
rovisóna.
p Art. 3' Par,,- os fins desta medida provisória, poderá a União, a
clusivo critério:
seU ex
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivalI1
ente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição fianceira em instituição não-financeira, quando realizada por seu
~espectivo controlador;
III - financiar os ajustes prévios imprescindiveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra ~e,:, contr~lador e .e?-tidades por este controladas e
refinanciar os créditos aSSIm adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitaseu processo de gestão capazes de assegurar
lização e mudanças
sua profiss1OnalIzaçao;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.

:10
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§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso N deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada;
ou
H - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.
Art. 6º Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
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remanescer alguma instituição financeira sob seu centro-

jiDllI1ceJl"~~ipação da União e do Banco Central do Brasil não poderá

le, a P~ar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
u1~d~de da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
tJPl I ndo em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
envo ve qui~alente ao da participação da União:
Plenos e
I _ quitação antecipada de dividas do controlador e de entiades por este controladas junto a instituição financeira;
d 11 _ assunção de dívidas de instituição financeira junto a
iros, existentes e'." 31 de março de 1~96 e registr~das em
~Zço, incluindo passrvos de natureza atuanal ou trabalhista;

111 _ capitalização da instituição financeira.
Art. 7· Quando a participação da União Se der exclusivamente
inci~o

aq~isição

IV do art. 3·, a
a utilização d? previsto no
dediante
s créditos estará condicionada a que haja a competente autonzação

I ~Iativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
e sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
OU
_c "
disposto no parágr",o
umco d es te arti19O.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
OUtransformada em instituição não-financeira, o contrato de refinanciamento de~erá prever a entrega, p_ela Umdade da Fed~ração, de
ativos privatizávels, aceitos pela Umao, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8· Nos casos de que tratam o art. 6· e o parágrafo único do
art. 7", a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovado, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
ssneamento da instituição financeira que necessariamente inclua SUa
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
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Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9' A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições finan.
ceiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetá·
rio Nacional.
Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da divida pública federal.
Parágrafo único. Tttulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da divida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
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caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

H - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;
IH - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário da instituição ou da não-transformação em instituição não-financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direito e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados. até 30 de
junho de 1997.
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Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igual.
dade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previs.
tos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados pro.
gramas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorízar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 12 A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.

§ 2" Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n"s 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória n'
1.560-4, de 15 de abril de 1997.
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§ 3" A. equalização de que trata o § 1" observará o previsto no

art.~.

22. O. poder Executivo regulamentará o disposto nesta
edida provisóna.
xn Art. 23. Fi~amo convalidados os atos. praticados com base na
edida Provisón a n- 1.556-9, de 11 de abnl de 1997.
M: Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
ublicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176" da Independência e 109º da

p

República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA. PROVISÓRIA W 1.558-7, DE 9 DE MAIO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 34, 35 e § 4' do art. 53 da Lei nº
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA. REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 14, 18,34,44e49daLein"9.082,de25dejulbo
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14. .
.
.........................................................................................................

§ 3" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
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contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de Sua
aplicação original."
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consig,
nadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
........................................................................................................

}}

«Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
............................•............................................................................»

«Art. 44
.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49
.
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§ 42 Não se inclu,,:m no limite previsto no caput deste artigo
dotações para atendImento de despesas com:
as
al
..
I - pesso e encargos SOCIaIS;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento da-s despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exteríor,»

Art. 22 Os arts. 34, 35 e o § 42 do art. 53 da Lei n 2 9.293, de 15
de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 34

.

o:

§ 4° A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no ãmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária.»
«Art. 35
.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações no ãmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2° da Lei nO 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................ »

«Art. 53

.

§ ,4°

.

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).»
Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.558-6, de 11 de abril de 1997.
Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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,
MEDIDA PROVlSORIA
N" 1.463-13, DE 15 DE MAIO
DE 1997

Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera aliquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para 08
servidores inativos da União.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
coIll força de lei:
Art. 1· O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
artir de 1· de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
aP
.
parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e UJll centavos).
Art. 2· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
eajustados, em 1· de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente
anteriores.
Art. 3· Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de inicio posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
doartigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5· A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6· e 7· desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2·.
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Art. 6º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados emprg,
sários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuí,
ção mensal, observado o diposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do sálario-de-contribuição Se.
rão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamsn,
to dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."

Art. 7º O art. 231 da Lei n' 8.112, de 1990, passa vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade."
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.463-12, de 15 de abril de 1997.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.465-15, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Acrescenta § 5f! ao art. 4f!. da Lei nº 8.884.

de 11 de junho de 1994 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 4· da Lei n· 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5·:
«§ 5· Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos Conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28,31,32,33,35,37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2·, 54, §§ 4·, 6·, 7· e 10, e 59, § 1·, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum."

Art. 2· O disposto no § 5· do art. 4· da Lei n· 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.

Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.465-14, de 15 de abril de 1997.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777·3072, maio 1997

2878
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-18, DE 15 DE MAlO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia deNavegação Llayd Bra.
sileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

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

Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Compn,
nhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa dejuros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decoro
rente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.

Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
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40 FicaJIl convalidados os atos ~raticados com base na
Art' Vl'Sória nO 1.469-17, de 15 de abril de 1997.
f,{edida rro
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176° da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.473-31, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei n Q
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O art. 18, o § 6° do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nO
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 18
»
.........................................................................................................

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
.........................................................................................................

«Art. 20

.

.........................................................................................................
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§ 6" A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especí_
fico, na forma estabelecida em regulamento.
........•........•......•...........................•.........................................•.........»

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão de.
vidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1" A decisão sobre orequerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noveuta dias a contar da data de sua protocolização.

§ 2" Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do reque.
rimento»,

«Art. 40

.

§ F A transferência.dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2" É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, 11 ou 111 do § F do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julbo de 1991."

Art. 2" Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6" do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3" O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata Oart. 37 da Lei u" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de F de janeiro de 1996.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.473-30, de 15 de abril de 1997.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

.ublicação.
p
jlía 15 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
Bras '
RePública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

NIEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-27, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
«Art. 9 Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.........................................................................................................

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vísta as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
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emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações
da espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta
dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda»
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
passam a ter a seguinte redação:
'
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social refs,
ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-26, de 15 de abril de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-36, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
.

~ré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,

ens~I'1J\OS desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
nOS b

lecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
ests e

§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
]iJnitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
cobra da
ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
rescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
a~rimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
:nsino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma do~ p,;,rágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais '~a's, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no periodo mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula,
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e 11 desta medida provisória.
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Art. 3· Quando as condições propostas nos termos do art. 1· não
atenderem a comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4· A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n·
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1· Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2· Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1" do art. 1·
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5· Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6· São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7· São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n· 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8· O art. 39 da Lei n· 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido.»
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9. A Administração Pública Federal não poderá repassar

p,:rt. úblicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
recUJ:sos ~o art. 213 da Constituição, enquanto estiverem responden-

refetld':rrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
do po~ ulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
seus tIt
10. A Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
p,:rt. crescida do seguinte art. 8·, renumerando-se os atuais arts.
vigor~ a 9. elO:
s.e 9- para
"Art. 8· As entidades mantenedoras das instituições privade ensino _superior, que se revestirem de finalidade não-luas
d
cr ativa, deverao:
I -

contar com um conselho fiscal, com representação

acadêmica;

II - publicar anualmente seu balanço, certificado por
auditores independentes;
III - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo
poder Público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da instituição mantida;
V - comprovar a não-remuneração ou concessão de
vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus
instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros, ou equivalentes;

VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra
instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
VII - comprovar a destinação de pelo menos dois terços
de sua receita operacional à remuneração do corpo docente e a
técnico administrativo.»

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.477-35, de 15 de abril de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 13. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n 8.178, de I" de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nl!

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:
Telefone: (

Estado:
Fax: (

)

CEPo
Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Telefone: (

Estado:

)

CEPo

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação

do Capital

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
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-

Controle Acionário da Mantenedora
CPF/CGC

Nome~i~tlJurimc~
(pessoa íca

Participação
do Capital

1

2
3
4

5
6
7

3
9
10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação(*)

N!! defuncionárioS:

NV de professorcs:
Cargahoráriatotal anual:

Faturamento total em R$:

-

(_) Valorestimado para o ano de aplicação.

Endereço para Correspondência:
(se diferentedo que consta acima)

Endereço'-----------------------Cidade'
Estado,
CEP'
_

Mês dadata-base dos professores:

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

Local;
(Carimbo e assinatura do responsável),

Data"

_

_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento:

1.0
1.1

1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
4.0
5.0

Componentes de Custos
(Despesas)
Pessoal
Pessoal docente
Encargos sociais
Pessoal técnico e administrativo
Encargos sociais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com material
Conservação e manutenção
Serviços de terceiros
Serviços públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outras despesas tributárias
Aluguéis
Depreciação
Outras despesas
Subtotal- (1+2)
Pro labore
Valor locativo

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

6.0 Sublolal- (4+5)

7.0 Contribuições sociais
7.1 PislPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$

_

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$ _ _ _ _ _ _~am -I- ....ll997.

Local:

Dala·'--....L_-'-

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478-24, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9'1 da Lei n'1
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão Ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecário;
b) causão de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
zn) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;
i)

§ 5Q As garantias, nas diversas modalidades discriminadas, no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular
ou supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para
os empréstimos e financiamentos concedidos.»

Art. 2Q O art. 2Q da Lei n Q 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2Q Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1Q O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2 Q As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3· Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4Q Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."
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Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.478-23, de 15 de abril de 1997.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.479-28, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo eo quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1Q Caso a data de pagamento adotada, seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2Q Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2Q Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.479-27, de 15 de abril de 1997.

Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 5Q Revoga-se o art. 6Qda Lei n Q8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176Qda Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.480-30, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'1 s 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l Q Os arts. 20, 62 e 67 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
le 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20
..
.........................................................................................................

§ 3° O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4° Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95 e 96.
§ 5° O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1°, 86 e 96,
reiniciando-se a partir do término do impedimento»
«Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição
pelo seu exercício.
§ 1° A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria,

§ 2° A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou da parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o
limite de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para
a concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3° Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
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§ 4' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.

§ 5' Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9°."
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à Uuião, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»
Art. 2' Os arts. 1',3'e 10daLein'8.911,de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Admiuistração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6' do art. 62 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes geraís e antecipações concedidos ao
servidor público federal .
...•..•.........•.......................................................................................»

«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n' 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano
completo de exercício, consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subseCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997
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qüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício,
a importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);
III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ 1· Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia. ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n· 8.112, de 1990.
§ 2· No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3· Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior,»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
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Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercicio de função de direção, chefia ou assesso.
ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atura,
za Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."

Art. 3° Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4° Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nO 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1° de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de
décimo nos termos da Lei nO 8.911, de 1994, com a redação dada por
esta medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em
que completou o interstício.

Art. 5° As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nO 9.030, de 13 de abril de 1995, com
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feitos vigorantes a partir de I" de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
arcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
~argos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os indices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção dos décimosjáincorporados,bem comoocômputo dotempo de serviçoresidual para aconcessão
da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo para a concessão da
primeira fração, estabelecido no § 2" do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990, e
as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.
Art. 7' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n'' 8.112, de 1990.

Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9' Os provento" de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n' 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n"
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
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11 - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1Q de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n Q 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n? 8.168, de 1991.

Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de qnintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2"
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAVJ, e o pro labore,
instituídos pela Lei n Q 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei nQ 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § I" do art. 7" da Lei nQ 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5" e renumerados os subseqüentes:
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«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundaçães públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cuj as
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
.•..•...................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões,
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1e No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.
Art. 16. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1997,
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pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente
em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então
ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n Q8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1Q, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2Q, exceto os §§ 2Q
e 3Qdo art. 3Qda Lei n? 9.811, de 1994, 5Q6Q7Q, 9Q10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n Q1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nQs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1Qde agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997 e 1.480-29, de 15 de abril de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ 1Qe 2Qdo art. 78 e o art. 193 da Lei
n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5Qe 6Qda Lei nQ8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481-49, DE 15 DE MAlO
DE 1997
Altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1e É instituído o Programa Nacional de Desestatização (PNDJ, com os seguintes objetivos fundamentais:
.........

.

,

II - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;
.........................................................................................................

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédito;
........................................................................................................»

«Art. 2· Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:

I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III -

serviços públicos objeto de concessão, permissão ou

autorização;
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IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatizado:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.

§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, e ao Banco do Brasil S.A, não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
§ 5º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão."
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;\ri 4" As desestatizações serão executadas mediante as
':nte~ modalidades operacionais:
seg)ll
,
I _ alienação de participação societária, inclusive de concion ário, preferencialmente mediante a pulverização de
tr° Ie a
ações;
.........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cesde
bens e instalações;
sao
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seUS empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públícos§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim d~ viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
.

§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.

§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III -

Ministro de Estado da Fazenda;
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IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 2· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério, ao qual a empresa ou o serviço público Se
vincule.
§ 3· Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.

§ 4· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 5· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 6· Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 7· O Presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 8· O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 9· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
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§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados>
"Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND):
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;

H - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatiza-

ção;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d)

a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

IH - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
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§ 2º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompa,
nhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.

§ 3º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como deter·
minar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatí,
zados.
§ 4º A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestat],
zação, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 5º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;

b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lII, desta lei.

§ 6º A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso,
exercer, no que couber, as atribuições previstas no art. 21 desta
lei.
§ 7º A competência para aprovar as medidas mencionadas
no inciso II deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do
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Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do
Brasil.
§ 8º Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financ~ir~s federais, finan.ciar.ou ~ar~tir o~ ajustes prévios
imprescindIveIs para a sua privatízação, inclusive por conta de
recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei
nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
1º do Decreto-Lei nº 1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 9º O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais que, dentro do Programa Nacional
de Desestatização, adquiram ativos de outra instituição financeira federal a ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União
autorizada a assegurar à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil
pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica,
destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, ai considerados
todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais
e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela instituição
financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente
recebido em sua liquidação final;
c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade
pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma prevista
neste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas
identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo,
ainda, pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus
valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 10. A realização da equalização ou a assunção pelo Tesouro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ão sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual
conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.»
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"Art. 72 A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 42 , pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes especí.
ficas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatizg,
ção.»

«Art. 8 2 Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos socíaís.»
"Art. 92 Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 12 As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 22 Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 32 Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.

§ 42 Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização,»
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"Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber..

"Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;

d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
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h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determj,
ne percentual inferior."
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de Suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ l' Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
§ 2' Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deveráser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cuj as características e
prerrogativas serão definidas por decreto.

§ 3' O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emíssão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.
§ 4' Os títulos e créditos recebidos no âmbito do PND
poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem
utilizados na permuta a que se refere o § 2', desde a data da
liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens."
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

--

2911

H - manutenção da possibilidade de utilização, como
eio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
réditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
~ram passíveis dessa utilização;

IH - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.,»
«Art. 18. O preço núnimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
§ 1Q A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização
que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada
pelo representante do titular das ações como instrução de voto
para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste
artigo.
§ 2Q O disposto neste artigo não se aplica aos casos de

alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos
pela União .»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo .»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de
secretaria;
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II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por fimcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
admiuistração direta ou indireta requisitados nos termos da
alínea d do § 5º do art. 6º desta lei, para o fim de prover apoio
técuico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso II do art. 6º desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do PND.»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
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valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»

Art. 2" No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3" O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4" A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômíco e Social (BNDES), 94.953.982 (noventa- e quatro
núlhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro mílhões,
trezentas e setenta e duas míl, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ 1" O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda;
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);
b) transferir à União debêntures de emíssão da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.
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§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6º e no art.
15 da Lei nº 8.031, de 1990, com a redação dada pelo art. 1º desta
medida provisória, e na alínea a do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.177, de
1º de março de 1991, alterado pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.538-40, de 9 de
maio de 1997.

§ 3º As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4º Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5º As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.

Art. 5º O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4º, desta medida
provisória, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. 1º da Lei nº 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I - as operações serão registradas pelo BNDES em conta
específica;
H - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
111 - é vedada a concessão de empréstimo ou a prestação
de garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata o
inciso IH deste artigo:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetos sociais;
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b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na
qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicaS.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.481-48, de 15 de abril de 1997.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8" Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n" 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-36, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de, Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A partir de 1"de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
doservidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso III do art. 1" da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997

2916
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
l-contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso l, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. F desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n" 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
Faixas
(Com base na Lei n!l8.622, de 19.1.93, Anexo III)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

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

10

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

11

Remuneração superíor a 2,6 vezes o-vencimento básico da Classe C, Padrão
IV,NS

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
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Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.482-35, de 15 de abril de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.508-17, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1· São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2º As microempresas e as empresas de pequeno porte
conforme definidas no art. 2º da Lei n? 8.864, de 28 de março de 1994:
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
H - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
H
IH

atacadistas e cooperativas de produtores;
engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e HI do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e IH do artigo anterior.

Art. 5' Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediãrios
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
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eleciment o produtor com a suspensão do imposto determinada
•
no artigo antenor.

eS tab

Art. 6' Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
42 deverá constar a expressão «Saído com suspensão do IPh, com a
;pecificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destac~d?, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipotese.
Art. 7' O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolber o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao Executor
do Projeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto n' 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9' Para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
o Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Confins), de que tratam as
Leis Complementares n's 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro
de 1970, 3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor
da receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades
de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro (REB), instituído pela Lei n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
poderá ser excluído da receita operacional bruta.
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Art. 10. Ficam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação - II e do
IPI as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia
e radiotelegrafia;
II -

os veículos para patrulhamento policial;

III - as armas e munições.
Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto nO 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributado).
Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na Tipi nas posições
0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e
0209.00.90.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4", incisos I e lI, do
Decreto-Lei nO 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da Tipi aprovada pelo Decreto nO 2.092, de
1996.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
outras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
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Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com isen_ do IPI, relativas aos produtos classificados nos códigos
~;~4 21.00, 8504.22.00 e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada p~lo Decreto nº 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março de
1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3º
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
"IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquína automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas .»
Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.508-16, de 17 de abril de 1997.
Art. 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSQ
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicado naDO de 16.5.1997, págs. n's 10102 à 10104.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-10, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2 9 da Lei n 9
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2' da Lei
n' 8.427, de27 de maio de 1992, quedispãem,
respectivamente, sobre o crédito rural e sobre
a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta Lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei n? 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural, o pagamento:
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado."

Art. '3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-9, de 15 de abril de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176' da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.520-8, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988 e
as Leis n's 8_004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

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

Art. l' As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a Ser
celebrada entre cada credor e a Uuião, nos termos desta medida
provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encero
rados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do Fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do Fundo.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, 0.5, p. 2777-3072, maio 1997

2924
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá as seguintes COndições;
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente a Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao Fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.

§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de I" de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.õ, p. 2777-3072, maio 1997

2925
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
H - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5' do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLl) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
IH - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruido com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso H
deste artigo;
IV - requerimento, instruido com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
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VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX (PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1Q As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2Q A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3Q A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.

§ 4Q O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5Q A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
Art. 3Q Fica alterado o § 3Q do art. 3Q da Lei n Q 8.100, de. 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4Q, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

2927

«Art. 3·

.

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

§ 3· Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4· O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3· deste artigo.»
Art. 4· As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7. do art. 1" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3· do art. 3·
da Lei n· 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 5· Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2· deste artigo e no art. 6·, são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso Il do art. 2· desta medida provisória;
Il - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso Il
do art. 6· do Decreto-Lei n· 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuado no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
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atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e 11I deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e 1I1 deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 6º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais Fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros; poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.
Art. 8º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5º, como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
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de que trata o
5º desta medida provisória, ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 9º O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 10. O inciso II do art. 6' do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988,
passa à vigorar com a seguinte redação:
«Il - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1 %, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre; podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;»

Art. 11. O saldo de recursos exístente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
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§ F Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integra.
lizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2" A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebi.
dos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. I" e os arts. 2", 3" e 5" da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 12

..

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2" Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizadopro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observandoque:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro
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de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
lIlutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste mClSO;
11 trllnSferência,

II - no ato da formalização da transferência será recolhida pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da trllnSferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora
§ 1· Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n·
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2· Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) Iocalízação do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3· A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata dte da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento preyistos no caput e
nos incisos I, II e IH do art. 5· desta lei e os requisitos legais e
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ções, inclusive quanto à demonstração da capacidade depagamen_
to do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.s

«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

IH - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................

)}

Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento defiuidos pela Lei n' 8.692, de 28 dejulho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos temos desta medida provisória.
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Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2ºdo art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993,passaa vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com seguintes critérios:

a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministérío da Fazenda.
Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias
execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
à
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Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.520-7, de 15 de abril de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6° da Lei nO 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.530-6, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Bxecutivo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do Servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2° Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no Anexo e aqueles que:
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I II -

estejam em estágio probatório;
tenham requerido aposentadoria;

III - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos inciso I e
II do art. 229 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § IOdo art.
186 da Lei nO 8.112, de 1990.

§ 1° Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2° A Administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3° O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 4° O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o disposto no § 2° deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.

§ 5° O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
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b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6' Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nivel administrativo.

Art. 3' O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trintas dias seguintes à data de entrega do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos, à exceção dos casos previstos no § 4' do artigo anterior.
Art. 4' Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;

c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;

b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;
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c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
as alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
nprimeiros quinze
.
di as do programa;
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;
III - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do Programa;
e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexto e o vigésimo dia do programa.
§ 1· Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igual ou superior a seis meses.
§ 2· As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3· Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
Art. 5· Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
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meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II -

diárias;

III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indení,
zação de transporte;
IV
V
VI
VII
VIII
IX

salário-família;
gratificação natalina;
auxílio-natalidade;
auxílio-funeral;
adicional de férias;
adicional pela prestação de serviço extraordinário.

Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.
Art. 6" O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4° desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 7" Além dos incentivos a que se refere o art. 4", serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.
Art. 8" Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 9" Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
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Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
o de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
~ml:. medida provisória, não poderá Ser reutilizado para o mesmo fim
eS sufruto de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundaouu
mento.
.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência
do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar, no âmbito da Administração
Federal o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto c~nvocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgão~ e eIl;tidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de ongem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a Serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações
isentas os pagamentos efetuados por pessoas juridicas de direito
público a servidores públicos civis, a titulo de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.530-5, de 15 de abril de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
1 -

Advocacia-Geral da União:

• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2 - Auditoria do Tesouro Nacional:

3
4

• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Serviço Exterior Brasileiro:

• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5 - Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6 -

Finanças e Controle:

• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7 - Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
8 -

Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
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9

No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal e insumos de uso na agropecuária.
10 - Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11 - No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12 - No Ministério da Saúde e suas vinculadas; nos Hospitais
Universitários do Ministério da Educação e do Desporto;
nos Hospitais Militares:
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de
Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontõlogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico,
Laboratorista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópsia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13 - No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
14 - No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros Combustíveis
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15

16
17

18
19
20

No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
- No Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
- Cargos de:
• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado
• Contador
- Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados
- Cargos do Banco Central do Brasil
- Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-5, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

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

Art. F O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
li rmado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
~mposta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível

cuperior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por. cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2° Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULOII
Das Atribuições

Art. 3° São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
l-formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II -

regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econõmicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;

IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
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Art. 4· São atribuições do cargo de Procurador do Banco Centrai do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e a
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;

11 - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5· São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do
Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
U - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacsn);

lU - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;

V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;

VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6" O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1· O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

-

2945

. ira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda prograPriJIle
de capac!ítacã
açao.
ma
2Q Para os cargos de nível superior, além do exame de conhe. ~tos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
ClJIle§ 3Q O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
rutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua dírerec. definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
t?~ação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
:bservadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7 O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. P ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1Q Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do-Padrão
I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do BrasiL
§ 2Q Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
UJIla classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3Q Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
Q

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8 A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Q
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Art. 9" Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamsn,
te de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1', inciso I, e § l' do Decreto-Lei n' 2.333, de I1 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Formação Básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.B, p. 2777-3072, maio 1997

2947

-

§ 1. A. Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções

sobre:
) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
~ e ção bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
orm:der~dos o exercício de funções e a participação nos programas
~nsl squi sa formação, desenvolvimento e de especialização lato e
e
sensd, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive ante~:"ente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central.(GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo IH.
§ 1. O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cioqüenta e cinco por cento a partir de 366" dia de exercício, mediante
avaliação e desempenho vinculada ao estágio probatório.

fI

'P:o

§ 2. Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercíciode atividades:
a) externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional,
ioclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra-de-caixa;

c) que requeiram profissionalização especifica.
Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n· 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da autarqnia, no quantitativo, valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
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§ 12 Ü servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi desig_
nado.

§ 22 Ü servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 32 Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadag
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 42 As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
gerando efeitos financeiros somente a partir de 12 de dezembro de
1996.
§ 5" A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.

CAPíTULüVl
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
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14. São mantidas as cotas patronais relativas a comple-

ArtÕes previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o

JIle~taç Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
JlegiJlle 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
. ~cia à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionis118Sls ediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
•• 0 m
.,
t
.......' al dos partlc1pan es.
JIle~ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensio-

. t corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o

Jl1d: ~onal por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos depen-

âe::" s não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
para .
este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
alendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n'
'8.112, de 1990, aplic~-se aos servidores em efetivo exercício no
,Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passi.vas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancái
de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;

do

no),

TI -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ouprivada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n? 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129,130 e seu § 2', da Lei n' 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.
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Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
dida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
e
Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
;ção resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
difer~nça será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mes~os percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de junho de 1997,
ur ará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
~~ ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de. previdê~cia complementar, e o~ não
recolbidos ao Plano de Segundade SOCIal do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1· Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1·
dejaneiro de 1991.
§ 2· Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3· Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e acerto de contas de que trata o caput.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser

r
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transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patro,
cinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Cen.
tral do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servi.
dores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.535-4, de 16 de abril de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Servidores

Cargo

Carreira

Técnicode Suporte do Banco Central
J-.ttlista do Banco Central do do Brasil
c1
Espe
Analista do Banco Central do Brasil
B,;..u
1 ara a Carreira

TClt8 P

711
5.459
6.170

Procurador do Banco Central do

200

di do BancoCentral do Brasil Brasil

Jurf ca
tal pata a carreira

200
6.370

~tal parao BancoCentral do Brasil

.....

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

1.
1.1.1 Cargo de Analiis ta do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

B

1V
lI!
II
1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

1V
lI!
II

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

I

C

D

1V
lI!
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

lI!
II

2.014,80

I

1.975,20

2.055,30
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11 2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Vencimento-béeíco

Classe

Padrão

(VBm)

40h semanais

A

B

C

D

1

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

IV
1II

966,30
929,10

11
1

884,70
842,40

IV
1II

802,20

11
1

720,30
679,50

IV
1II
11

763,80

1II

640,80

11
1

604,50
570,00

Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1 Cargo de Prócurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

B

IV
1II

11
1
IV
1II

11
1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
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-

Vencimento-básico
(VBs)

Padrão

C1....

40h semanais

IV

2.358,90
2.288,00
2.180,70
2.096,70

I11

C

TI

I

I11

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11
I

D

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
I. 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

65o/o-A-I
65o/o-A-I
65% . A-I
65o/o-A-I

A

IV
1lI
11
I

90%-A-IV
90%-A-Ill

IV
III
11
I

750/0-B-I
750/0-B-I
750/0-B-I

IV

900/o-B-1V

B

I11

900/~B-1lI

11
I

90o/o-B-n
90%·B-I

IV
III
11
I

75o/o-C-I
75o/o-C-I
75o/o-C-I
75o/o-C-I

IV
III
11
I

90%-0-IV

III
11
I

75o/o-D-I
75o/o-D-I

I11

900/~D-III

55o/~D-I(I)

11
I

90%-D-II
900/0-0-1

I

35o/~D-I(I)

A

IV
III
11
I

C

D

%e Base da
GABC

Padrão

Padrão

B

% e Base da

Classe

OI....

GABC

75o/~B-I

C

D

900/~A·II

90%-A-I

sos-c-nr
90%-0·11
900/~·I
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1 2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do BancoCentral do Brasil
%eBase da
Classe
Padrão
GABC
A

IV
III
II
I

B

IV
III
II
I

6S%-A-!
6S%-A-I
65%-A-I
6S%-A-I
75%~B-I

75%-B-I
75%-B·I

75%-B-I

C

IV
III
II
I

75%-C-I
7S%-C-I
7S%-C-I
7S%-C-I

III
II
I
I

75%-0-1

D

75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(I)

(1) Conforme disposto no § Is do art. 11, desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário
R$

Total
R$

Direção

Analista

e
Procurador

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l

1
39
46
246
531

FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5

11
39
17
112
229

Total

1.271

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60

1.975,20
73.171,80
77.224,80
267.229,80
524.415,60

Assessoramento
1.876,20
1.678,80
1.086,30

987,60
592,50

-

20.638,20
65.473,20
18.467,10
110.611,20
135.682,50
1.294.889,40
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c-

cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

Suporte

Técnico
de

Suporte

F8T-1
F8T-2
F8T-3

12
96
56

Total

164
1.435

Total

354,90
213,00
177,30

4.258,80
20.448,00
9.928,80
34.635,60
1.329.525,00

-

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico
e

procurador

Auxiliar

Nível

Servidores

Vr. Unitário

R$

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

-

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

Adicional Especial

TOTAL

2.218,50
1.941,38

Total
R$

1.830,38

1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00
56.166,00
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Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor linítérío
R$

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

84.000,00

TOTAL

9

-

72.000,00

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Cargo extinto

Carreira

Referência

A
B
C
D

Classe

Padrão

Servidores

N
A

III

-

I

N

E

F
Auxiliar

B

I

N
C

N
O

P

Total para a Carreira/Cargo

III

II

G
H

I
J
L
M

II

D

3
108
30S
176

III

78
16

II

9

I

7

III

6
2
2

II
I

711
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Analista do Banco Central do Brasil

Cargoextinto

carreira

Técnica

Classe

Padrão

A
B
C
D

A

IV
li
II
I

57
30
80
473

E
F
G
H

B

IV
III
II
I

602
487
471
202

I
J
L
M

C

IV
III
II
I

74
196
868
672

N
O
P

D

li
II
I

138
445
278

Referência

Servidores

5.073

Total para a Carreira/Cargo

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Referência
Carreira

Procurador do BancoCentraldo Brasil
Classe
Padrão
Servidores
A

IV
li
II
I

4
25

B

IV
III
II
I

20
16
4
13

I
J
L
M

C

IV
li
II
I

--

N
O

D

III
II
I

46
15

A
B

C
D

E
F

Procurador

G
H

P
Total paraa Carreira/Cargo

Total para o Banco Centraldo Brasil

-

4

-

150
5.934
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Anexo VII
Efeito de Incorporação de Décimos
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100% FCA-1

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008
006033,100463,445045,446041,780049
013064,100498,101494,449067, 781061,909939,952001,953970,
100% FCA-3
966894
15% FCA-4
613673
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
18,75% FCA-4 615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641, 631175, 640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
20% FCA-4
350699,353701,520233,521230,919845,972894
22,50% FCA-4 604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590, 085561, 100595,
110590,111597,113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,148595,147591,200590,200638,201634,202630,
25% FCA·4
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002, 914797, 917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
100% FCA-2

30% FCA-4

40% FCA·4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182
018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605, 083593,
087564,100560,110531, 111562, 112569, 113565, 114561, 115568, 120561,
121568,122584,123560,124567,125563, 126560, 127566, 130567, 140562,
141569,142565,143561,144568,145564, 146560, 147567,200565,201561,
201600,202568,202592,202606,203564,204560, 360664,426164,428167,
472166,473162,480169,482161,483168,484164,486167,487163,488160,
489166,491160,492167,493163,501204,915920,918890, 940909, 967912,
979880,980870,981001,982881,983888,985880,986003,987883,
991872,994006
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'""Ê.trutura
criada.

(~valêncla)

~FCA.-4

~2,50% FCA.-4

70% FCA.-4

Estruturas Extintas

(Código)
110566,429155,47015~790168,791164,792152,793159,916897

610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508, 110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509,122505,123501,
124508,125504,126500,127507,128503,130508,140503,141500,142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509,202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
462132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

100% FCA.-4

009059,009113,009121, 100501, 45ooBl, 451088, 453080, 4570B6, 4590B9,
90BB60, 910945, 911976, 912980,913979, 988936, 9B9932

100%FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031, 40703B, 408034, 409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Centrai do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Criada (Equivalência)

100%FOE-2

100% FOO-l

100%FOS-I
100% FOT-l

Estrutura Extintas

(Código)
005037,061468,062464,053460,405043,409049,751049, B99003, 900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
ooB052, ooB214, 010057, 010065,014133,014141, 014079, 015075, 01513O,
015148, 060500,062502,063509, OB2562,082597, 083569, 084565, 086568,
OB8560, 416088, 417084, 418080, 420131, 42113B, 422134, 424137, 427136,
427160, 44ooB6, 452084, 454OB7, 455063, 45BOB2,760137, 761133,904945,
943940, 949930, 946001, 947954,943004,956945, 957941, 95B948, 959944,
960942,96B900, 971901,99296B, 995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,053495,081566,414069,413062,423130,755060,
936979, 9449BO, 945978
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

37,5%FST-1

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882, 840890,
920819,921815,931810

50%FST-1

037346,300667,300705,301663,300666,350737,351709,352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
655878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

52,5%FST-l

70%FST-1
100%FST-1
100% FST-2
75%FST-3
100% FST-3

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.549-30, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras
providências.

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

Seção!
Da Estrutura

Art. 10 A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
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-

§ 19 Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2" Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a)

o Conselho da República;

b)

o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2" A Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cincosubchefias, sendo uma executiva.
Art. 3· ASecretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execuçãodas atividades administrativas da Presciência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
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IV
V

Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribnições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e atá
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
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7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presi-

~~ República na formulação de diretrizes da ação governamen-

del1%vidindo-se em dois níveis de atuação:
1;81,
I _ Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pel°Â.dvogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
pe oública, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
RePCasa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
dll ."""do pelo Presidente da República;
desl ",. II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
f riIlular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as como tências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
petado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
stro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

:'ini

§ 1e Para desenvolver as ações executivas das câmaras meneiodas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
I1l11os Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as inte~am, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Mitro de Estado Chefe da Casa Civil.

mS

§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Cárnara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais cárnaras.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das cárnaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1º.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 8 Q Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n Q 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9Q O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
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a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5
de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente,
o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2".
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
II

da Aeronáutica;

III

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;

V
VI
VII
VIII
IX

da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
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x
XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI

da Indústria, do Comércio e do Tnrismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;

das Relações Exteriores;
XVII
da Saúde;
XVIII
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
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f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);
H - Ministério da Aeronáutica:
a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional,
Civil e Militar, e contribuição para a formulação e condução da
política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

f) planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploraçãO, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de súa competência) inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesqnisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

IH -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços minimos;

b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
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g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Des~orto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
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c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão uuiversitária;

fJ

magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
e) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionaís;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
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fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entida_
des nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h)

fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das. minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional: e dos direitos do consumidor;

,

g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
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i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII - Miuistério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política maritima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Miuistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais

renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazôuia Legal;
XIV -

Miuistério de Minas e Energia:
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geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

a)

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
1) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:
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a) política internacional;

relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos criticos para a saúde;
f> ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesqnisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
b)

relações do trabalho;
f> segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração.
XX - Ministério dos Transportes:
e)
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a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1· em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferente níveis da Administração Pública.
§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3· A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

SeçãoIII
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H
IH

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ F No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2· Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
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§ 3º Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias:

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Càmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3º
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
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VIII - do Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Miuistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de
Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até
três secretarias;
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-

XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do ServiçoExterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro
secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secreta-

rias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1· São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.
§ 2· O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

CAPíTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
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I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidãn,
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidãn,
cia da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabínete Pessoal do Presidente da
República;
b)

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e do Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da IntegraçãoRegional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
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H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
d) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n" 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nºs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI _ para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIH -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1s do art. 33 desta medida provisória;
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b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);

c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CEIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
11

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b)

a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d)

a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;

VII

as Secretarias de Administração-Geral, em cada minis-

tério;

VIII
a)

no Ministério da Educação e do Desporto:

o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;
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Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
cl a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Civil da Presidência da República.
casa,... 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
lU"' rvisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planeserá suP: Orçamento, e terá as seguintes competências:
o
- d os aspect os regionais
. . das poIíti
.
J'a1Jlent1 _ integra~ao
I icas se tori
orrais,
. desenvolVImento urbano;
inclUSIve
11 _ política e controle de aplicação dos fundos constitucionais
d desenvolvimento;
e 111 _ defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
_
1 - de Secretário das Secretarias de Areas Metropolitanas;
D envolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
de Ces tro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvido : Urbano; dt:: Irrigação; e ~e. R:l~ções com Es~ados, pistrito
m en al e MunicíplOS, todos do Mimsteno da Integração Regional;
Fe der
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecen. d Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
tFes eal todos do Ministério da Justiça;
e d,er ,
111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Sanea. e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
mento ,
~
Social;
IV - do Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIll, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, ~os mini~tér;ios de que tratam os incisos U e UI
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
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VIII
de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa CiVil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta_
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
Xl - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos eqnivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
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-

I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
11 - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

111 - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3Q do art. 7Q desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
CongressONacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43 § l Q, inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvidos as correspondentes competências, facultado
ao Poder Executivo, após inventário, alienar ou doá-lo aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa especifica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência
social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
!

§ 1Q O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continnidade dos serviços a eles
descentralizados.
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§ 2° Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde qus
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênio ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4° Durante o processo de inventário, o Presidente da Comís.
são do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5° Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § 1° deste artigo.

§ 6° O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2° e 32 deste artigo.
§ 7º Encerrado o inventário da extinta Fundação Assistência ao
Estudante, os processos judiciais que a envolvam como parte serão
transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
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b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de DesenvolviIJ1ento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servid res da Adoúnistração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
°IJlissão ou direção, chefia ou assessoramento que, em 19 de novemfro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da Administração
direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transforIJ1ados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
OS mesmoS subpr?jetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentana Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao CongressoNacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
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estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.

Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada
por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(lndesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e 'divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
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da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
o' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
II1prarn as condições definidas no caput, as requisições de servidocus para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
re
prootarnente aten did as.
Art. 36. AB entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
úWco do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
OU em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997

2990
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

III - pela fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante -

FAE:

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 43. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e ao Distrito Federal,
observado, neste último caso, o disposto no § 3' do art. 9' da Lei
n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
Art. 44. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas uuidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a Uuião autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técuicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997."
Art. 45. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
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§ 12 O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 22 Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Refonna do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 46. O art. 32 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32 O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Trabalho;
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal;
VI -

Banco Central do Brasil.

§ 22 Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
.........•....•.....•.....•.....•.......................................................................»

Art. 47. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funçôes de direção em autarquias e
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fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n? 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nQs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."
Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como agência
executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I -

ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvol-

vimento institucional em andamento;

II -

ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo minis-

tério supervisor.

§ 1Q A qualificação como agência executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2Q O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as agências executivas, visando assegurar

a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos
orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e das
metas definidos nos contratos de gestão.
Art. 49. Os' planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da agência
executiva.
§ 1Q Os contratos de gestão das agências executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como 08 recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
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§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das agências executivas.

Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

Art. 53. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de lº de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de
14 de março de 1997 e 1.549-29, de 15 de abril de 1997.
Art. 54. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de 2
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de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei n? 701,
de 24 de julho de 1969, .os}§ 1º e 2º do art. 36.da Lei nº 5.869, de I}
de janeiro de 1973, a LeI n-7.091, de 18 de abnl de 1983, e os arts. 1-,
2ºe 9º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-15, DE 15 DE MAlO
DE 1997
Altera os arts 2!! 3 ft 4 2 5'1 6º 7º e 9º da
Lei n Q 8.745, de g'de'de;erdbrd d: 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e dá OU~
tras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º ~
,............................................•....
UI - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIU - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
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atividades finalísticas do Hospital das Forças Ar-

IX madas.

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3º

.

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

§ 2' A contratação de pessoal nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum uitae»
«Art. 4º

II III do art. 2'.

.

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX

§ l' No caso do inciso III do art. 2', os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 6º
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§ 1· Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei n? 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2· O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3· Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa
da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
eontratado.»
«Art. 7º
.
II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2·, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2·, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
........................................................................................................»

«Art. 92

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2·, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5·.
........................................................................................................»

Art. 2· Os contratos por tempo determinado, celebrados:
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I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 dejaneiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso Il, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n? 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
Art. 4ºFicam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-14, de 15 de abril de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-13, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma,
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65, da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 4º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
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pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 6º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente do
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8º Serão admitidas como despesas com instrução, previstas no art. 8º, inciso lI, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-12, de 15 de abril de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.560-5, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da devida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de junho de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução n· 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ 1" As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2· Não serão abrangídas pela assunção a que se referem os
incisos I e Il, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV: .
a) as obrigações origínárias de contratos de natureza mercantil;
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b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais;
c) as obrigações já refinanciadas pela União.
§ 3· As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
Art. 2· O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I - dívida financeira em relação à Receita Líquida Real (RLR);
H - resultado primário, entendido como a díferença entre as
receitas e despesas não-financeiras;
IH
despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços pübliCOS, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como Receita Líquida Real, para
os efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
Art. 3· Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as seguintes em
igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:

I - juros: calculados e debitados, mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
H - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente
com base na variação do IGP·DI, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo,
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§ 1· Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2· Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir até 120 dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3· A parcela a ser amortizada na forma do art. 6" poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1".
§ 4· Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5· Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior à sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
.
§ 6" A não-observància das metas e dos compromissos estabelecidos no programa implicará, durante o período em que durar o
descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos
contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros
mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da dívida
mobiliária federal, acrescido de um por cento ao ano, e na elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com
base no art. 5·.
Art. 4· Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e Il, da Constituição.
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Art. 5· Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinan,
ciada rios termos desta medida provisória
Art. 6· Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5.,
poderão ser deduzidos do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciamento, correspondentes
aos serviços das seguintes obrigações:
I - dívidas refinanciadas com base na Lei n· 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;
11 -

dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

111 - dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n· 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na Lei n· 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;
V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei n? 8.727, de 5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei n· 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Estado,
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.

§ 1· Poderão, aínda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demaís encargos das operações decorrentes da Lei
n· 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2· Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor iuferior ao limite.
§ 3· O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da Unídade da Federação seja igual ou iuferior à sua RLR
anual.
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§ 4º Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido, nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 5º Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6º No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.
Art. 7º Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 8º A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que trata esta
medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de
refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 9º O Ministério da Fazenda encaminhará às Comissões de
Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 10. A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir Títulos do Tesouro Nacional, com forma de colocação, prazo de
resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à
obtenção dos recursos necessários à execução do disposto nesta
medida provisória.
Art. 11. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos
desta medida provisória, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 12. O § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento
às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos
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serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionárias sob controle dos
Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatização. »
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.560-4, de 15 de abril de 1977.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1977; 1760 da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIAN°1.561-5, DE 5 DE MAIO
DE 1997(*)
Regulamenta o disposto no inciso VI do

art. 4' da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n!! 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei n" 9.081, de 19 de julho de
1995, e dá outras providências.

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

Retificada no DO de 20.5.1997 (pág. 3301 desta obra).
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Art. 1" O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais
poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a não-interposição de recursos, assim como requerimento de extinção das ações
em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, nas
causas, em face de um mesmo réu, de valor igualou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui
estabelecidas.
§ 12 Quando a causa envolver valores superiores ao limite
fixado no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade,
dependerá de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado
ou do titular da Secretaria da Presidência da República a cuja área
de competência estiver afeto o assunto, no caso da União, ou da
autoridade máxima da autarquia, da fundação ou da empresa
pública.
§ 22 Não se aplica o disposto neste artigo às causas relativas ao
patrimônio imobiliário da União.

Art. 22 O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, fundações ou empresas públicas federais poderão
autorizar a realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos
autos dos processos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de débitos de valores não superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo
de trinta.
§ 12 O saldo devedor da divida será atualizado pelo índice
de variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o
valor da prestação mensal incidirão os juros à taxa de doze por
cento ao ano.

§ 22 Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.
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Art. 3Q As autoridades indicadas no caput do art. 1Q poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).

Art. 4Q Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União
(arts. 4Q, inciso XII, e 43, da Lei Complementar n" 73/93), o Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou a
interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica
estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores.

Art. 5Q A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos,
de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito,
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Art. 6Q OS pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.

Art. 7Q As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
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Art. 8' Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
i~:dades legalmente sucedidas pela União.

Art. 9' A representação judicial das autarquias e fundações
úblicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
~fetivoS dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrUffientode mandato.
Art. 10. Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso lI, do Código de Processo
Civil.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.561-4, de 15 de abril de 1997.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n' 9.081, de 19 de julho de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de maio de 1977; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.562-5, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei.
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Art. 10 Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Fmor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e o Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1°, parágrafo único, alíneas a, b, e g, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nO 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam o arts. 14 da Lei n? 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei nO 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1° da Lei n? 8.874, de 29 de abril
de 1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais e agricolas, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam), para fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam
os arts. 13 da Lei n'' 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de
1969, com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-Lei nO 1.564, de
29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.

Art. 2º Os dispositivos da Lei nO 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
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II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
.........................................................................................................

§ 42 As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
Fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e aciouistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
.........................................................................................................

§ 8 2 Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro."
«Art. 72
.
.........................................................................................................

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
.........................................................................................................

})

«Art. 9º

.

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

§ 72
.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
.........................................................................................................»

«Art. 12. ..
..
§ F O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
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H - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.

§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação fisica de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
H - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por periodo superior a seis meses
consecutivos;

IH - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos H, IH e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a: Superintendência de Desenvol-.
vimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
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§ 7° Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei."

"Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa."

Art. 3° Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
doFinar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ 1° O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2° Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3° do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n? 8.167, de
1991.

Art. 4° Serão concedídos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de cãmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5° O art. 2° da Lei nO 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2Q

.
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§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»
Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos Fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha
decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7º A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5º da Lei nº 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2º desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9º Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.562-4, de 15 de abril de 1997.
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M. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

ublicação.
Brasília, 15 de maio e 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

p

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.567-3, DE 15 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nºs 9. 760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
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Art. 2' Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel será regis,
trado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de :Régistro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.

Seção!
Da Celebração de Convênios

Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.

§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas
provenientes da:
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a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanisticos por eles executados.

§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbanização.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Seção II
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ l' Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2' As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas ~m
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tuir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3º Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ 1º e 2',
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.
§ 4' Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de efetivo aproveitamento,
as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros,
observado o disposto no Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934
(Código de Águas) e legislação superveniente.
§ 5' Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse
sem a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este
artigo.
Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que
tratam os arts. ]2 e 3' do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de benfeitorias realizadas
pelo ocupante do imóvel.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 62 do art. 3' do
Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida
provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8º Na realização do cadastramento oUrecadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 92 Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I -

vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
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II _ estejam concorrendo ou tenham concorrido para comproter a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
mecional de preservação ambiental, das reservas indígenas, das
naupad~ por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
~derais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelé~caB, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na
forma da lei.

Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
iJllÍtir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenizaçãO pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou
ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

SeçãollI
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimõnio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos.imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1a A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.
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§ 2º As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1e e 4º.
§ 3º Constitni obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1º do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do DecretoLei n? 2.398, de 1987, os imóveis dominiaís da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor
de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação de
precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do
Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa Econômíca Federal, com validade de seis meses a contar da data de sua
publicação.
§ 1s Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.

§2º Para realízação das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.

§ 3º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e estej a, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
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ante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patriocup
'_ia da U'mao.
IJlO'~
§ l' Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
nheci1Uento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
clt preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
~or devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
v li i~teresse na aquisição e apresentar a documentação exigida em
e
. na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
elontrato de aforamento de que trata o art. 14, no prazo de seis meses,
~~ontar da data da notificação.

f

§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
ilJlobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § 1Q será feita por edital
publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta
registrada a ser enviada ao titular da preferência na aquisição.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação bem como o local e o
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. lOS e 109 do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

Il - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
120 prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas,
observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá
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ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não
tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n?
2.398, de 1987.
§ l' O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro
de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio
da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio
útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o valor
correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu
interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contado da publicação
do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4' Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.
§ 5' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.
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Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2º, e 17, § 3º, desta
JIledida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987,
osrespectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno direito, sem
prejuízo ~as sanções 'pe,:,~s aplicáveis, independe?-temente d,;, notificaçãojudiCial ou extrajudicial, retornando automaticamente o Imóvel ao
donúnio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.
Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5
de outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1º A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2º Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, imóveis da União a:
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I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas fisicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.

§ 1Q A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7Q do Decreto-Lei n Q 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2Q O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço fisico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
dominio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3Q A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato; do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.
§ 4Q A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

§ 5Q A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da
cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
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II - pennitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
~enfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
50

inciso I;
III -

permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
iII1ediato do cessionário;

IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmíos,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;

V - conceder prazo de carência para inicio de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei nº
9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permíssão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
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uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário

Oficial da União.
§ 1º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada
aos Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do
art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1e A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2º A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção!
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital
observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
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III - a caução de participação, quando realizada licitação na
dalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
~o valiação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
e;,os do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitiza10s ou em títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
d pregão, sinal correspondente a, no minimo, vinte por cento do valor
dO arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
:evistas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
~orrespondent,: a? sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva conussao;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por
servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço minimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1° Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2° Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
oSTespectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3° Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 4° A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante
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em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as condições
previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos ao regime da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990,
poderá, a critério da Administração, ser estendida, na aquisição do
domínio útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da
União, que venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de
fevereiro de 1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as
demais condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições
previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.

Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio
pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em
regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um
sinal de, no mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido
o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até
trezentas prestações mensais e consecutivas, observando-se, como
mínimo, a quantia correspondente a trinta por cento do valor do
salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de fanu1ias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda famihar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2' As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e, periodicamente, conforme dispuser o regulamento.

§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
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da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.
Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que
estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;

II - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês
correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente
de atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;

V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o
saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último
índice de atualização mensal aplicado ao contrato, no período
compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o
dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia
de atraso;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
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VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3',25, caput e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da Administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ l' Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei n' 9.760, de 1946.
§ 2' A permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando se tratar de
permuta por edificações a construir.

SeçãoIlI
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
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a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 12 No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 22 O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b)

cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 32 Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110, 123 e 128 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 32 Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso."

«Art. 101.

.
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Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a
caducidade do aforamento».
«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam
os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1Q Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revígorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2' Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto.»

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determínada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.

Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel e publicada no Diário Oficial da União,
mediante avíso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada»
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do servíço público na manut.enção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
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«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno,»
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.

§ 1° A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa devida desde o início da ocupação.
§ 2° A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado
três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de
maior veiculação local.
§ 3° Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas; quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3°, 5° e 6° do Decreto-Lei nO 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º

.

§ 2° Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
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b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II lamento.

sem a observância das normas estabelecidas em regu-

§ 3" A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4" Concluida a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
§ 5" A não-observância do prazo estipulado no § 4"sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6" Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada»

«Art. 5" Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:

I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do dominio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46;
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li - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n' 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse do serviço público,
mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União.»
"Art. 6' A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água de donúnio da União, sem a prévia
autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - a remoção do aterro e dos equipamentos instalados e a
demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado; e

li - a automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
.1" de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e li
aplicam-se aos casos de realização de edificações, obras ou de
instalação de equipamentos nas praias de donúnio da União, sem
a prévia autorização de que trata este artigo.»
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, adnúnistrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 1" Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser adnúnistradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
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§ 3Q O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus à parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da divida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação
de bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o Fundo instituído pelo Decreto-Lei
nQ 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos de 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano de 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos de 2001 e 2002.
Art. 37. No desenvolvimento do Proap a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
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órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a
iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e
resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da
segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n· 9.760, de 1946, e o caput
do art. 1· da Lei n? 8.025, de 1990, será de competência exclusiva da
SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas
e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade da União, sem
prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n" 147, de 3 de fevereiro de 1967, e
observado o disposto no art. 37.
Art. 40. Será observado como valor minimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aquicultura,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originalmente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo
de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais
pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os
incisos I e II do art. 6· do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação
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dada por esta medida provrsoria, será suspensa a partir do mês
seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite, junto
ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista do
domínio útil do terreno acrescido, desde que acompanhado do comprovante de recolhimento das multas até então incidentes, cessando
a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.

Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União,
situadas na Area de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei nº 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra,
na Rua da América nº 31, no Bairro da Gamboa, no Município do Rio
de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisória.

Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2º e § 4º do art. 4º, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de
1946.
Colo Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, V. 189,n.5, p. 2777-3072, maio 1997

3039
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.567-2, de 15 de abril de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5",8",9"e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o Decreto-Lei n" 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195
do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4" do
Decreto-Lei n" 1.561, de 13 deju1bo de 1977, a Lei n" 6.609, de 7 de
dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 4" do Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e
a Lei n" 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 15 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.531-6, DE 23 DE MAIO
DE 1997
Dá /Wva redação aos arts. 24, 26, 57 e 120
da Lei n' 8.666, de 21 dejun/w de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui norTlUlS para licitação e contratos da Administração Pública e ao art. 15 da
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n· 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24. .
XXI -

.

para a aquisição de bens destinados exclusivamente

à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela

Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço
público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica.»

«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2· e 4· do art. 17 e
nos inciso III a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8· desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .

..

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

«Art. 57

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, linútada a sessenta meses;
§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata oinciso
II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses>
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«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União."

Art. 2' O art. 15 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15

.

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

IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
.........................................................................................................

§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas."

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.531-5, de 24 de abril de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1977; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Renato Navarro Guerreiro
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.563-5, DE 23 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de benefíciários residentes ou domiciliados rw exterior
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias;
II
exterior;

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

III - remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
riscos de varíações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
parídade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
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VI - comissões e despesas incorridas nas operações de coloão no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
~:asiÍ, desde que aprova.d~,s .pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobilíários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de proriedade industrial, no exterior;
p VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exte.or em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
rim ~resas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
financeiras .tributadas em ~vel i~erior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectIvos acordos tnbutários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
núnimo a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos H, IH, IV, VIH, X e XI,
deverão ser observados as condições, as formase os prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9º da Lei ri' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoa jurídica situada exclusivamente em área de livre comércio.
Art. 4' Os valores a que se refere o inciso H do § 3' do art. 42 da
Lein' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.563-4, de 24 de abril de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1a de janeiro de
1997.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.566-4, DE 23 DE MAIO
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenooíoimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.566-3, de 24 de abril de 1997.
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Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Lemos Padilha
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.569-2,DE 23 DE MAIO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de cãmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido. o pagamento em moeda estrangeira;
UI - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento ernreais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ 10 A multa de que trata o caput será cobrada:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
operíodo compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo
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Banco Central do Brasil para contratação do câmbio e a data da Sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no período;
b) nas importações enquadradas no inciso lU, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;
c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido entre:

1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180
dias.
§ 2' São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
o caput:.
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2' O disposto nesta medida provisória não se aplica:
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-

I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
ÍJIlportação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-1, de 24 de abril de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.570-2, DE 23 DE MAlO
DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei
n" 7. 347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida
provisória, com força de lei:
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Art. l' Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5' e seu parágrafo
único e 7' da Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. l' e seu § 4'
da Lei n' 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1',3' e 4' da Lei n'
8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2' O art. 16 da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o
pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova .»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.570-1, de 24 de abril de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende

MEDIDAPROVISÓRIAN'1.507-20,DE28DEMAIO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida
provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
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investidores, será impl.ement~do.~or meio .de reorganiza.ções administrativas, operacionais e societárias, previamente autonzadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1Q O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n Q
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n Q 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2Q O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário N acional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
Art. 2Q Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação observadas para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição
e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilinente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do
ágio amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de
períodos-base anteriores não poderão exceder, em cada períodobase, a trinta por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação aplicável;

VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
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§ 1· O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporada ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2· do art. 1·.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3· Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1· não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2·, 264, § 3·, e 270, parágrafo único, da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4· O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n·s 2.197, de 31 de agosto de 1995,2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.507-19, de 30 de abril de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.511-11, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4·, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 12 O art. 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se consti-

tni de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3" Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44° W, no Estado
do Maranhão."

Art. 2' Não será permitida e expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n" 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
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permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de Sua
publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.511-10, de 30 de abril de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.523-8, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. 1· A Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações
«Art. 22

..

§ 2· Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
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título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' do art. 28.
.........................................................................................................

§ 6' A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e 11 deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 7' Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.

§ 8' Para que o clube de futebol nacional façajus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9' No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual"de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e 11 deste artigo e do art. 23 desta lei."

"Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
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inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de ;
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.

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

))

"Art. 28

..

§ 3' O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.
§ 8' Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.

§ 9'

.

d) a importância recebida a título de férias indenizadas;

e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »)

"Art. 29
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Escala de Salários-Base

Classe

Salário-base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 (um) salário mínimo
R$ 191,51

R$ 287,27
R$ 383,02
R$ 478,78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

Número Minimo de
Meses de Permanência
em cada Classe
(Interstícios)
12

12
24
24
36
48
48
60
60

-

«Art. 31

.

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

§ 2. Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
........................................................................................................»

«Art. 38

.

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

§ 5. Será admitido o parcelamento por uma única vez.

§ 6· Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que Se refere o art. 13 da Lei n· 9.065,
de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do dia da concessão do parcelamento até o dia do
pagamento.
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§ 7· Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido,»
«Art. 45

.

§ 4· Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2· e 3·
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»

«Art.. 47

.

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
•..••••............•..............•...............................•...............•...................•.»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 1· Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2· A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

-

3057
§ 3º Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribnição, no que
couber, o disposto nesta lei .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, H e IH do art.
19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nOs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.»
Art. 2º Os arts. 34 e 35 da Lei nº 8.212, de 1991, ficam restabelecidos com a seguinte redação:
«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere
o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 dejunho de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevavel,»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
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a)

quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obri-

gação;
b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15' dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte por cento, após o 15' da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.
§ F Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2' Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,v.189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

3059
§ 30 O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1° deste artigo.»
Art. 3° A Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
coIl1 as seguintes alterações:
«Art. 16
.
.........................................................................................................

§ 2° O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
........................................................................................................ »

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, dese que tenha cumprido a carência exigída nesta Lei e
não receba beneficio de aposentadoria de qualquer outro regíme
previdenciário.
•.....•..•...•..........•.......•.........••..........••...........•...........••.......................»

«Art. 55

.

.........................................................................................................
§ 2° O tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991,

dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do inciso IV do
comoo tempo de atividade rural do segurado a que se
refere o inciso VII do art. 11, serão computados exclusivamente para
fins de concessão do beneficio previsto no art. 143 desta lei e dos
beneficios de valor minimo, vedada sua utilização para efeito de
carência, de contagem recíproca e de averbação de tempo de serviço
de que tratam os arts. 94 a 99 desta lei, salvo se.o segurado comprovar
recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito
eIl1 época própria.

art. 11, bem

.........................................................................................................»

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, fisicos e
biológícos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade fisica considerados para fins de concessão da aposenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997
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tadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1· A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2· Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deve.
rão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerãncia e recomendação sobre'a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3· A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4· A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento .»
«Art. 96
.
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento .»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2·, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer beneficio...
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias...
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«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.»
Art. 4· Os arts. 144 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.»
«Art. 453
.
Parágrafo único. Na aposentadoria espontãnea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos os requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso püblico.»
Art. 5· Os arts. 3· e 9º da Lei n· 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32 .................•............•.••................................................
§ 1º
.
f) contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, o art. 25, da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar n· 84, de 18 de janeiro de 1996.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 9º

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997

3062
§ 4º Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfaím,
rias agregadas ao solo ou subsolo.»
Art. 6º Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos H do art. 119 e IH do § 1a do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.

Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 7º A contribuição do empregador rural pessoal física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n? 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 82 O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.523-7, de 30 de abril de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n" 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de abril de
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1981, a Lei nO 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2° do art. 38, os

arts. 98, 99 e 100 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5° do art.

30 e o art. 148 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, os arts. 3° e 4'
da Lei nO 8.620, de 5 de janeiro de 1993, aLei nO 8.641, de 31 de março
de 1993, e o § 4° do art. 25 da Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994.

Brasília, 28 de maio de 1997, 176° da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.524-8, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. 1" Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a
integrar Quadro em Extinção.
.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a Sua vacáncia, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2° As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos Anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de motorista e motorista oficial.
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.524-7, de 30 de abril de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1977; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Claudia Maria Costin
Os anexos estão publicados no DO de 30.5.1997, págs. 11160/11178.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.565-5, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Altera a legislação que rege o Salário·
Educação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. l' A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas de recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.5, p. 2777-3072, maio 1997

3065

-

ducação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei

8

d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a

d~2~2, de 24 de julho de 1991;

efinidas em regulamento;
e) Ai; organizações hospitalares e de assistência social, desde
atendam cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos inq~es I a V do art. 55 da Lei n'' 8.212, de 1991.

ser d

C1S0

§ 2Q Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos leais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
g § 3Q Entende-se por empresa, para fins de incidência da contrib ·çãO social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
u:iedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
~al com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entid~des públicas ou privadas vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2Q A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art 15 § 1Q, inciso Il, da Lei n Q 9.424, de 1996, será redistribuida entre
o Estado e os resp':"tivos municípios, ~e co~ormidade com critérios
estabelecidos em leí estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alun?s matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
Art. 3Q O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não Se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4Q A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado a importància equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1Q , da Lei n Q 9.424,
de 1996.
Art. 5Q A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
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Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artí,
go, seja por parte do INSS seja por parte do FNDE, não se aplicam as
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.

Art. 6° As disponibilidades financeiras dos recursos gerencia.
dos pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de institnição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.

Art. 7° O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8° O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação
Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.565-4, de 30 de abril de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 28 de maio de 1977; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n.õ, p. 2777-3072, maio 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.571-2, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências.

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

Art. l' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ l' Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
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forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', as dívidas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3' Para os mil municípios de menor capacidade de pagamento, medida pela receita per capita das transferências constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), o percentual de que trata o caput do art. l' será
reduzido em seis pontos, e para os mil municípios seguintes, em três
pontos.
Parágrafo único. A aferição da receita a que se refere este artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996 e a
população de cada município informada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa
disponivel em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituidas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3' desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
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orepasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 6' Até 31 de março de 1988, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas ao
INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais
contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde (SUS), bem
como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e
indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até 96
meses, mediante cessão de créditos que tenham junto ao SUS, na forma
do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ 1· As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso N do art. 30 da Lei n· 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7· deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2· O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistemas Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.

§ 3· Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 4· Insuficiente o. pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento da diferença verificada a menor, com vencimento para
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o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo pagamento será
efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5" Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6" Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nOs 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7" Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1", as importâncias devidas a títulos de
multa moratória serão reduzidas, atendidas aos seguintes prazos
contados a partir do dia F de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12" mês, inclusive.

§ 8" As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos
especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos
forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se após
o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.
§ 9" O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato do Sistema Único de Saúde (SUS), ou for
por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido, podendo
reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional prevista no
art. 38 da Lei n" 8.212, de 1991, com restabelecimento da multa e
demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias
referentes a competências posteriores à celebração de acordo de parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
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Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.571-1, de 30 de abril de 1997.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinlwld Stephanes
Barjas Negri

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.572-1, DE 28 DE MAIO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O salário míuimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de 1· de maio de 1997.
Parágrafo úuico. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00
(quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro
centavos)
Art. 2· Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1· de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 39 Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do
artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4· Para os beneficios que tenham sofrido majoração em
19 de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$
120,00 (cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser desconCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 2777-3072, maio 1997
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tado quando da aplicação do disposto no art. 2', de acordo com
normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.572, de 30 de abril de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Anexo
Fator de Reajuste, dos Beneficios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

emjunho/96
emjulho/96

7,14
6,53
5,92
5,31

em agostoJ96

em setembro/96
em outubro/96
em novembro/96

4.71
4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/97

2.92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abriV97

1,16

em maio/97

0,58
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DECRETOS LEGISLATNOS

Faço saber que o CONGR):SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 20, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas. relativo a um empréstimojaponês concedido aos Estados de Santa Catarina, Pcrcnâ, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
Brasília, em 26 de agosto de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas,
relativo a um empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa
Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
(*) O texto acima citado está publicado no D8F, de 8.5.1997.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 5, p. 3073-3079, maio 1997

3074
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 21, DE 1997 (*)
Aprova as modificações introd uzidas no
Convênio Constitutivo e outros regulamentos
básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento (ElD).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" São' aprovadas as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco Interamcricano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas
modificações, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(*) O texto acima citado está publicado noD8F de 8.5.1997.
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j \rt. 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

ublicaçãO.

P Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
rmOS do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
nos te
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 22, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Consular entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros Pateee, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995.

O CONG~ESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Consular
entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa,
para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em TerceirosPaises, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionaiquaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bemcomo quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49 I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gr~v~sos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) ütexto acima citado está publicado noD8F de 8.5.1997.
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Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Reajuste Complemen:
tar ao Acordo de Cooperação Ciennfíca, Téc.
nica e Tecnolôgica, para Cooperação na Area
de Transportes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
de Cuba, em Havana, em 30 de janeiro de
1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, para Cooperação na
Area de Transportes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em Havana, em 30 de janeiro
de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido ajuste,
bem como quaisquer atos complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*)

o texto acima citado está publicado no D8F, de 8.5.1997.
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-

Faço saber que o CONGRJ:SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N224, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Beijing,
em 13 de dezembro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do acordo sobre Quarentena Vegetal,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em Beijing, em 13 de
dezembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
(*)

O texto acima citado está publicado no D8F de 8.5.1997.
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DECRETO LEGISLATIVO N" 25, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, que regulamenta a cessão de uma
Companhia de Infantaria do Exército à
Operação de Paz na ONU em Moçambique
(Onumoz), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. F É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, que
regulamenta a cessão de uma Companhia de Infantaria do Exército
à Operação de paz na ONU em Moçambique (QNUMOZ), celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
(*) O texto acima citado está publicado no D8F de 8.5.1997.
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DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1997 C*)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das Missões Oficiais de cada Estado 1W
outro, celebrado em Paris, em 28 de maio de
1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 15 É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das Missões
Oficiais de Cada Estado no outro, celebrado em Paris, em 28 de maio
de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADORANTONIOCARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

(*)

O texto acima citado está publicado no D8F de 8.5.1997.
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RESOLUÇÕES
-

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no.s termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a segumte
RESOLUÇÃO Nº 33, de 1997
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es-

tado de Santa Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro da segunda
parcela da divida mobiliaria do Estado venctuel no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É concedida, em caráter excepcional, elevação temporária do limite preVisto no art. 4º, lI, da Resolução nº 69, de 14 de
dezembro de 1995, do Senado. Federal, para que o Estado de Santa
Catarina possa proceder ao giro da segunda parcela de sua dívida
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
Parágrafo único. A concessão de que trata este artigo aplica-se,
também, ao giro da primeira parcela da dívida mobiliária do Estado
de Santa Catarina vencível no primeiro semestre de 1997, aprovado
pela Resolução nº 29 , de 1º de abril de 1997, do Senado Federal.
Art. 2º É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), cujos
Col. Leis
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recursos serão destinados ao giro da segunda parcela de sua dívida
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.

Art. 3' A emissão dos títulos a que se refere o artigo anterior
será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n?
3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da segunda
parcela da dívida mobiliária do Estado vencível no primeiro semestre
de 1997, considerando-se o P.D. dos títulos vencidos de 0,001892793,
de 29 de abril de 1997;
b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: um mil, oitocentos e vinte e seis dias;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título
561823

g)

Vencimento
1.5.1997

Quantidade
19.860.089.533

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-base

2.5.1997

1.5.2002

561825

2.5.1997

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

i) autorização legislativa: Lei Estadual n' 10.354, de 31 de dezembro de 1996.

§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.

§ 2' O Estado de Santa Catarina encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
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documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução.
Art. 4· No prazo máximo de catorze dias após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.

Art. 5· O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias contado da data de sua publicação.
Art. 6· Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de abril de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONlO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 34, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
celebrar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, com a garantia da
União, no valor de R$ 346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e
trinta e seis mil reais), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados à capitalização do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A. (Credireal).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3081-3108, maio 1997
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R$ 346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e
trinta e seis mil reais), no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutu,
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados
à capitalização do Banco de Crédito Real de Minas Gerais SoA.
(Credireal).
Art. 2" É a União autorizada a conceder garantia à operação de
crédito de que trata o artigo anterior desta resolução.
Art. 3" A operação de crédito referida terá as seguintes características:
a) mutuante: Caixa Econômica Federal;
b) mutuário: Estado de Minas Gerais;
c) garantidor: União;
d) valor: R$ 346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões,
trezentos e trinta e seis mil reais);
e) destinação: constituição de provisões para: (i) quitação dos
compromissos decorrentes da aposentadoria móvel vitalícia dos empregados do Credireal; e (ii) suportar o carregamento de créditos de
dificil liquidação do Credireal não transferidos para o Banco do
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG);
f) amortização: em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em janeiro de 1999;
g) juros: 2,0912% a.m. (dois inteiros e novecentos e doze décimos
de milésimos por cento ao mês), capitalizados durante o prazo de
carência;
h) mora: 0,0033% a.d. (trinta e três décimos de milésimos por
cento ao dia);
i) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a, (um e meio por cento
ao ano) sobre o valor total, incorporada mensalmente pro rata tempore
ao saldo devedor;
j) contragarantias: transferências constitucionais relativas aO
art. 159, incisos I, a, e Il, da Constituição Federal.
Art. 4" O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
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Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu ANTONiO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Uberlôndia (MG) a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos),
destinada à execução de obras de drenagem
urbana e extensão de redes de águas pluviais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) autorizada a contratar, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal, operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).
Parágrafo único. A contratação a que se refere este artigo fica
condicionada à comprovação do cumprimento do disposto no art. 29,
incisos VI e VII, da Constituição Federal, ou ao oferecimento, comprovado perante a Caixa Econômica Federal bem como à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, de representação junto ao Ministério Público
Estadual, para que seja investigado o cumprimento dos citados dispositivos constitucionais.
Art. 2º As condições financeiras da operação são as seguintes:
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a) valor pretendido: R$ 7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e
oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis
centavos);

b) encargos:

- taxa dejuros: 0,7207% a.m, (sete mil, duzentos e sete décimos
de milésimos por cento ao mês);
- taxa de risco de crédito: 1,0% (um por cento) do valor de cada
parcela liberada;
c) destinação dos recursos: execução de obras de drenagem urbana e extensão de redes de águas pluviais;
d) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);

e) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações mensais, após
carência de três meses;
-

dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive no período de

carência.

Art. 32 O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO NO 36, DE 1997
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor total de Y
7.895.000.000 (sete bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões de ienes) entre o Estado
da Bahia e o Overseas Economic Cooperatíon Fund (OECF), destinadas ao financiamento, parcial, do Programa de Saneamento
Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno
da Bala de Todos os Santos.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1s É o Bstado da Bahia autorizado a contratar operação de
crédito com Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).
Art. 2º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a que se refere o art. 1º desta
resolução.
Art. 3º A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: Y 7.895.000.000 (sete bilhões, oitocentos e
noventa e cinco milhões de ienes), equivalentes a R$ 71.652.651,50
(setenta e um milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e
cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), a preços de 29 de
novembro de 1996;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o saldo devedor
do principal, a partir de cada desembolso, exceto quando parte do
empréstimo for destacada para cobrir pagamentos a consultores, caso
em que a taxa de juros será de 2,3% (dois vírgula três por cento ao
ano) sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso;
d) juros de mora: 3% a.a. (três por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
e) disponibilidade: seis anos a partir da data de entrada em vígor
do acordo de empréstimo;
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fJ destinação dos recursos: financiar o Programa de Saneamento
Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno da Baía de Todos os
Santos;
g) condições de pagamento:

- do principal: em trinta e sete parcelas semestrais, conseem],
vas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o períod-,
de carência de sete anos;
-

dos juros: semestralmente vencidos.

Art. 4· O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
quinhentos e quarenta dias.
Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 37, DE 1997
Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de

Abertura de Crédito celebrado em 10 de
dezembro de 1996,junto à Caixa Econômica
Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. ]O É o Estado de Alagoas autorizado a contratar operação
de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato
de Abertura de Crédito celebrado em 10 de dezembro de 1996 com a
Caixa Exconômica Federal.
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-

Parágrafo único. A operação de crédito de que trata este artigo
rresponde a aditamento, no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e
~~nco milhões de reais) ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as partes em 10 de dezembro de 1996, no valor de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos do disposto no
Voto nO 162, de 1995, alterado pelo Voto nO 175, de 1995, ambas do
Conselho Monetário Nacional.
Art. 2° A operação de crédito referida no artigo anterior observará as condições financeiras constantes da Linha de Crédito lI,
estipulada na Seção IH do Voto nO 162, de 1995, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3° Os recursos de que trata esta resolução serão utilizados
exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoneração
Voluntária.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos do autorizado
implicará no vencimento imediato da totalidade da operação de
crédito de que trata esta resolução, sem prejuízo das sanções legais
pertinentes ao caso.
Art. 4° É o Estado de Alagoas obrigado a encaminhar ao
Senado Federal, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de publicação desta resolução, demonstrativo sintético das medidas adotadas e dos resultados efetivos esperados, de modo a enquadrar-se nas determinações da Lei Complementar nO 82, de 27 de
março de 1995.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N' 38, DE 1997
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com o aval da
União, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor equivalente
a até US$ 42,000,000.00 (quarenta e dois
milhões de dólares norte-americanos), desti:
nada ao financiamento parcial do Programa
de Apoio às Reformas Sociais para o Desen,
volvimento de Crianças e Adolescentes no
Estado do Ceará (Proares) e a conceder contragarantia ao mesmo financiamento.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Ceará autorizado, nos termos da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar e oferecer
contragarantia à operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BlD), no valor equivalente a até
US$ 42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada destina-se ao
financiamento do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará (Proares),
Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n' 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n'' 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo autorizada
no artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito terá as seguintes características:
a) mutuário: Estado do Ceará;

b) mutuante: Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantidor: Estado do Ceará, mediante a vinculação de
cotas das transferências constitucionais, previstas nos arts. 157 e 159
e receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere O art. 167,
IV, da Constituição Federal;
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e) valor: US$ 42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares
norte-americanos), de principal, equivalentes a R$ 43.621.200,00
(quarenta e três milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais),
a preços de 31 de dezembro de 1996;

fJ juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo custo dos
empréstimos qualificados tomados pelo banco durante o semestre
anterior, acrescida de uma margem expressa em termos de uma
percentagem anual, que o banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxa de juros;
g) comissão de crédito: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, que
não seja na moeda do pais do mutuário, começando a vigorar aos
sessenta dias da assinatura do contrato;
h) prazo de utilização dos recursos: cinco anos a partir da vigência do contrato;
i) destinação dos recursos: à execução do Programa de Apoio às
Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes
no Estado do Ceará (Proares);

j) condições de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas
e, tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento dos juros,
uma vez transcorridos seis meses contados da data prevista para o
desembolso final do empréstimo e a última até 25 de outubro de 2021;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 de abril e 25 de
outubro de cada ano, a partir de 25 de abril de 1997;
1) comissão de inspeção e supervisão geral: US$ 420,000.00
(quatrocentos e vinte mil dólares norte-americanos), a serem desembolsados eIl,' prestações trimestrais, tanto quanto possível, iguais,
ingressando na conta do mutuante independentemente de solicitação
do mutuário.
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Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.
Art. 4' O Estado do Ceará, previamente à assinatura do contrato, deverá cumprir as condições estipuladas na cláusula 3.02 do
instrumento do empréstimo.
Art. 5' Esta autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contado da data de publicação desta resolução.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos Termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 39, DE 1997
Autoriza o Estado do Piauí a contratar
operação de crédito externo, com aval da
União, junto ao Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento(BIRD), 1W
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dôlares norte-ame. ícanos), cujos recursos
serão destinados à execução do Projeto de
Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí
e eleva, para esse fim, temporariamente
limites de endividamento do Estado.

OS

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Piauí autorizado, nos termos da Resolução
n' 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
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(Bird), no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
norte-americanos), cujos recursos serão destinados à execução do
.Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí, e a conceder
a contragarantia a ela necessária.

Art. 2Q É a União autorizada, nos termos da Resolução n Q 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n Q 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a conceder garantia à operação autorizada no artigo anterior.

Art. 3Q São elevados temporariamente, nos termos da Resolução nQ 69, de 1995, do Senado Federal, os limites de endividamento
do Estado do Piauí de forma a contemplar a operação autorizada
nesta resolução.
Art. 4Q A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a) valor pretendido: US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), eqnivalentes a R$ 30.996.000,00 (trinta miIhões, novecentos e noventa e seis míl reais), cotados em 29 de
novembro de 1996;
b) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da taxa
equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre
precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo
devedor do principal, contados a partir da data de cada desembolso;

c) commitment charge: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir
de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) contragarantidor: Estado do Piauí, mediante cotas do Fundo
de Participação dos Estados (EPE);

fi destinação dos recursos: execução do Projeto de Combate à
Pobreza Rural no Estado do Piauí;
g) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2002 e a última
em 15 de dezembro de 2011;
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- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de junho e 15 de
dezembro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de
junho e 15 de dezembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 5" O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
quinhentos e quarenta dias contado da data de sua publicação.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar e conceder contragarantia
a operação de crédito externo, com o aval da
União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no
valor equivalente a US$ 24,000,000.00 (vinte
e quatro milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados à implementação do Projeto de Combate à Pobreza
Rural TW Estado do Rio Grande do Norte.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado, nos
termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar
e conceder contragarantia em operação de crédito externo a ser
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contratada junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a US$ 24,000,000.00 (vinte e
quatro milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão
destinados à implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural
no Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n? 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a conceder garantia à operação autorizada no artigo anterior
desta resolução.
Art. 3' A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a) valor pretendido: US$ 24,000,000.00 (vinte e quatro milhões
de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 24.660.000,00 (vinte
e quatro milhões e seiscentos e sessenta mil reais), a preços de 31 de
outubro de 1996;
b) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da taxa
equivalente ao custo dos Qualified Borrowings cotados no semestre
precedente ao período de juros a iuiciar, incidentes sobre o saldo
devedor do principal, contados a partir da data de cada desembolso;
c) commitment charge: 0,75 a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir
de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) destinação dos recursos: implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio Grande do Norte;

fJ condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 1,200,000.00 (um milhão e duzentos mil
dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15
de março 2002 e a última em 15 de setembro de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de junho e 15 de
dezembro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de
março e 15 de setembro de cada ano.
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Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 4· O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
quinhentos e quarenta dias contado da data de sua publicação.
Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 41, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio

Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os
recursos ao giro de sua divida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1997.
Art. 2· A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n·
3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da divida
mobiliária do Estado vencível no primeiro semestre de 1997;
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b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;
fi características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Titulo
531826
531837

Vencimento

Quantidade

15.5.1997
15.5.1997

178.056.769.178
45.295.391.838

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic
Colocação

Vencimento

Título

Data-base

15.5.1997
15.5.1997

15.5.2002
15.5.2002

531826
531826

15.5.1997
15.5.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nOs 6.405 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente, e Decreto nº
37.189, de 3 de fevereiro de 1997.
§ 1· A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência minima de três dias
de sua realização.
§ 2º O Estado do Rio Grande do Sul encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução.
§ 3º A quantidade total de títulos é de 223.352.161.016 LFTRS.
Este montante decorre do fato da emissão dos referidos títulos ter sido
efetuada em 4 de maio e 15 de maio de 1992, quando a moeda vigente
era o cruzeiro, que foi transformado em cruzeiro real, com a divisão
por 1.000 (um mil), e em real, com a divisão por 2.750 (dois mil,
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setecentos e cinqüenta). O valor financeiro dos títulos, em 31 de
janeiro de 1997, representa R$ 373.643.027,52 (trezentos e setenta e
três milhões, seiscentos e quarenta e três mil e vinte e sete reais e
cinqüenta e dois centavos).
Art. 3Q No prazo máximo de catorze dias após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4Q O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de maio de 1997.
SENADOR ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONlO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 42, DE 1997
Autoriza o Estado do Piauí a contratar
operação de crédito sob a forma de Termo
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de
Abertura de Crédito celebrado em 5 de dezembro de 1996, junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de
crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato
de Abertura de Crédito celebrado em 5 de dezembro de 1996 com a
Caixa Econômica Federal (CEF).
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-

parágrafo único. A operação de crédito de que trata este artigo
orresponde a aditamento, no valor de R$ 14.800.000,00 (catorze
~ões e oitocentos mil reais), ao Contrato de Abertura de Crédito
elebrado entre as partes em 5 de dezembro de 1996, no valor de R$
~8 700.000,00 (trinta e oito milhões e setecentos mil reais), nos termos
do'dispostono Voto nO 162, de 1995, alterado pelo Voto nQ 175, de 1995,
do Conselho Monetário N aciona!.

Art. 2Q A operação de crédito observará as segnintes condições
financeiras:
a) valor pretendido: R$ 14.800.000,00 (catorze milhões e oitocentos mil reais), correspondentes ao valor aditado ao contrato de abertura de crédito inicial de R$ 38.700.000,00 (trinta e oito milhões e
setecentos mil reais), totalizando R$ 53.500.000,00 (cinqüenta e três
milhões e quinhentos mil reais);
b) forma e prazo de pagamento:

_ as prestações vencidas e não liquidadas até 3 de abril de 1997,
atualizadas na forma originalmente contratada, que totalizam o valor
de R$ 6.655.779,44 (seis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil,
setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
deverão ser incorporadas ao saldo devedor da operação, firmada em
5 de dezembro de 1996;
_ consolidado e atualizado o saldo devedor, a dívida será paga
no prazo contratual remanescente de dezenove parcelas mensais e
consecutivas, reiniciando o pagamento das prestações a partir de 30
de junho de 1997, vencendo-se as demais sempre no dia 30 dos meses
subseqüentes, sendo a última exigivel em 30 de dezembro de 1998;
_ durante o periodo de carência, até 30 de junho de 1997, o valor
apurado dos encargos será capitalizado ao saldo devedor;
c) destinação dos recursos: controle e redução das despesas com
pessoal - Programa de Desligamento Voluntário (PDV), conforme
autorizado pela Resolução n Q 109, de 19 de dezembro de 1996, do
Senado Federal, e contrato firmado com a CEF em 5 de dezembro de
1996.
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Art. 3' Os recursos de que trata esta resolução serão utilizados
exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoneração
Voluntária.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos do autorizado
implicará no vencimento imediato da totalidade da operação de
crédito de que trata esta resolução, sem prejuízo das sanções legais
pertinentes ao caso.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de maio de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 43, DE 1997
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal (CEF), no valor de R$
64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e
seiscentos mil reais), destinada à cobertura
dos créditos trabalhistas provenientes da execução do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário rw Serviço Público (PDV).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É autorizado o Estado do Espírito Santo, nos termos da
Resolução n' 70, de 1995, alterada pela Resolução n' 12, de 1997,
ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), destinada à cobertura
dos créditos trabalhistas provenientes da execução do Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público (PDV).
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 5, p. 3081-3108, maio 1997

3101

Art. 2· A operação de crédito será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais);
b) condições de pagamento: em vinte e uma prestações mensais
consecutivas;
c) encargos financeiros: custo de captação médio da CEF, acrescido de 0,5% a.m, (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre
o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente, repactuados
trimestralmente, com base no último balancete da CEF, com taxa
inicial de 2,1095% a.m. (dois inteiros e um mil e noventa e cinco
décimos de milésimos por cento ao mês);
d) destinação dos recursos: atender às despesas decorrentes do
Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público (PDV).

Art. 3· Os recursos de que trata esta resolução serão utilizados
exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoneração
Voluntária ou não.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos do autorizado
implicará no vencimento imediato da totalidade da operação de
crédito de que trata esta resolução, sem prejuízo das sanções legais
pertinentes ao caso.

Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de maio de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 189, n. 5, p. 3081-3108, maio 1997

3102
RESOLUÇÃO NQ 44, de 1997
Autoriza o Município de São Paulo a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
Paulo (LFTM-SPJ, destinadas ao giro de sua
dívida mobiloria, nenctuel em 12 dejunho de
1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Município de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária vencível em 1Qde junho de 1997.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7Q do art. 16 da
Resolução n Q69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2,00% (dois por cento);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendímento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até três anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Cetip
Título
p

P
P

Vencimento
1l'.6.1997
111.6.1997

Quantidade

99.000.000
99.000.000
69.7S6.314

1'.6.1997

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Cetíp
Colocação

2.6.1997

Vencimento
1!.l.G.2000

Título

Data-base

P

2.6.1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, D. 5, p. 3081-3108, maio 1997

3103
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n· 7.945, de 29 de outubro de 1973,
e Decreto n· 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de maio de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 45, DE 1997
Suspende, em parte, a execução do art.
3' da Lei Complementar n' 234, de 28 de
março de 1980, do Estado de São Paulo, no
que concerne à expressão sexta-parte constante do referido dispositivo.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É suspensa a execução do art. 3· da Lei Complementar
n· 234, de 28 de março de 1980, do Estado de São Paulo, no que diz
respeito à expressão sexta-parte ali inserida.
Art. 2· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 189, n. 5, p. 3081-3108, maio 1997

3104
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 1997
Suspende a execução do art. 8~, IV: e do
art. 23 e seus parágrafos, da Lei n!2 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É suspensa a execução do art. 8", IV, e do art. 23 e seus
parágrafos, da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
no Mandado de Segurança n 2 22148-8/160, conforme comunicação feita
pela Corte, nos termos do Oficion· 50/P-MC, de 29 de março de 1996.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de maio de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 47, de 1997
Suspende a execução dos arts. 1º, 2'1, 5'1,
91,95, 110 e 111, bem como dos arts. 66,69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86,
87,88,89,90 e 97, todos da Lei n' 1.071, de
11 de julho de 1990, do Estado do Mato
Grosso do Sul.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É suspensa a execução dos arts. 12, 22, 52, 91, 95, 110 e
111, bem como dos arts. 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
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80 86, 87, 88, 89, 90 e 97, todos da Lei nº 1.071, de 11 de julho de
1990, do Estado do Mato Grosso do Sul, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Processo nº 72930-4/130, conforme comunicação feita pela Corte, nos
termOS do Oficio nº 58/P-MC, de 25 de abril de 1996.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de maio de 1997.
SENADORANTONlO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 48, de 1997
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, 1W valor total de US$
125,000,000.00 (cento e vinte e cinco milhões
de dólares norte-americanos), entre o Estado
do Rio Grande do Sul e o Banco InternacionaZ para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), destinada a financiar a execução do
Programa de Reforma do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a que se refere o art. 2º desta
resolução.
Art. 2º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), operação de crédito externo com as seguintes características:
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a) valor pretendido: US$ 125,000,000.00 (cento e vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 130.762.500,00 (cento e trinta milhões, setecentos e sessenta e
dois mil e quinhentos reais), a preços de 31 de janeiro de 1997;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: taxa básica do banco para empréstimos em dólares
norte-americanos, no regime de moeda única, acrescido do spread
cobrado pelo banco para tais operações, conforme detalhado no Anexo
II do Contrato de Empréstimo incidentes sobre o saldo devedor do
principal, contados a partir da data de cada desembolso. A taxa básica
fixa é equivalente à taxa do mercado interbancário de Londres para
depósitos em dólares por prazo de seis meses, vigente no momento de
cada desembolso de empréstimo;
d) commitment charge: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa de
Reforma do Estado do Rio Grande do Sul;
fJ condições de pagamento:
- do principal: em dezoito parcelas semestrais e consecutivas,
vencendo-se em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, sendo a
primeira na 7' (sétima) Interest Payment Date seguinte à Rate Fixing
Date para cada quantia desembolsada e a última na 24ª (vigésima
quarta) Interest Payment Date seguinte à Rate Fixing Date:
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de
abril e 15 de outubro de cada ano.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de maio de 1997.

SENADOR GERALDO MELO
Presidente do Senado Federal
Em exercício
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 49, DE 1997
Autoriza o Estado de Goiás a contratar
operação de crédito sob a forma de Termo
Aditiuo de Rerrati{icação ao Contrato de
Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro de 1997, junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Estado de Goiás autorizado a contratar operação de
crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato
de Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro de 1997, com a
Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Parágrafo único. A operação de crédito de que trata este artigo
corresponde a aditamento, no valor de R$ 10.700.000,00 (dez milhões
e setecentos mil reais), ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado
entre as partes em 21 de janeiro de 1997, no valor de R$ 57.200.000,00
(cinqüenta e sete milhões e duzentos mil reais), nos termos do disposto no Voto n~ 162, de 1995, alterado pelos Votos n Q175, de 1995, e n?
9, de 1997, do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Art. 2Q A operação de crédito será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 67.900.000,00 (sessenta e sete milhões e
novecentos mil reais) na forma referida no parágrafo único do artigo
anterior;
b) condições de pagamento: a dívida será paga em vinte e uma
parcelas mensais e consecutivas, após carência de um mês, com o
primeiro pagamento em 21 de junho de 1997, vencendo-se as demais
sempre no dia 21 dos meses subseqüentes, sendo a última exigível em
21 de dezembro de 1998;
c) encargos financeiros:
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- sobre os saldos devedores incidirão, a partir da data de
disponibilização dos recursos ao beneficiário, encargos financeiros de
2,1352% a.m, (dois inteiros e um mil e trezentos e cinqüenta e dois
décimos de milésimos por cento ao mês); correspondentes, em 21 de
janeiro de 1996, ao custo de captação médio da CEF, acrescidos de
juros de 0,5% a.m, (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre
o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
- os encargos serão repactuados trimestralmente, com base no
último balancete da CEF;
- a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto, incidente no ato da liberação de cada parcela;
d) destinação dos recursos: financiar o programa de ajuste ao
quadro de pessoal nos termos do Voto CMN n" 162, de 1995.
Art. 3" Os recursos de que trata esta resolução serão utilizados
exclusivamente para os fins do Programa de Desligamento Voluntário no Estado de Goiás.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos do autorizado
por esta resolução implicará o vencimento imediato da totalidade da
operação de crédito de que trata esta norma, sem prejuízo das sanções
legais pertinentes ao caso.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de maio de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Presidente do Senado Federal
Em exercício
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DECRETOS

DECRETO NQ 2.219, DE 2 DE MAIO DE 1997
Regulamenta o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a

Titulas ou Vaiares Mobiliários (IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1Q, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1 O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
ou relativas a Titulos ou Valores Mobiliários (IOF) será cobrado de
conformidade com o disposto neste decreto.
Q

TÍTULO I
Da Incidência

Art. 2 O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas por instituições financeiras (Lei n Q 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. F);
Q

H art.5Q) ;

operações de câmbio (Lei n Q 8.894, de 21 de junho de 1994,

IH - operações de seguro realizadas por seguradoras (Lei n Q
5.143/66, art. 1Q) ;
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IV - operações relativas a títulos e valores mobiliários (Lei n·
8.894194, art. 1·);

v - operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial (Lei n· 7.766, de 11 de maio de 1989, art. 4·).
§ 1· A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso
IV e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do
título representativo de uma mesma operação de crédito (Lei n'' 5.172,
de 25 de outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2· Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso
II deste artigo.

TÍTULorr
Da Incidência sobre Operações de Crédito
CAPÍTULO I
Do Fato Gerador
Art. 3· O fato gerador do IOF é a entrega do montante do valor
que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei n? 5.172/66, art. 63, inciso 1).
§ 1· Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre
operação de crédito:
a) na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado:
b) no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas
hipóteses de crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;

c) na data do adiantamento a depositante, assim considerado o
saldo a descoberto em conta de depósito;
d) na data do registro efetuado em conta devedora por crédito
liquidado no exterior;
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e) na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido
o saldo a descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob a forma de abertura de crédito;

f> na data da novação, composição, consolidação, confissão de
dívida e dos negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 5' e
8' do art. 7";
g) na data do lançamento contábil, em relação às operações e às
transferências internas que não tenham classificação específica, mas
que, pela sua natureza, se enquadrem como operações de crédito.

§ 2' O débito de encargos, exceto na hipótese do § 10 do art. 7',
não configura entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3' Considera-se nova operação de crédito o financiamento de
saldo devedor de conta corrente de depósito, correspondente a crédito
concedído ao titular, quando a base de cálculo do IOF for apurada pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 4' A expressão operações de crédito compreende empréstimo
sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei n'1.783, de 18 de abril de 1980, art. I', inciso 1).

CAPÍTULO II
Dos Contribuintes e dos Responsáveis
Dos Contribuintes

Art. 4' Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito (Decreto-Lei n'1.783/80, art. 2', e Lei
n' 8.894/94, art. 32, inciso I).
Dos Responsáveis

Art. 5' São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei n' 1.783/80, art. 3', inciso I).
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CAPÍTULO III

Da Base de Cálculo e da Alíquota
Da Alíquota
Art. 6· O IOF será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei n· 8.894/94, art. 1·).
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda, tendo em
vista os objetivos das políticas monetária e fiscal, poderá estabelecer
alíquotas diferenciadas para as hipóteses de incidência de que trata
este título (Lei n· 8.894/94, art. 1·, parágrafo único).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7· A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF
é (Lei n· 8.894/94, art. 1", parágrafo único, e Lei n· 5.172/66, art. 64,
inciso 1):
Base de Cálculo

Alíquota

I - na operação de empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar defmido o valor do principal a

ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar 'contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
[mal da operação, o somatório dos saldos devedores diá-

rios apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:

1. mutuário pessoa jurídica:

..

0,0041%;

2. mutuário pessoa física:

.

0,0411%;

b) quando ficar defmido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, o principal entregue ou colocado

à sua disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica:

.

0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física:

.

0,0411% ao dia;

11 -

na operação de desconto, o valor líquido obti-

do:
a) mutuário

pessoa jurídica:

b) mutuário pessoa física:

..

0,0041% ao dia;

.

0,0411% ao dia;
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IH - no adiantamento a depositante, o somatório
dos saldos devedores diários. apurado no último dia de
cada mês:
a) mutuário pessoa jurídica:
.
b) mutuário pessoa fisica:
.
IV- nos empréstimos, inclusive sob a fonna de
financiamento, sujeitos à liberação de recursos em parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado, o valor do
principal de cada liberação:
a) mutuário pesaoa jurídíca:
.
b) mutuário pessoa fisica:
.
V - nos excessos de limite, ainda que o contrato
esteja vencido:
a) quando não ficar expressamente definido o valor
do principal a ser utilizado, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o tenno final
da operação, o valor dos excessos computados no somatério dos saldos devedores diários apurados no último dia
de cada mês:
1. mutuário pessoa jurídica:
.
2. mutuário pessoa física:
.
b) quando ficar expressamente definido o valor do
principal a ser utilizado, o valor de cada excesso, apurado
diariamente, resultante de novos valores entregues ao
interessado, não se considerando como tais os débitos de
encargos:
1. mutuário pessoa jurídica:
.
2. mutuário pessoa física:
.
VI - nas operações de crédito direcionadas às atividades previstas no inciso XV do art. 36 da Lei nO 8.981,
de 1995, acrescentado pelo art. 58 da Lei n' 9.430, de 27
de dezembro de 1996
.
VII - nas operações de financiamento para aquisição de imóveis não-residenciais, em que o mutuário seja
pessoa fisica:
.

0,0041%;

0,0411%;

0,0041% ao dia;
0,0411% ao dia;

0,0041%;

0,0411%;

0,0041% ao dia;
0,0411% ao dia;

0,0411% ao dia;
0,5% ao mês.

§ 1· O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório
de saldos devedores diários, não excederá o valor resultante da
aplicação da alíquota a cada valor de principal, prevista para a
operação, multiplicada por 365 dias, se diária, ou por doze, se mensal,
ainda que a operação seja de pagamento parcelado.
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§ 2Q Na operação não liquidada no vencimento, ocorrerá nova
cobrança do IOF, mediante a aplicação da mesma alíquota sobre o
valor não liquidado da obrigação vencida, até atingir a limitação
prevista no parágrafo anterior.
§ 3Q No caso de adiantamento concedido sobre cheque em depósito, a tributação será feita na forma estabelecida para desconto de
títulos.
§ 4Q No caso de cheque admitido em depósito e devolvido por
insuficiência de fundos, a base de cálculo do IOF será igual ao valor
a descoberto, verificado na respectiva conta, pelo seu débito, na forma
estabelecida para o adiantamento a depositante.

§ 5º Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, de operação de
crédito em que não haja substituição de devedor, a base de cálculo do
IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente tributada,
sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente
feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação iniciai.
§ 6Q No caso do parágrafo anterior, se a base de cálculo originai
for o somatório mensaI dos saldos devedores diários, a base de cálculo
será o novo valor renegociado na operação, com exclusão da parte
amortizada na data do negócio.
§ 7Q Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 5Q, havendo
entrega ou colocação de novos vaIores à disposição do interessado,
esses constituirão nova base de cálculo.
§ 8Q No caso de novação, composição, consolidação, confissão de
divida e negócios assemelhados de operação de crédito eIií que haja
substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o novo vaIor
renegociado na operação.
§ 9Q Nos casos dos §§ 6Q, 7Q e 8Q, a alíquota aplicável é a que
estiver em vigor na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida ou negócio assemelhado.
§ 10. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for
apurado pelo somatório dos saldos devedores diários.
§ 11. Ai; operações de crédito quando inscritas em conta representativa de crédito em liquidação, cuja tributação não tenha atingido
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a limitação prevista no § 1º deste artigo, estão sujeitas a tributação
complementar.
§ 12. No caso do parágrafo anterior, a exigência do IOF fica
suspensa entre a data da inscrição e a data da liquidação ou renegocíação, havendo, então, cobrança complementar, computando-se o
período em que ficou suspensa a exigência, ainda que não retorne ao
título contábil representativo da operação de crédito de curso normal.

§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registro ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua
natureza, importem em colocação ou entrega de recursos à disposição
de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a V, conforme o caso.
Da Alíquota Zero

Art. 8º A alíquota é reduzida a zero na operação de crédito:
I - em que figure como tomadora cooperativa, observado o
disposto no art. 39, inciso I;
II
realizada entre cooperativa de crédito e seus associados;
III
à exportação, bem como de amparo à produção para
exportação ou de estímulo à exportação;
IV
rural, destinada a investimento, custeio e comercialização;
V
realizada por Caixa Econômica, sob garantia de penhor
civil de jóias, pedras preciosas e outros objetos;
VI - realizada por instituição financeira, referente a repasse de recursos do Tesouro Nacional, destinados a financiamento de
abastecimento e formação de estoques reguladores e referente a
repasse de recursos obtidos em moeda estrangeira no exterior, em
qualquer de suas fases;
VII - realizada entre instituição financeira e outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que a
operação seja permitida pela legislação vigente;
VIII - em que o tomador seja estudante, realizada com recursos do Programa de Crédito Educativo;
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IX - efetuada com recursos da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame);
X Mínimos -

realizada ao amparo da Política de Garantia de Preços
Empréstimos do Governo Federal (EGF);

XI - relativa a empréstimo de título público, quando esse
permanecer custodiado no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) e servir de garantia prestada a terceiro na execução
de serviços e obras públicas;
XII - efetuada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ou por seus agentes financeiros, com
recursos daquele banco ou de fundos por ele administrados;
XIII - relativa a adiantamento de salário concedido por instituição financeira aos Seus empregados, para desconto em folha de
pagamento ou qualquer outra forma de reembolso;
XIV - relativa a transferência de bens objeto de alienação
fiduciária, com sub-rogação de terceiro nos direitos e nas obrigações
do devedor, desde que mantidas todas as condições financeiras do
contrato original;
XV - em que o tomador do crédito seja órgão da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
direta, autárquica ou fundacional, partido político, inclusive suas
fundações, entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei;
XVI - realizada por instituição financeira na qualidade de
gestora, mandatária, ou agente de fundo ou programa do governo
federal; estadual, distrital ou municipal, instituido por lei, cuja aplicação do recurso tenha finalidade específica;
XVII - relativa a adiantamento sobre o valor de resgate de
apólice de seguro de vida individual e de título de capitalização;
XVIlI
portação;

relativa a adiantamento de contrato de cãmbio de ex-

XIX
relativa a aquisição de ações ou de participação em
empresa, no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização;
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xx -

resultante de repasse de recursos de fundo ou programa do Governo Federal vinculado à emissão pública de valores
mobiliários;
XXI - relativa a devolução antecipada do IOF indevidamente
cobrado e recolhido pela instituição, enquanto aguarda a restituição
pleiteada, e desde que não haja cobrança de encargos remuneratórios;
XXII - realizada por agente financeiro com recursos oriundos
de programas federais, estaduais ou municipais, instituídos com a
finalidade de implementar programas de geração de emprego e renda,
nos termos previstos no parágrafo único do art. 1· do Decreto n·1.366,
de 12 de janeiro de 1995.
§ 1· Quando houver desclassificação ou descaracterização, total
ou parcial, de operação de crédito rural ou de adiantamento de contrato
de cámbio, tributada à alíquota zero, o IOF será devido a partir da
ocorrência do fato gerador e será calculado à alíquota correspondente à
operação, conforme previsto no art. 7·, sobre o valor desclassificado ou
descaracterizado, sem prejuízo do disposto no art. 41.
§ 2· Quando houver falta de comprovação ou descumprimento de
condição, ou desvirtuamento da finalidade dos recursos, total ou parcial,
de operação tributada à alíquota zero, o IOF será devido a partir da
ocorrência do fato gerador e será calculado à alíquota correspondente à
operação, conforme previsto no art. 7·, acrescido de juros e multa de
mora, sem prejuízo do disposto no art. 41, conforme o caso.
§ 3· O disposto no inciso IV deste artigo, no caso de operação de
comercialização, na modalidade de desconto de nota promissória
rural ou duplicata rural, é aplicável somente quando o título for
emitido em decorrência de venda de produção própria.
CAPÍTULO IV
Da Isenção
Isenção
Art. 9· É isenta do IOF a operação de crédito:
I - para fins habitacionais, inclusive a destinada à infraestrutura e ao saneamento básico relativo a programa ou projeto que
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tenha a mesma finalidade (Decreto-Lei n Q 2.407, de 5 de janeiro de
1988);
II - realizada mediante conhecimento de depósito e
warrant, representativo de mercadorias depositadas para exportação, em entreposto aduaneiro (Decreto-Lei n Q 1.269, de 18 de abril de
1973, art. 1Q, e Lei n? 8.402, de 8 de janeiro de 1992, art. 1Q, inciso XI);
1I1 - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE), e do Centro-Oeste (FCO)
(Lei n Q 7.827, de 27 de setembro de 1989, art. 8Q) ;
IV - efetuada por meio de cédula e nota de crédito à exportação (Lei n Q 6.313, de 16 de dezembro de 1975, art. 2Q, e Lei n Q 8.402,
de 1992, art. l Q, inciso XII);
V - em que o tomador de crédito seja a Itaipu Binacional;
VI - para a aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, com até 127 HP de potência bruta (SAE), na forma do
art. 72 da Lei n Q 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
VII - em que o tomador seja trabalhador desempregado ou
subempregado, titular de financiamento do denominado Projeto Balcão de Ferramentas, destinado à aquisição de maquinário, equipamentos e ferramentas que possibilitem a aquisição de bens e a
prestação de serviços à comunidade, na forma do inciso V do art. 72
da Lei n? 8.383, de 1991;
VIII - contratada pelos executores do gasoduto Brasil/Bolívia,
diretamente ou por intermédio de empresas especialmente por eles
selecionadas para esse fim, obedecidas as condições previstas no
acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil e da
República da Bolívia.
CAPÍTULO V
Da Cobrança e do Recolhimento
Art. 10. O IOF será cobrado:
I - no primeiro dia útil do mês subseqüente ao mês de
apuração, nas hipóteses em que a apuração da base de cálculo seja
feita no último dia de cada mês;
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II - na data da prorrogação, renovação, consolidação, composição e nos negócios assemelhados;

III -

na data da operação de desconto;
IV - na data do pagamento ou inscrição em conta representativa de créditos em liquidação, no caso de operação de crédito não
liquidada no vencimento;
V - até o décimo dia subseqüente à data da caracterização do
descumprimento ou falta de comprovação do cumprimento de condições, desclassificação ou descaracterização, total ou parcial, de operações isentas ou tributadas à alíquota zero da caracterização do
desvirtuamento da finalidade dos recursos decorrentes das mesmas
operações;
VI - até o décimo dia subseqüente à data da desclassificação,
total ou parcial, de operação de crédito rural, quando feita pela
própria instituição financeira, ou do recebimento da comunicação da
desclassificação;
VII - na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição
do interessado, nos demais casos.
Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de sua cobrança (Lei
n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 83, inciso lI, alínea b).

TÍTULOm
Da Incidência sobre Operações de Câmbio
CAPÍTULO I
Do Fato Gerador
Art. 11. O fato gerador do IOF é a entrega de moeda nacional
ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação
à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este (Lei n'
5.172/66, art. 63, inciso Il).
Parágrafo único. Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF
no ato da liquidação da operação de câmbio.
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CAPÍTULOII
Dos Contribuintes e dos Responsáveis
Dos Contribuintes

Art. 12. São contribuintes do IOF os compradores ou vendedores de moeda estrangeira nas operações referentes às transferências
financeiras para o exterior ou do exterior, respectivamente, compreendendo as operações de câmbio manual (Lei n Q 8.894194, art. 6Q) .
§ F As transferências financeiras compreendem os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, independentemente da
forma de entrega e da natureza das operações.
Dos Responsáveis
§ 2Q São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em
câmbio (Lei n Q 8.894194, art. 6Q, parágrafo único).
CAPÍTULO III
Da Base de Cálculo e da Aliquota
Da Base de Cálculo

Art. 13. A base de cálculo do IOF é o montante em moeda
nacional, recebido, entregue ou posto à disposição, correspondente ao
valor, em moeda estrangeira, da operação de câmbio (Lei n Q 5.172/66,
art. 64, inciso II).
§ 1Q As bonificações eventualmente pactuadas integram a base
de cálculo.

§ 2Q Na operação de câmbio destinada à liquidação de compromisso oriundo de financiamento à importação, a base de cálculo será
constituida apenas das parcelas de capital.
§ 3Q Na operação de câmbio relativa ao pagamento de importação que englobe valor de comissão devida a agente, no País, a base de
cálculo será:

a) a parcela efetivamente remetida ao exterior, quando o valor
da comissão for pago ao agente, no País, em «conta gráfica»; ou
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b) o valor efetivamente aplicado na liquidação do contrato de
câmbio, deduzida a parcela correspondente à comissão que, prévia e
comprovadamente, tenha sido paga ao agente, no País, mediante
transferência do exterior.
Da Alíquota

Art. 14. A alíquota do IOF é de 2S% (Lei n· 8.894194, art. S·).
§ 1· A alíquota do IOF fica reduzida para os percentuais abaixo
enumerados, na operação de câmbio decorrente de transferência de
recursos do exterior (Lei n· 8.894194, art. S·, parágrafo único):
a) para aplicação em fundo de renda fixa:....................
2%;
b) realizada entre instituições financeiras no exterior

e bancos autorizados a operar em câmbio, no Brasil
(interbancária):
2%;
c) para constituição de disponibilidade de curto prazo,
no Brasil, de residentes no exterior
2%.
§ 2· A alíquota do IOF fica reduzida a zero nas operações de
câmbio:
a) vinculadas à importação de serviços;
b) vinculadas à exportação de bens e serviços;
c) efetuadas pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo
Distrito Federal, pelas suas fundações e autarquias;
d) em que sejam pagadores ou recebedores, no exterior, agências
governamentais ou entidades internacionais acreditadas junto ao
Governo brasileiro; .

e) relativas às demais transferências financeiras do exterior e
para o exterior.
§ 3· O Ministro de Estado da Fazenda, tendo em vista os objetivos das políticas monetária, fiscal e cambial, poderá estabelecer
alíquotas diferenciadas para as hipóteses de incidência de que trata
este título (Lei n" 8.894194, art. S·, parágrafo único).
Art. Iõ. Quando houver descumprimento ou falta de comprovação do cumprimento de condições, total ou parcial, de operações
tributadas à alíquota zero ou reduzida, o contribuinte ficará sujeito
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ao pagamento do IOF, calculado à alíquota normal para a operação,
acrescido de juros moratórios e multa, sem prejuízo das penalidades
previstas no art. 23 da Lei n' 4.131, de 3 de setembro de 1962, alterado
pelo art. 72 da Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995.
CAPÍTULO IV
Da Isenção e da Redução do IOF

Seção!
Da Isenção

Art. 16. É isenta do IOF a operação de càmbio:
I - realizada para pagamento de bens importados (DecretoLei n? 2.434, de 19 de maio de 1988, art. 6', e Lei n? 8.402/92, art. 1',
inciso XIII);

n - em que o comprador ou o vendedor da moeda estrangeira
seja a Itaípu Binacional;
In - realizada pelos executores do gasoduto Brasil/Bolívia,
inclusive pelas empresas especialmente por eles selecionadas para
esse fim, obedecidas as condições previstas no Decreto n' 2.142, de 5
de fevereiro de 1977, que promulgou o acordo entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Bolívia.
Seção II
Da Redução do IOF

Art. 17. À empresa industrial e agropecuária que executar Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA) é assegurada a redução de cinqüenta por cento do IOF, quando a operação de
câmbio for relativa a valor pago, remetido ou creditado a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados previstos em
contrato de transferência de tecnologia averbado nos termos do Código da Propriedade Industrial (Lei n' 8.661/93, art. 4', inciso V).
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Parágrafo único. O benefício referido neste artigo fica subordinado ao cumprimento das condições previstas no Decreto nº 949, de
5 de outubro de 1993, que regulamenta a Lei nº 8.661, de 1993.
CAPÍTULO V
Da Cobrança e do Recolhimento
Art. 18. O IOF será cobrado na data da liquidação da operação
decãmbio.
Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de sua cobrança (Lei
nº 8.981/95, art. 83, inciso lI, alínea b).
TÍTULO IV
Da Incidência sobre Operações de Seguro
CAPÍTULO I
Do Fato Gerador
Art. 19. O fato gerador do IOF é o recebímento do prêmio (Lei
nº 5.143/66, art. 1º, inciso Il).
§ 1º A expressão operações de seguro compreende: seguros de
vida e congêneres, seguro de acidentes pessoais e do trabalho, seguros
de bens, valores, coisas e outros não especificados (Decreto-Lei nº
1.783/80, art. 1º, incisos II e IlI).
§ 2º Ocorre o fato gerador e toma-se devido o IOF no ato do
recebimento total ou parcial do prêmio.
CAPÍTULO II
Dos Contribuintes e dos Responsáveis
Art. 20. Contribuintes do IOF são as pessoas físicas oujuridicas
seguradas (Decreto-Lei nº 1.783/80, art. 2º).
§ 1º São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as seguradoras ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio (DecretoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997
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Lei n' 1.783/80, art. 3', inciso lI, e Decreto-Lei n' 2.471, de l' de
setembro de 1988, art. 70).
§ 2' A seguradora é responsável pelos dados constantes da
documentação remetida para cobrança.

CAPÍTULO III
Da Base de Cálculo e da Alíquota
Da Base de Cálculo
Art. 21. A base de cálculo do IOF é o valor dos prêmios pagos
(Decreto-Lei n' 1.783/80, art. F, incisos II e Ill),
Da Alíquota
Art. 22. O IOF é devido às seguintes alíquotas (Decreto-Lei n?
1.783/80, art. 1', incisos II e I1I):
I - nas operações de seguros de vida e congêneres, de
acidentes pessoais e do trabalho
2%;
II - nas demais operações de seguro.......................... 4%.
§ l' A alíquota é reduzida a zero na operação de seguro:
a) obrigatório, vinculado a financiamento de imóvel habitacional, realizado por agente do Sistema Financeiro de Habitação;
b) de crédito à exportação e o de transporte internacional de
mercadorias;
c) rural;
d) contratada no Brasil, referente à cobertura de riscos relativos
ao lançamento eà operação dos satélites Brasilsat I e lI;
e) em que o segurado seja órgão da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta, autárquica
ou fundacional.
§ 2' A alíquota é igualmente reduzida a zero nas operações de
resseguro.

CAPÍTULO IV
Da Isenção
Art. 23. É isenta do IOF a operação de seguro em que o segurado seja:
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I - Itaipu Binacional (Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de
1973, art. 12);
11 - empresa executora do gasoduto BrasillBolívia ou empresa
especialmente por ela selecionada para esse fim, obedecidas as condições previstas no Acordo entre os Governos da República Federativa
do Brasil e da República da Bolívia.
CAPÍTULO V
Da Cobrança e do Recolhimento
Art. 24. O IOF será cobrado na data do recebimento total ou
parcial do prêmio.
Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de sua cobrança (Lei
nº 8.981/95, art. 83, inciso li, alínea b).
TÍTULO V
Das Incidências sobre Operações Relativa a Títulos ou
Valores Mobiliários
CAPÍTULO I
Do Fato Gerador
Art. 25. O fato gerador do IOF é a aquisição, acessão, o resgate,
a repactuação ou a pagamento para liquidação de títulos e valores
mobiliários (Lei nº 5.172/66, art. 63, inciso IV, Lei nº 8.894/94, art. 2º,
inciso li, alíneas a e b).
§ 1º Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato da
realização das operações de que trata este artigo.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer operação financeira, independentemente da qualidade ou da forma juridica de
constituição do beneficiário da operação ou do seu titular, estando
abrangidos, entre outros, os fundos de investimentos e carteiras de
títulos e valores mobiliários, fundos ou programas, ainda que sem
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personalidade jurídica, entidades de direito público, beneficentes, de
assistência social, de previdência privada e de educação.
§ 3Q Excluem-se da incidência do IOF as operações de aquisição,
cessão ou resgate de Cédula de Produto Rural (Lei n Q 8.929, de 28 de
agosto de 1994, art. 19, § 2Q) .
CAPÍTULO II
Dos Contribuintes e dos Responsáveis
Art. 26. Contribuintes do IOF são:
I - os adquirentes de títulos ou valores mobiliários e os titulares de aplicações financeiras (Decreto-Lei n? 1.783/80, art. 2Q, Lei n Q
8.894/94, art. 3Q, inciso Il);
II - as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na hipótese prevista no
inciso IV do art. 27 (Lei n Q 8.894/94, art. 3Q, inciso III).
§ 1Q São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional (Decreto-Lei n Q 1.783/80, art. 3Q, inciso
IV):
a) as instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

b) as bolas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, sobre as aplicações financeiras realizadas em seu nome, por conta
de terceiros e tendo por objeto recursos destes;

c) a instituição que liquidar a operação perante o beneficiário
final, no caso de operação realizada por meio do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) ou da Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 2Q Na hipótese da alínea b do parágrafo anterior, ficam as
entidades ali elencadas obrigadas a apresentar, à instituição financeira, declaração de que estão operando por conta de terceiros e com
recursos destes.
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CAPÍTULO IH
Da Base de Cálculo e da Alíquota
Da Base de Cálculo

Art. 27. A base de cálculo do IOF é o valor (Lei n? 8.894/94, art.

2°,

n»

I - de aquisição, resgate, cessão ou repactuação de títulos e
valores mobiliários;
II - da operação de financiamento realizada em bolsas de
valores, de futuros, de mercadorias e assemelhadas;

III - de resgate de quotas de fundos de investimento e de
clubes de investimento;
IV - do pagamento para a liquidação das operações referidas
no inciso I, quando inferior a 95% do valor inicial da operação.
§ 1" Na hipótese do inciso IV deste artigo, o valor do IOF está
limitado à diferença positiva entre 95% do valor inicial da operação e
o correspondente valor de resgate ou cessão.
§ 2° Serão acrescidos ao valor da cessão ou resgate de títulos e
valores mobiliários os rendimentos periódicos recebidos, a qualquer
título, pelo cedente ou aplicador durante o período da operação.
§ 3° O disposto nos incisos I e III abrange quaisquer operações
consideradas como de renda fixa.

Da Alíquota

Art. 28. O IOF será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia
sobre o valor das operações com títulos e valores mobiliários (Lei nO
8.894/94, art. 1°).
§ 1° A alíquota de que trata este artigo aplica-se, inclusive, nas
operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa e de renda
variável, efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por
investidores estrangeiros em quotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, observados os seguintes limites:
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a) quando referido fundo não for constituído ou não

entrar em funcionamento regular:............................ 10%;
b) no caso de fundo já constituído e em funcionamento
regular, até um ano da data do registro das quotas
na Comissão de Valores Mobiliários:........................ 5%.
§ 2· Nas hipóteses do parágrafo anterior, fica responsável pela
retenção e pelo recolhimento do IOF a instituição que receber as
importâncias referentes à subscrição das quotas do Fundo de Investimento Imobiliário e do Fundo Mútuo de Investimento em Empresas
Emergentes.
§ 3· A alíquota fica reduzida a zero nas demais operações com
títulos e valores mobiliários de renda fixa e de renda variável.
§ 4· O Ministro de Estado da Fazenda, tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal, poderá estabelecer alíquotas
diferenciadas para as hipóteses de incidência de que trata este artigo
(Lei n· 8.894/94, art. F, parágrafo único).
CAPÍTULO IV
Da Isenção

Art. 29. São isentas do IOF as operações com títulos e valores
mobiliários:
I - em que o adquirente seja a Itaipu Binacional;
11 - efetuadas com recursos e em beneficio dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE), e do
Centro-Oeste (FCO) (Lei n· 7.827/89, art. 8·).
CAPÍTULO V
Da Cobrança e do Recolhimento

Art. 30. O IOF será cobrado na data da liquidação financeira
da operação.
§ 1· No caso de repactuação, o IOF será cobrado na data da
ocorrência do fato gerador.
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§ 2' O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro
dia útil da semana subseqüente à de sua cobrança (Lei n' 8.981/95,
art. 83, inciso H, alínea b).

TÍTULO VI
Da Incidência sobre Operações com Ouro Ativo Financeiro ou
Instrumento Cambial
CAPÍTULO I
Do Fato Gerador
Art. 31. O ouro ativo financeiro ou instrumento cambial sujeita-se, exclusivamente, à incidência do IOF (Lei n" 7.766/89, art. 4').
§ l' Entende-se por ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, desde sua extração, inclusive, o ouro que, em qualquer estado de
pureza, em bruto ou refinado, for destinado ao mercado financeiro ou
à execução da política cambial do País, em operação realizada com a
interveniência de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, na forma e nas condições autorizadas pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2' Enquadra-se na definição do § l' deste artigo o ouro:
a) envolvido em operações de tratamento, refino, transporte,
depósito ou custódia, desde que formalizado compromisso de destinálo ao Banco Central do Brasil ou à instituição por ele autorizada;
b) adquirido na região de garimpo, onde o ouro é extraído, desde
que, na saída do município, tenha o mesmo destino a que se refere a
alínea precedente;
c) importado, com interveniência das instituições mencionadas
na alíneaa.
§ 3' O fato gerador do IOF é a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro ou instrumento cambial, efetuada por instituição autorizada
integrante do Sistema Financeiro Nacional (Lei n' 7.766/89, art. 8').

§ 4' Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF:
a) na data da aquisição;
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b) no desembaraço aduaneiro, quando se tratar de ouro físico
oriundo do exterior.

CAPÍTULO II
Dos Contribuintes

Art. 32. Contribuintes do IOF são as instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil que efetuar a primeira aquisição do ouro,
ativo financeiro ou instrumento cambial (Lei nº 7.766/89, art. 10).
CAPÍTULO III
Da Base de Cálculo e da Alíquota
Da Base de Cálculo
Art. 33. A base de cálculo do IOF é o preço de aquisição do ouro,
desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente no
mercado doméstico no dia da operação (Lei nº 7.766/89, art. 9º).
Parágrafo único. Tratando-se de ouro físico, oriundo do exterior,
o preço de aquisição, em moeda nacional, será determinado com base
no valor de mercado doméstico na data do desembaraço aduaneiro.
Da Alíquota
Art. 34. A alíquota do IOF é de um por cento sobre o preço de
aquisição (Lei nº 7.766/89, art. 4', parágrafo único).
CAPÍTULO IV
Da Cobrança e do Recolhimento

Art. 35. O IOF será cobrado na data da primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição financeira, integrante
do Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.766/89, art. 8º).
§ 1º O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro
dia útil da semana subseqüente à de ocorrência do fato gerador (Lei
n' 8.981/95, art. 83, inciso lI, alínea a).
§ 2º O recolhimento do IOF deve ser efetuado no município
produtor ou no município em que estiver localizado o estabelecimentomatriz do contribuinte, devendo ser indicado, no documento de arreCol. LeisRep. Fed.Brasil,Brasília, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997
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cadação, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, conforme a
origem do ouro (Lei nO 7.766/89, art. 12).
§ 30 Tratando-se de ouro oriundo do exterior, considera-se Município e Estado de origem o de ingresso do ouro no País (Lei nO
7.766/89, art. 6°).
§ 40 A pessoa jurídica adquirente fará constar da nota de aquisição o Estado, o Distrito Federal ou o Município de origem do ouro
(Lei nO 7.766/89, art. 7°).

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Finais
CAPíTULO I
Das Obrigações Acessórias
Manutenção de Informações
Art. 36. As dependências das instituições que efetuarem operações sujeitas à incidência do IOF devem manter à disposição da
fiscalização, pelo prazo prescricional, as seguintes informações, facultada sua manutenção sob a forma de microfilmes ou microfichas:
I _ relação diária das operações tributadas, com elementos
identificadores da operação (beneficiário, espécie, valor e prazo) e o
somatório diário do tributo;
U - relação diária das operações isentas ou tributadas à alíquota zero, com elementos identificadores da operação (beneficiário,
espécie, valor e prazo);
UI - relação mensal dos empréstimos em conta, inclusive excessos de limite, de prazo de até 364 dias, tributados com base no
somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês, contendo nome do beneficiário, somatório e IOF cobrado;
IV - relação mensal dos adiantamentos a depositantes, contendo nome do devedor, valor e data de cada parcela tributada e o
valor do IOF cobrado;
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v - relação mensal dos excessos de limite, relativos aos contratos com prazo igual ou superior a 365 dias ou com prazo indsterminado, contendo nome do mutuário, limite, valor dos excessos tributados e datas das ocorrências.
§ 1s Além das exigências previstas nos incisos I e lI, as seguradoras deverão manter arquivadas as informações que instruírem a
cobrança bancária.

§ 2º No caso de operação de desconto, fica dispensada a individualização dos títulos na relação prevista no inciso I deste artigo,
desde que a ela seja anexada cópia do borderô correspondente.
§ 3º Na hipótese de o responsável proceder ao recolhimento do
IOF de forma centralizada, deverá manter registros que segreguem
as operações de cada dependência cobradora e que permitam demonstrar, com clareza, cada recolhimento efetuado.
Registro Contábil do Imposto

Art. 37. Nas instituições responsáveis pela cobrança e pelo
recolhimento, o IOF cobrado é creditado em título contábil próprio e
subtítulos adequados à natureza de cada incidência do IOF.
Art. 38. A conta que registra a cobrança do IOF é debitada
somente:
I - em nível de dependência cobradora, pela transferência
para a dependência centralizadora do recolhimento do tributo;
II - em nível de agência, sede ou dependência centralizadora
do tributo, pelo .recolhimento ao Tesouro Nacional do valor arrecadado, observados os prazos regulamentares;
UI - por estorno, até a data do recolhimento ao Tesouro Nacional, de registro de qualquer natureza feito indevidamente no período,
ficando a documentação comprobatória arquivada na dependência
que o processar; à disposição da fiscalização.
Obrigações da Instituição Responsável
Art. 39. Para efeito de reconhecimento da aplicabilidade de
isenção ou alíquota reduzida, cabe à instituição responsável pela
cobrança e pelo recolhimento do IOF exigir, no ato da realização das
operações:
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I - no caso de cooperativa, declaração por ela firmada de que
atende aos requisitos da legislação cooperativista (Lei nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971);
II - nos demais casos, a documentação exigida pela legislação
específica.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a instituição responsável pela cobrança do IOF arquivará a l' via da declaração, em ordem
alfabética, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal,
devendo a 2' via ser devolvida como recebido.
Ouro - Documentário Fiscal
Art. 40. As operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento
cambial, e a sua destinação, devem ser comprovadas mediante documentário fiscal instituido pela Secretaria da Receita Federal (Lei nº 7.766189,
art. 3º).
Parágrafo único. O transporte do ouro, ativo financeiro, para
qualquer parte do território nacional, será acobertado exclusivamente por nota fiscal integrante da documentação mencionada (Lei nº
7.766/89, art. 3º, § 1º).
CAPÍTULO II
Das Penalidades
Art. 41. Sem prejuízo da pena criminal cabível, são aplicáveis
ao contribuinte ou ao responsável pela cobrança e pelo recolhimento
do IOF as seguintes militas (Lei nº 5.143/66, art. 6º; Decreto-Lei nº
2.391, de 12 de dezembro de 1987; Lei nº 7.730, de 31 de janeiro de
1989, art. 27; Lei nº 7.799, de 10 de setembro de 1989, art. 66; Lei nº
8.178, de lº de março de 1991, art. 21; Lei nº 8.218, de 29 de agosto
de 1991, arts. 4º a 6º e 10; Lei nº 8.383/91, arts. 3º e 60; Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, art. 30; e Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, art. 44):
I - 75%, nos caso de falta de pagamento ou recolhimento, de
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
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II - 150%, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis;
III - R$ 2.867,30 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e
trinta centavos) pela falsificação ou adulteração de guia, livro ou outro
papel necessário ao registro ou recolbimento do IOF ou pela co-autoria na prática de qualquer dessas faltas;
IV - R$ 2.007,11 (dois mil e sete reais e onze centavos) pelo
embaraço ou impedimento da ação fiscalizadora, ou pela recusa da
exibição de livros, guias ou outro papel necessário ao registro ou
recolhimento do IOF, quando solicitados pela fiscalização;
V - R$ 114,69 (cento e quatorze reais e sessenta e nove
centavos) por qualquer outra infração não prevista nos incisos anteriores.
§ 1º Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente (Lei nº 9.430/96, art. 43).
§ 2º Sobre o crédito constituído na forma do parágrafo anterior,
não pago no vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o art. 47, inciso I, alínea b, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento (Lei nº 9.430/96,
art. 43, parágrafo único).
§ 3º As multas de que tratam os incisos I e II do caput serão
exigidas (Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1O):
a)

juntamente com o IOF não pago;

b) isoladamente, se o IOF foi pago após o vencimento, mas sem
o acréscimo de multa de mora.

§ 4º Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os
incisos I e II do caput serão de 112,5% e 225%, respectivamente.
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§ 5° Será concedida redução de cinqüenta por cento da multa de
lançamento de ofício ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
§ 6° Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta
por cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância.
§ 7° Será concedida redução de quarenta por cento da multa de
lançamento de ofício ao contribuinte .que, notificado, requerer o parcelamento do débito no prazo legal de Impugnação, observado que (Lei
nO 8.383/91, art. 60):
a) havendo impugnação tempestiva, a redução será de vinte por
cento se o parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência
da decisão da primeira instância.
b) a rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento
das normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante
da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita.

Multa por Atraso
Art. 42. A inobservância do prazo a que se refere o § 3° do art.
48 sujeitará as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas à multa de R$ 828,70 (oitocentos e vinte e oito reais e
setenta centavos) por dia útil de atraso (Lei n'' 8.021, de 12 de abril
de 1990, art. 7°, § l°, Lei nO 8.178/91, art. 21, Lei nO 8.218/91, art. 10,
Lei nO 8.383/91, art. 3°, e Lei nO 9.249/95, art. 30).
Ouro - Apreensão
Art. 43. O ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial acompanhado por documentação fiscal irregular será objeto de apreensão
pela Secretaria da Receita Federal (Lei n" 7.766/89, art. 3", § 20).
§ l° Feita a apreensão do ouro, será intimado imediatamente o
seu proprietário, possuidor ou detentor a apresentar, no prazo de 24
horas, os documentos comprobatórios da regularidade da operação.
§ 2° Decorrido o prazo da intimação sem que sejam apresentados os documentos exigidos ou, se apresentados, não satisfizerem os
requisitos legais, será lavrado auto de infração.
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Art. 44. O ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial apreendido poderá ser restituído, antes do julgamento definitivo do processo,
a requerimento da parte, depois de sanadas as irregularidades que
motivaram a apreensão.
Parágrafo único. Na hipótese de falta de identificação do contribuinte, o ouro apreendido poderá ser restituído, a requerimento do
responsável em cujo poder for encontrado, mediante depósito do valor
do IOF e da multa aplicável no seu grau máximo ou de prestação de
fiança idônea.

Art. 45. Depois do trânsito em julgado da decisão administrativa, o ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial que não for
retirado dentro de trinta dias, contados da data da ciência da intimação do último despacho, ficará sob a guarda do Banco Central do
Brasil em nome da União e, transcorrido o qüinqüênio prescricional,
será incorporado ao patrimônio do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO UI
Da Multa e dos Juros de Mora

Art. 46. Com relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1994, o não-pagamento ou o não-recolhimento do IOF no
prazo previsto neste regulamento será acrescido de (Lei n' 8.383/91, art.
59):
I - juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração
sobre os débitos do IOF, corrigidos monetariamente;
II - multa de mora de vinte por cento calculada sobre o valor
corrigido monetariamente.
§ l' Os juros incidem a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do débito.
§ 2' A multa será reduzida a dez por cento quando o débito for
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
§ 3' A multa incide a partir do primeiro dia após o vencimento
do débíto.
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Art. 47. Com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
l' de janeiro de 1995, o IOF não pago, ou o não recolhido no prazo
previsto neste regulamento será acrescido de (Lei n' 8.981/95, art. 84):
I -

juros de mora:
a) equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa a Dívida Mobiliária Federal Interna, no período de
l' de janeiro de 1995 a 31 de março de 1995 (Lei n' 8.981/95, art. 84,
inciso I);
b) equivalentes à taxa referencial do Sistema Especíal de Liquidação e Custódia (~elic), para títulos fede~ais, acumulada mensalmente, a partir de 1- de abnl de 1995 (LeI n- 9.065, de 20 dejunho de
1995, art. 13);
II _ multa de mora de:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio mês do
vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte
ao do vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do
segundo mês subseqüente ao do vencimento.
§ l' Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao do vencimento e, a multa de mora, a partir do
primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2' O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado será de um por cento.
CAPÍTULO IV
Da Fiscalização do IOF

Art. 48. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do IOF, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e
fiscalização (Decreto-Lei n' 2.471/88, art. 3').
§ l' No exercício de suas atribuições, a Secretaria da Receita
Federal, por intennédio .de seus a~entes fiscais, poderá proceder ao
exame de documentos, hvros e registros dos contribuintes do IOF e
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dos responsáveis pela sua cobrança e recolhimento, independentemente
de instauração de processo (Decreto-Lei n' 2.471188, art. 3', § 1').
§ 2' A autoridade fiscal do Ministério da Fazenda poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e informações a respeito de operações por elas praticadas, inclusive em relação a terceiros (Lei n" 8.021,
de 1990, art. 7').

§ 3' As informações a que se refere o parágrafo anterior deverão
ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da
solicitação.
§ 4' As informações obtidas com base neste artigo somente
poderão ser utilizadas para efeito de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias.

§ 5' Iniciado o procedimento, a autoridade fiscal poderá solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituição financeira, inclusive extratos de contas bancárias, não se
aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n' 4.595, de 31
de dezembro de 1964 (Lei n" 8.021/90, art. 8').
§ 6' As informações, fornecidas de acordo com as normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Fazenda, deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da ciência
da solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo,
a penalidade prevista no art. 42 deste decreto.

Art. 49. No processo administrativo fiscal, compreendendo os
procedimentos destinados à determinação e exigência do IOF, imposição de penalidades, repetição de indébito, à solução de consultas, e
no procedimento de compensação do IOF, observar-se-á a legislação
prevista para os tributos federais e normas baixadas pela Secretaria
da Receita Federal.
CAPÍTULO V
Da Compensação e da Restituição

Art. 50. O IOF pago indevidamente ou em valor maior que O
devido será restituído ao contribuinte ou responsável ou poderá ser
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utilizado para compensação com outros débitos de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (Lei n·
8.383/91, art. 66, Lei n· 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 39, e
Lei n· 9.430/96, arts. 73 e 74).
§ 1. A restituição a que se refere este artigo será efetuada:
a) à instituição responsável pela cobrança e pelo recolhimento
do IOF, quando:
1. o valor recolhido for maior que o devido, cobrado do contribuinte;
2. houver expressa autorização do contribuinte;
b) ao contribuinte, nos demais casos.
§ 2. O crédito do IOF a que se refere o número 1 da alínea a do
parágrafo anterior, poderá ser compensado com débitos do IOF,
vencidos posteriormente ao recolhimento indevido, ou a maior que o
devido, de responsabilidade da própria instituição titular do crédito
independentemente de autorização da Secretaria da Receita Federal
(Lei n. 8.383/91, art. 66, § 1·).
§ 3. O crédito do IOF a que se refere o parágrafo anterior poderá
ser utilizado para compensação com débitos do IOF ou de outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, de responsabilidade do próprio titular do crédito ou de outros
contribuintes, observadas as normas expedidas pela referida Secretaria (Lei n? 9.430/96, arts. 73 e 74).
CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais

Art. 51. Não configura fato gerador o registro decorrente de
erro formal ou contábil, devendo, nesta hipótese, ser mantida à
disposição da fiscalização a documentação comprobatória e ser promovida a regularização pertinente.
Art. 52. O débito do IOF, constituído ou não, cujo fato gerador
ocorreu até 31 de dezembro de 1994, expresso em quantidade de Ufir
será convertido em reais pelo valor da Ufir de R$ 0,8287 (Lei n~
9.069/95, arts. 61 e 62).
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§ l' Os débitos do IOF, objeto de parcelamento, expressos em
quantidade de Ufir, serão convertidos em reais pelo valor da Ufir de
R$ 0,8287.

§ 2' A apuração do IOF cujos fatos geradores tenham ocorrido
a partir de l' de janeiro de 1995 será feita em reais (Lei n' 8.981195,
art. 6').
Art. 53. É vedado o parcelamento do IOF cobrado e não recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 54. Compete à Secretaria da Receita Federal editar os atos
necessários à execução do disposto neste regulamento.
Art. 55. Ficam revogados, a partir da vigência deste decreto:
I - o Regulamento do IOF baixado pela Resolução n? 1.301, de
6 de abril de 1987, do Conselho Monetário Nacional;
II - os Decretos n's:
a) 329, de l' de novembro de 1991;
b) 1.031, de 29 de dezembro de 1993;
c) 1.157, de 21 de junho de 1994; 1.259, de 29 de setembro de
1994; e 1.270, de 11 de outubro de 1994;
d) 1.764, de 26 de dezembro de 1995;
e) 1.814 e 1.815, ambos de 8 de fevereiro de 1996; 1.829, de 4 de
março de 1996; 1.893, de3 de maio de 1996; e 2.011, de24 de setembro
de 1996;
fJ 2.141, de 3 de fevereiro de 1997.
Art. 56. Este decreto entra em vigor:
I -

na data de sua publicação, em relação ao art. 7';

II - no primeiro dia do mês subseqüente ao de sua publicação,
em relação aos demais dispositivos.
Brasília, 2 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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DECRETO Nº 2.220, DE 6 DE MAIO DE 1997
Regulamenta o § 12 do art. 18 da Lei n 2
9.293, de 15 de julho de 1996, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do § 1º do
art. 18 da Leí nº 9.293, de 15 de julho de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, situadas nos
bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa
Comunidade Solidária.
§ 1º Durante o período a que se refere o caput, ficam os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de
certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos para a
celebração de convênios e recebimento de recursos destinados às
ações a que se refere este artigo.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo às situações de inadimplência junto ao PISlPasep, Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 2º Não se aplica a dispensa de que trata o artigo anterior
às inadimplências que ocorrerem após a data de publicação deste
decreto.
Art. 3º No prazo de noventa dias da publicação deste decreto,
os órgãos da Administração Pública Federal direta e as entidades
autárquicas e fundacionais providenciarão a análise e o saneamento
dos processos relativos a prestação de contas recebidos dos Municípios
situados nos bolsões de pobreza, que estejam em situação de inadimplência, ou diligenciarão e adotarão, naquela mesmo prazo, todas as
medidas no sentido de obter as prestações de contas dos recursos
transferidos, de modo a regularizar as pendências desses Municípios.
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Parágrafo único. As providências previstas no caput deste artigo
deverão ser tomadas no prazo de 120 dias da publicação deste decreto,
com relação às inadimplências das demais transferências de recursos
da União para Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 4Q As prestações de contas encaminhadas a partir da publicação deste decreto serão apreciadas, sob pena de responsabilidade, pelos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, no prazo de sessenta dias do seu recebimento.
Parágrafo único. A Secretaria Federal de Controle do Ministério
da Fazenda e a Secretaria Executiva do Programa Comunidade
Solidária, dentro de suas competências, acompanharão a execução do
disposto neste e no artigo anterior.

Art. 5Q As solicitações ao órgão de controle interno para instaurar tomada de contas somente poderão ser processadas após decorridos, pelo menos, trinta dias do pedido formal do concedente para
sanar falhas detectadas na prestação de conta ou para a sua remessa.
Art. 6Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1997; 176Q da Independência e 1090 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N" 2.221, DE 7 DE MAIO DE 1997
Altera o inciso IV do art. 31 do Decreto
n' 81.240, de 20 dejaneiro de 1978.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997

3143
DECRETA:
Art. 1Q O art. 31, inciso IV, do Decreto nQ 81.240, de 20 de janeiro
de 1978, com a redação dada pelo Decreto n Q 2 . 1 1 1 , de 26 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 31. ................................................................................
...........................................................................................................

IV - na aposentadoria por tempo de serviço, prevalecerá
a idade núnima de 55 (cinqüenta e cinco anos) completos, ressalvada a situação dos participantes que ingressaram rtos planos
até 23 de janeiro de 1978 e o disposto no inciso V;
........................................................................................................»

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

DECRETO N' 2.222, DE 8 DE MAIO DE 1997
Regulamenta a Lei n Q 9.437 de 20 de
fevereiro de 1997, que «institui o Sistema
Nacional de Armas (Sinarm), estabelece condições para o registro e para o porte de arma
de fogo, define crimes e dá outras providên7

cios>

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 19 da Lei n Q 9.437, de 20 de fevereiro de 1997,
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DECRETA:

CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Armas (Sínarm)

Art. 1e O Sistema Nacional de Armas (Sinarm) é disciplinado
por este decreto, respeitada a autonomia dos Estados e do Distrito
Federal.
Art. 2º O Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito
da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional,
tem por finalidade manter um cadastro geral, integrado e permanentemente atualizado, das armas de fogo produzidas, importadas e
vendidas no País e o controle dos registros de armas.
§ 1e As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo
das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem
de seus registros próprios e as de colecionadores, atiradores e caçadores.

§ 2º Entende-se por registros próprios, para fins deste decreto,
os registros feitos em documentos oficiais de caráter permanente.

CAPÍTULon
Do registro

Art. 3º É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, excetuadas as consideradas obsoletas.
§ 1a Armas obsoletas, para fins desta regulamentação, são as
fabricadas há mais de cem anos, sem condições de funcionamento
eficaz e cuja munição não mais seja de produção comercial.

§ 2º São também consideradas obsoletas as réplicas históricas
de comprovada ineficácia para o tiro, decorrente da ação do tempo, de
dano irreparável, ou de qualquer outro fator que impossibilite seu
funcionamento eficaz, e usadas apenas em atividades folclóricas ou
como peças de coleção.
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Art. 4° O registro de arma de fogo será precedido de autorização
do Sinarm e efetuado pelas Polícias Civis dos Estados e do Distrito
Federal, na conformidade deste decreto.
Art. 5° O órgão especializado para o registro de arma de fogo,
antes da consulta ao Sinarm com solicitação de autorização para o
registro, deverá averiguar se há contra o interessado assentamento
de ocorrência policial ou antecedentes criminais, que o descredencie
a possuir arma de fogo, e, se houver, indeferir, de imediato, o registro
e comunicar o motivo ao Sinarm.
Parágrafo único. A efetivação da compra da arma só ocorrerá
após a autorização para o registro.
Art. 6° A solicitação de autorização para registro de arma de
fogo será feita ao Sinarm, no órgão regional da Polícia Federal, por
intermédio de meios magnéticos. Na inexistência destes, adotar-se-ão
quaisquer outros meios apropriados, procedendo do mesmo modo em
relação à autorização.
Art. 7° O registro de arma de fogo, de uso proibido ou restrito,
adquirida para uso próprio por Policiais Federais, na conformidade
do art. 16 da Lei nO 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, será feito no
órgão especializado da Polícia Federal.
Art. 8° Para os efeitos do disposto no art. 4° da Lei n" 9.437, de
1997, considerar-se-á titular do estabelecimento ou empresa todo
aquele assim definido em contrato social, e responsável legal o designado, em contrato individual de trabalho, com poderes de gerência.
Art. 9° Durante o periodo a que se refere o art. 5° da Lei nO 9.437,
de 1997, será concedido registro de arma de fogo de uso permitido,
ainda não registrada, independentemente de limites de quantidade
e comprovação de origem.
§ 1° As armas de fogo de uso restrito ou proibido serão registradas no Ministério do Exército, ressalvado o previsto no art. 7° deste
decreto.
§ 2° As armas de fogo de uso restrito ou proibido, que não
possam permanecer com o proprietário, de acordo com a legislação
vigente, poderão ser doadas ao Ministério do Exército, a outro órgão
ou a cidadão, que as possa receber, indicado pelo doador.
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§ 3Q A doação a outro órgão ou a cidadão, a que se refere o
parágrafo anterior, dependerá de autorização prévia do Ministério do
Exército.

Art. 10. O registro de arma de fogo deverá conter, no mínimo,
os seguintes dados:
I -

do interessado:
a) nome, filiação, data e local de nascimento;
b) endereço residencial;

c) empresa/órgão em que trabalha e endereço;
d) profissão;

e) número da cédula de identidade, data da expedição, órgão
expedidor e Unidade da Federação;
f) número do cadastro individual de contribuinte ou cadastro
geral de contribuinte;
11 - daanna:
a) número do cadastro do Sinann;
identificação do fabricante e do vendedor;
c) número e data da nota fiscal de venda;
b)

d) espécie, marca, modelo e número;

e) calibre e capacidade de cartuchos;
f) funcionamento (repetição, semi-automática ou automática);
quantidade de canos e comprimentos;
h) tipo de alma (lisa ou raiada);

g)

i)

quantidade de raias e sentido.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto nas alíneas b e c do
inciso 11 deste artigo aos casos previstos no art. 5Q da Lei n? 9.437, de
1997.

Art. 11. O proprietário, possuidor ou detentor de arma de fogo,
para promover registro de arma ainda não registrada, ou que teve
sua propriedade transferida, na conformidade do disposto no art. 5Q
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da Lei n" 9.437, de 1997, deverá comparecer à Delegacia de Polícia
mais próxima e preencher o requerimento constante do anexo.
§ 1Q Em caso de dúvida, a autoridade policial poderá exigir a
apresentação da arma, devendo expedir a competente autorização de
seu trànsito.

§ 2Q OS militares das Forças Armadas e Auxiliares deverão
providenciar os registros de suas armas junto aos órgãos competentes
dos respectivos ministérios e corporações.
§ 3Q OS colecionadores, atiradores e caçadores deverão registrar
suas armas na Região Militar de vinculação.

Art. 12. São obrigações do proprietário de arma de fogo:
1 - guardar a arma de fogo com a devida cautela, evitando
que fique ao alcance de terceiros, principalmente de menores;
II - comunicar imediatamente à Delegacia de Polícia mais
próxima, para fins de implantação no Sinarm, o extravio, furto ou
roubo de arma de fogo ou do seu documento de registro, bem como sua
recuperação;

1lI - solicitar autorização junto ao órgão competente quando
da transferência de propriedade de arma de fogo.
CAPíTULO III
Do Porte

Art. 13. O porte federal de arma de fogo será autorizado e
expedido pela Polícia Federal, e o porte Estadual pelas Polícias Civis,
tendo como requisitos mínimos indispensáveis:
1 - apresentação do Certificado de Registro de arma de fogo,
cadastrada no Sinarm;
II - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar o interessado, por ocasião
do requerimento, respondendo a inquérito policial ou a processo
criminal por infrações penais cometidas com violência, grave ameaça
ou contra a incolumidade pública;
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III - apresentação de documento comprobatório de comportamento social produtivo;
IV - comprovação da efetiva necessidade, em razão de sua
atividade profissional, cuja natureza o exponha a risco, seja pela
condução de bens, valores e documentos sob sua guarda ou por
quaisquer outros fatores;
V - comprovação de capacidade técnica para manuseio de
arma de fogo, atestada por instrutor de armamento e tiro do quadro
das Polícias Federal ou Civis, ou por estas habilitado;

VI - aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro das
Polícias Federal ou Civis, ou credenciado por estas;
VII - apresentação do documento comprobatório de pagamento da taxa estipulada para a concessão do porte.

§ 1º Os militares e os policias, ao requererem o Porte Federal,
ficam dispensados da exigência contida no inciso V deste artigo.
§ 2º O laudo exigido pelo inciso VI deste artigo será remetido
pelo profissional diretamente ao órgão competente para a autorização
do porte.

Art. 14. O porte federal de arma de fogo, com validade em todo
o território nacional, somente será autorizado se, além de atendidos
os requisitos do artigo anterior, o requerente comprovar a efetiva
necessidade de transitar por diversos Estados da Federação, exceto
os limítrofes ao do interessado, com convênios firmados para recíproca validade nos respectivos territórios.
Parágrafo único. A taxa estipulada para o porte federal de arma
de fogo somente será recolhida após análise e aprovação dos documentos apresentados.

Art. 15. O porte de arma de fogo somente terá validade com a
apresentação do documento de identidade do portador.
Art. 16. A autorização para o porte de arma de fogo é pessoal,
intransferível e essencialmente revogável a qualquer tempo.
Art. 17. Ao titular de autorização de porte de arma de fogo é
vedado conduzi-la ostensivamente e com ela permanecer em clubes,
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casas de diversão, estabelecimentos educacionais e locais onde se
realizem competições esportivas ou reunião, ou haja aglomeração de
pessoas.
Parágrafo único. A infringência do disposto neste artigo implicará o recolhimento do porte e apreensão da arma pela autoridade
competente, que adotará as medidas legais pertinentes.

Art. 18. O porte de arma apreendido será encaminhado à autoridade que o concedeu, com relato circunstanciado dos fatos, a qual
poderá determinar a cassação e comunicação ao Sinarm.
Art. 19. A fim de garantir a segurança do vôo e a integridade
fisica dos usuários, é terminantemente proibido o porte de arma de
fogo a bordo de aeronaves que efetuem transporte público.
Parágrafo único. As situações excepcionais do interesse da ordem pública, que exijam a presença de policiais federais, civis, militares e oficiais das Forças Armadas portando arma de fogo a bordo,
serão objeto de regulamentação específica, a cargo do Ministério da
Aeronáutica, em coordenação com os ministérios militares e o Ministério da Justiça.

Art. 20. Cabe ao Ministério da Aeronáutica estabelecer, nas
ações preventivas com vistas à segurança da aviação civil, os procedimentos de restrição e condução de arma por pessoas com a prerrogativa de porte de arma de fogo de que tratam o art. 6°, o § 10 do art.
7° e o art. 8° da Lei n" 9.437, de 1997, em áreas restritas aeroportuárias, bem como o transporte da referida arma por via área, ressalvada
a competência da Polícia Federal prevista no inciso UI do § 1° do art.
144 da Constituição Federal.
Parágrafo único. As áreas restritas aeroportuárias são aquelas
destinadas à operação de um aeroporto, cujos acessos são controlados,
para os fins de segurança e proteção da aviação civil.

Art. 21. Ao titular de autorização de porte de arma de fogo é
proibido embarcar com a arma nos aeroportos com destino ao Exterior.

Art. 22. Observado o principio da reciprocidade previsto em
convenções internacionais, poderá ser autorizado o porte federal de
arma de fogo a diplomatas de missões diplomáticas e consulares
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acreditadas junto ao Governo brasileiro, e a agentes de segurança de
dignitários estrangeiros durante a permanência no País, independentemente dos requisitos estabelecidos neste decreto.

Art. 23. O porte estadual de arma de fogo registrada restringirse-á aos limites da Unidade da Federação na qual esteja domiciliado
o requerente, exceto se houver convênio entre os Estados limítrofes
para recíproca validade nos respectivos territórios, devendo ser comunicado aos órgãos regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal sediados nos Estados onde os portes terão validade.
Art. 24. No documento de porte de arma de fogo, deverá constar, obrigatoriamente, a respectiva abrangência territorial e eficácia
temporal, além dos dados da arma, registro do Sinarm e identificação
do portador, bem como a assinatura, cargo e função da autoridade
concedente.
Art. 25. São obrigações do portador de autorização de porte de
arma de fogo:
I - informar ao órgão expedidor da respectiva autorização
sua mudança de domicílio;
II - comunicar imediatamente o extravio, furto ou roubo, bem
como a recuperação da arma, assim como do porte, à Delegacia de
Polícia mais próxima ao local do fato e, posteriormente, ao órgão
expedidor da autorização;

III - conduzir a respectiva licença ao portar a arma a que a
mesma se refere.
Art. 26. A inobservància do disposto no artigo anterior implicará a cassação do porte de arma.
Art. 27. O porte de arma de fogo das praças das Forças Armadas e dos policiais e bombeiros militares é regulado por legislação
própria, por ato do respectivo ministro ou comandante geral.
Parágrafo único. Os policiais e bombeiros militares têm porte de
arma restrito aos limites da Unidade da Federação na qual estejam
domiciliados, exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para
recíproca validade nos respectivos territórios.
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Art. 28. O porte de arma de fogo é inerente aos policiai federais,
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares.
§ 1º Os policiais civis e militares e os bombeiros militares somente poderão portar arma de fogo nos limites da Unidade da
Federação em que exercem suas atividades, exceto se houver convênio
entre Estados limitrofes para recíproca validade nos respectivos
territórios.
§ 2º Os servidores referidos neste artigo sujeitar-se-ão, naquilo
que lhes for peculiar, às normas, deveres e restrições constantes dos
estatutos ou dos atos normativos a eles aplicáveis.

Art. 29. O Ministro da Justiça poderá autorizar a Polícia Federal a conceder porte federal de arma a Deputados Federais e Senadores atendendo solicitação do Presidente da Càmara dos Deputados
ou do Senado Federal, respectivamente.
§ 1º A Polícia Federal poderá conceder porte federal de arma,
na categoria funcional, quanto às armas de propriedade de órgãos da
Administração Pública direta ou indireta e dos Poderes Legislativo e
Judiciário, mediante solicitação de seus titulares, destinadas ao uso
de servidores públicos federais em serviço, cuja atividade exija porte
de arma.
§ 2º Os portes de arma de fogo disciplinados neste artigo serão
concedidos com dispensa dos requisitos previstos no art. 13 deste
decreto, exceto a exigência do pagamento da taxa estipulada.
CAPÍTULOrv
Da Transferência e Trânsito de Arma

Art. 30. As transferências de arma de fogo de uso permitido, de
pessoa a pessoa, autorizadas pelas Polícias Civis, serão feitas imediatamente, observando-se os procedimentos para registro.
§ 1º As transferências de arma de fogo de uso permitido, que
conste dos registros próprios das Forças Armadas e Auxiliares, serão
autorizadas por essas Forças.
§ 2º As transferências de arma de fogo de uso restrito ou proibido serão autorizadas pelo Ministério do Exército.
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§ 3' As transferências de arma de fogo de uso restrito ou proibido, entre policiais federais, serão autorizadas pela Polícia Federal
e comunicadas ao Ministério do Exército.

Art. 31. O trãnsito de arma de fogo registrada, de uma Unidade
para outra da Federação, será autorizado pela Polícia Federal e, nos
limites territoriais dos Estados e do Distrito Federal, pelas Polícias
Civis, exceto se pertencer a militar das Forças Armadas, caçador,
atirador ou colecionador.
CAPÍTULO V
Do Cadastramento

Art. 32. As fábricas de armas de fogo fornecerão à Polícia Federal, para fins de cadastro, quando da saida do estoque, relação das
armas produzidas, que devam constar do Sinarm, na conformidade
do art. 2' da Lei n' 9.437, de 1997, com suas características e os dados
dos adquirentes.
Art. 33. As empresas autorizadas a comerciar armas de fogo,
logo após a efetivação da venda, enviarão o formulário Sinarm,
devidamente preenchido, ao órgão regional da Polícia Federal responsável pelo cadastramento.
Art. 34. As empresas importadoras de armas de fogo, ao preencherem a Declaração de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), deverão informar as características específicas das armas importadas, ficando o desembaraço aduaneiro sujeito
a satisfação deste requisito.
Art. 35. A Secretaria da Receita Federal fornecerá à Polícia
Federal, por intermédio do Siscomex, as informações relativas às
importações de que trata o artigo e que devam constar do cadastro de
armas do Sinarm.
Art. 36. As armas pertencentes aos militares das Forças Armadas e Auxiliares, constantes de seus registros próprios, serão cadastradas no Ministério do Exército.
Art. 37. Os acervos policiais de registros de armas de fogo já
existentes serão progressivamente integrados no cadastro do Sinarm.
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Art. 38. As armas de fogo apreendidas, inclusive as vinculadas
a procedimentos polic~ais e judi~iais, assim .como sua destinação,
serão cadastradas no Sinarm msdiante comunicação das autoridades
competentes ao órgão regional da Polícia Federal.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 39. Os Estados e o Distrito Federal poderão determinar o
recadastramento geral ou parcial de todas as armas, atendendo à
conveniência e ao interesse da segurança pública.
Art. 40. O Ministro de Estado da Justiça designará as autoridades policiais competentes, no âmbito da Polícia Federal, para
autorizar e conceder porte federal de arma, bem como estabelecerá a
Sua eficácia temporal.
Art. 41. A designação das autoridades policiais civis competentes para autorizar e conceder porte de arma estaduál, bem como sua
eficácia temporal, ficará a cargo dos governadores.
Art. 42. Armas de fogo, acessórios e artefatos de uso permitido
são aqueles itens de pequeno poder ofensivo, utilizáveis pelos cidadãos idôneos para sua ~efesa pessoal e par.a deresa de seu patrimõnio,
definidos no Decreto n- 55.649, de 28 de janeiro de 1965 - Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e sua
legislação complementar.
Art. 43. Armas de fogo, acessórios e artefatos de uso restrito ou
proibido são aqueles ítens de maior poder ofensivo e cuja utilização
requer habilitação especIal, conforme prescreve o regulamento para
a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) e sua legislação
complementar.
Art. 44. As a;mas de. fogo apre~ndi~a~, após elaboração do
laudo pericial, serao rec.olhi~as ao Ministério do Exército, que se
encarregará de sua destmaçao, ressalvado o disposto no art. 11 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.
Parágrafo único; Quando d~ d,:stinação da arma, o Ministério
do Exército dará pnondade ao orgao responsável pela apreensão
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tos previstos no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-lOS) e sua legislação complementar.
Art. 4S. O Ministério do Exército fixará, no Regulamento para
a Fiscalização de Produtos Controlados (R-lOS) e sua legislação
complementar, a quantidade de armas de fogo que cada cidadão
poderá possuir como proprietário.
Art. 46. Compete ao Ministério do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e
comércio de armas de fogo e demais produtos controlados correlatos,
inclusive o registro e a autorização de tráfego de arma de fogo de
militares, colecionadores) atiradores e caçadores.
Parágrafo único. No caso de militares da Marinha e da Aeronáutica, a autorização de tráfego de armas de fogo compete aos respectivos ministérios.
Art. 47. A taxa pela expedição do porte federal de arma de fogo
constituirá receita do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol).
Art. 48. As Forças Armadas e Auxiliares, a Polícia Federal e as
Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal promoverão imediata
nonnatização interna, visando ao efetivo cumprimento do disposto na
Lei ri? 9.437, de 1997, e neste decreto.
Art. 49. Os Ministros da Justiça e do Exército estabelecerão,
em portaria interministerial, normas sobre a interligação e integralização das informações constantes dos seus cadastros de armas de
fogo produzidas, importadas e comerciadas no País, estabelecendo,
também, os níveis de acesso aos registros do Sinarm e do Ministério
do Exército.
Art. 50. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51. Fica revogado o Decreto n' 92.795 de 18 de junho de
1986.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lôbo
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Anexo
Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia (Distrito, Bairro,
Cidade e Estado)

Nome:

_

~

Pai:

Mãe:

Data Nascimento:
Natural de:

Nacionalidade:
Estado:

EstadoCivil:
Residência:
Bairro:

CEP:

Estado:

_ _ _ _ _ _ _ Cidade:

_
_

Fone Residencial:

Carteira de Identidade nll :
Órgão Expedidor:

Data da Expedição:
ele n2

Profissão:
Local de Trabalho:

_
_

_

CGC da Empresa em que Trabalha:
Endereço:

Bairro:
Estado:

_
_

_

CEP:

Cidade:
Fone de Trabalho:

_

Requer a Vossa Senhoria que se digne conceder o registro de sua
arma de fogo, abaixo discriminada, na conformidade do art. 5Q da Lei
n Q 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.
Características da Arma
_ _ _ _ _ _ _ Marca:

Nestes termos
Pede deferimento.
(Local e data)
(Assinatura do requerente)
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DECRETO Nº 2.223, DE 9 DE MAIO DE 1997
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, na forma
dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2" Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trintas dias,
contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos
titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3" Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Adminístração Federal e Reforma do Estado serão aprovados pelo
Ministro.de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4" Em decorrência do disposto neste decreto, ficam incluídos na Estrutura Regimental do ministério os cargos constantes da
coluna (a) e excluídos os cargos da coluna (b) do Anexo lI, Quadro b.2.
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Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto n" 1.825, de 29 de fevereiro de 1996.
Brasília, 9 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Estrutura Regimental
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado

CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, órgão da Administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I -

políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

II - política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
III -

reforma administrativa;

IV - supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos de informação e informática e de serviços gerais;
V Público;

modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor

VI - desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec),
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Art. 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado tem a seguinte Estrutura Organizacional:
órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de

I Estado:
a)

Gabinete;

b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;

2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II III -

órgão setorial: Consultoria Jurídica;
órgãos específicos singulares:

a) Secretaria da Reforma do Estado:

1. Departamento de Organização e Análise Institucional;
b)

Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnología da Informação:
1. Departamento de Serviços Gerais;

2. Departamento de Informação e Informática;
3. Departamento de Extinção e Liqnidação;
c) Secretaria de Articulação Institucional:
1. Departamento de Cooperação Financeira;

2. Departamento de Suporte Técnico e Institucional;
d) Secretaria de Recursos Humanos:

1. Departamento de Carreiras e Remuneração;

2. Departamento de Normas;
3. Departamento de Sistema e Controle de Cadastro e Pagamentos;
IV - entidade vinculada: Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
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Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos da Informação e Informática
~Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por
mtermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de
Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado

Art. 32 Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho do seu expediente pessoal;
. . H -:- acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
IUlmsténo, em tramitação no Congresso Nacional;

IH - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos fonnulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 42 À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e da entidade a ele vinculada;
. H - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
Os sIstemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modenúzação administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
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III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das àiretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério.

Art. 5Q À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos e
de serviços gerais, no árobito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 6Q À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e
orçamento, de organização e modernização administrativa, e de recursos da informação e informática no árobito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV
acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.
Seção Il
Do Órgão Setorial
Art. 7Q À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
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H - exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vinculada ao ministério;

IH - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver oríentação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VI tério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do minis-

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais Se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação;

Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8" À Secretaria da Reforma do Estado compete:

I - formular e propor políticas e diretrizes de reforma e modernização do Estado;
11 - elaborar, propor, coordenar, supervisionar e avaliar a execução de programas e projetos de reforma e modernização do aparelho
do Estado, voltado para:
a) a incorporação de mecanismos de controle social ao processo
de gestão;
b)

a regulamentação e desregulamentação de órgãos e ativida-

des;
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c) a redefinição e aperfeiçoamento de normas e critérios de
natureza jurídico-institucional que condicionam as atividades administrativas de órgãos e entidades que integram a Administração
Pública Federal;
d) a modernização da gestão e melhoria da qualidade de produtos e serviços públicos;

e) o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de informações institucionais;
f) a análise e a avaliação de desempenho de órgãos e atividades;
g) a racionalização de atividades e a eliminação de competências
concorrentes nas diversas esferas de governo;

UI - supervisionar, aperfeiçoar e manter o Sistema de Organização e Modernização Administrativa (Somad);

IV - promover, coordenar e supervisionar projetos e atividades de reforma administrativa.
Art. 9' Ao Departamento de Organização e Análise Institucional compete:
I - planejar e coordenar a execução das atividades de organização e desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades que
integram o Sistema de Organização e Modernização Administrativa
(Somad);
U - promover estudos e fornecer subsídios para a elaboração
e execução de programas e projetos de reforma administrativa e de
modernização do ordenamento institucional;
UI - modernizar, aperfeiçoar e manter banco de dados contendo informações organizacionais de órgãos e entidades que compõem
a Administração Pública Federal;

IV - organizar, aperfeiçoar e manter atualizadas as informações sobre cargos em comissão e funções gratificadas;
V - definir critérios para análise e avaliação de propostas de
estrutura regimental e de estatuto dos órgãos e entidades que integram o Somado
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Art. 10. À Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da
Informação compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar
normativamente as atividades relativas ã extinção e à liquidação de
empresas e órgãos públicos e sociedades de economia mista, as
atividades dos Sistemas de Administração de Recursos da Informação
e Informática (Sisp) e de Serviços Gerais (Sísg), bem como propor as
políticas e diretrizes a eles relativas, no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 11. Ao Departamento de Serviços Gerais compete:
I - promover a implementação de políticas, diretrizes, normas
e padrões a serem adotados na administração patrimonial, de materiais, de transportes, de construção e manutenção de edifícios públicos, de comunicação admiuistrativa e de instruções e normas de
licitação e contratos, na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
II - gerenciar e operacionalizar o funcionamento sistêmico da
atividade de serviços gerais, por intermédio da implantação de sistema integrado de administração de serviços gerais.

Art. 12. Ao Departamento de Informação e Informática compete:
I - promover a implementação de políticas, diretrizes, normas e padrões a serem adotados na administração de recursos da
informação e informática da Administração Pública Federal;
II - defiuir modelos de gestão dos recursos da informação e
informática, considerando o processo de planejamento do Sistema de
Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp);

III - promover a organização e integração dos acervos de informações da Administração Pública Federal, coibindo redundâncias e
definindo procedimentos de coleta, tratamento e disseminação de
informações;
IV - promover o conhecimento e o acesso às informações constantes dos acervos de dados do setor público federal, objetivando a
modernização e a transparência de seus processos de gestão e a
melhoria da qualidade de serviços prestados ao cidadão, ressalvados
os aspectos relacionados à privacidade e o sigilo previsto na legislação
vigente.
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Art. 13. Ao Departamento de Extinção e Liquidação compete:
I - exercer as funções de planejamento, coordenação e controle relativas aos processos de extinção de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e de
liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista;
11 - implementar as atividades relacionadas com a conservação, a manutenção e o acesso ao acervo documental dos órgãos,
entidades e empresas submetidos a processos de extinção ou de
liquidação, no decorrer do processo;
111 - promover o acompanhamento e a orientação dos procedimentos dos inventariantes e dos liquidantes nos processos em que
atuem, consolidando as instruções expedidas em manuais específicos;
IV - representar, por delegação expressa, em todas as instâncias administrativas, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, nos assuntos inerentes a encargos de pessoal e obrigações sociais trabalhistas, exclusivamente restrita ao universo dos
órgãos e entidades extintos e na liquidação de empresas públicas e
sociedades de economia mista.
Art. 14. À Secretaria de Articulação Institucional compete coordenar as atividades de articulação e cooperação institucional, técnica
e financeira, no árobito do ministério, entre os órgãos da Administração Pública Federal e entidades nacionais e internacionais voltadas
para a reforma e modernização do Estado.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Articulação Institucional
prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho da Reforma do
Estado, criado no árobito do ministério, pelo Decreto n Q 1.738, de 8 de
dezembro de 1995.
Art. 15. Ao Departamento de Cooperação Financeira compete:
I - promover a elaboração e a negociação, no árobito do
ministério, dos programas e projetos de cooperação financeira, voltados para a reforma e modernização do Estado, entre os órgãos da
Administração Pública Federal e entidades nacionais e internacionais;
11 - identificar as necessidades e disponibilidades de apoio
externo às atividades de reforma e modernização do Estado;
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IH - articular e participar de atividades de apoio à modernização administrativa de estados e municípios.
Art. 16. Ao Departamento de Suporte Técnico e Institucional
compete:
I - promover programas e projetos de cooperação técnica
internacional, no âmbito do ministério;
H - coordenar as atividades técnicas decorrentes das demandas solicitadas no âmbito do Conselho de Reforma do Estado;
HI - coletar, registrar e disseminar informações relevantes e
pertinentes aos assuntos relativos à Reforma do Estado, no Brasil e
no exterior;
IV - promover as atividades de natureza administrativa e
operacional necessárias ao funcionamento do Conselho da Reforma
do Estado.
Art. 17. À Secretaria de Recursos Humanos, órgão central do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), compete
formular e propor as políticas relativas à administração de recursos
humanos, bem assim planejar, coordenar, controlar e supervisionar
as atividades de recrutamento e seleção, capacitação e desenvolvimento, carreiras, remuneração, cadastro e lotação, folha de pagamentos, seguridade social e benefícios, dirigidas aos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, observando, ainda, o atendimento a outros encargos pertinentes às suas áreas
de competência no que se refere às empresas públicas e sociedades de
economia mista que recebam dotações à conta do Orçamento Geral
da União e à cooperação técnica com outras esferas de governo.
Art. 18. Ao Departamento de Carreiras e Remuneração compete:
I - propor políticas e diretrizes relativas à classificação e
reclassificação de cargos, à organização de carreiras, à remuneração
e à seguridade social e benefícios dos servidores da Administração
Pública Federal direta, autárqnica e fundacional, bem assim supervisionar a sua aplicação;
H - propor políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e
seleção, à capacitação, ao desenvolvimento e à avaliação de desempenho dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997
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quica e fundacional, bem assim supervisionar a sua aplicação, intervindo, se necessário, quando da realização de concursos públicos, para
resguardar os princípios da moralidade, legalidade, publicidade e
impessoalidade;

In - promover o permanente acompanhamento, por intermédio de sistema próprio de informações gerenciais, da evolução quantitativa e qualitativa da força de trabalho dos órgãos que compõem o
Sipec, bem assim da remuneração e das despesas de pessoal, com o
objetivo de orientar a proposição das políticas e diretrizes;
IV - produzir e divulgar mensalmente, através do Boletim
Estatístico do Mare, informações sobre a evolução da força de trabalho, remuneração e despesas de pessoal da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional;
V - promover estudos e pesquisas sobre os assuntos de sua
competência.

Art. 19. Ao Departamento de Normas compete:
I - propor, elaborar e analisar atos e normas complementares e procedimentos decorrentes de políticas e diretrizes defiuidas
para a administração de recursos humanos;

n - promover pesquisas e estudos relacionados com a legislação de recursos humanos e sugerir, permanentemente, ações destinadas à revisão e consolidação da legislação referida;
In - opinar sobre questões de aplicação da legislação relativa
à administração de recursos humanos;
a) formuladas mediante processos de interesse de servidor ou
servidores, após manifestações do órgão seccional e respectivo setorial do Sipec, em se tratando de servidor da administração autárquica
e fundacional, e somente do órgão setorial do Sipec, no caso de
servidor da administração direta;
b) encaminhadas mediante consulta formal de órgão setorial do
Sipec e, em se tratando do respectivo órgão seccional, precedidas de
suas manifestações;

IV - manter atualizado acervo e oferecer subsídios de legislação, doutrina e jurisprudência às uuidades do órgão central do Sipec,
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bem como promover sua permanente sistematização, para proporcionar meios de consulta e acesso informatizado aos órgãos que compõem
o Sipec;
V - examinar e orientar, juntamente com a Consultoria Jurídica, as unidades do órgão central do Sipec quanto ao correto e
uniforme cumprimento de ordens e decisões judiciais que envolvam
matéria relativa à administração de recursos humanos, bem como
promover orientação de caráter geral aos órgãos setoriais e seccionais,
quando as mesmas acarretarem ampla repercussão;
VI - prestar informações e atender diligências requeridas pela
autoridade judiciária aos dirigentes do órgão central do Sipec sobre
matérias relativas à administração de recursos humanos.

Art. 20. Ao Departamento de Sistemas e Controle de Cadastro
e Pagamentos compete:
I - desenvolver, implantar e administrar sistemas informatizados de gestão de recursos humanos no âmbito do Sipec, que
permitam o tratamento automático dos procedimentos para a aplicação da legislação e cumprimento das orientações relativas à administração de recursos humanos, bem como a produção de informações
gerenciais a partir de suas bases de dados;
II - executar o controle sistêrníco, coordenar e supervisionar
as operações de processamento de dados para a produção da folha de
pagamento dos servidores da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, bem assim dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista que recebam dotações à
conta do Orçamento Geral da União para despesas com pessoal;

III - coordenar e supervisionar as operações de processamento
de dados para a formação e atualização dos cadastros dos servidores
referidos no inciso anterior, bem assim para o controle da sua lotação
e movimentação no âmbito do Sipec;
IV - verificar a exatidão dos parâmetros de cálculos de quaisquer pagamentos processados pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e seus sucedãneos, no âmbito do
Sipec;
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v - cooperar com outras esferas de governo no desenvolvimento e na implantação de sistemas informatizados de controle de
folha de pagamento e de gestão de recursos humanos;
VI - realizar estudos e pesquisas para o aprimoramento dos
conhecimentos técnicos na sua área de competência.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 21. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção II
Dos Secretários e demais Dirigentes
Art. 22. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras
atribuições que lhe forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitidas a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art. 23. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores, ao Chefe da Assessoria Especial, aos Coordenadores-Gerais, aos Coordenadores e aos demais
dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução
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das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.

SeçãoIII
Dos Diretores de Programa
Art. 24. Aos diretores de programas incumbe planejar, coordenar
e avaliar o desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito das secretarias, quanto à melhoria dos serviços públicos, modernização da gestão,
modernização institucional e profissionalização do servidor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.

Anexo II
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (Mare)
Unidade

Cargos!
Funções!

Denominação

Cargo/Função

N'
5
2
2
6

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral de Apoio
Administrativo
Coordenação

Divisão
Serviço

Assessor Especial do Ministro
Assessor do Ministro

NE!
DAS!

FG

Auxiliar

102.5
102.4
102.2
102.1

1

Chefe

101.5

1
1
2
3
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

Chefe da Assessoria
Assessor
Auxilar

101.4
102.3
102.1

Assistente

Chefe

Assistente

Assessoria de Comunicação

Social

1
2
2
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Unidade

Cargos!
Funções/

Denominação
CargolFunção

N'

NE!
DAS!
FG

Divisão
Serviço

2
1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Assessoria Parlamentar

1
2
3
2
1

Chefe da Assessoria
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.1
101.2
101.1

1
1
3

Secretário Executivo
Chefe
Assessor do Secretário EXecutivo
Assistente
Auxiliar

Divisão
Serviço

Secretaria Executiva
Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço

2
3
1
1
1

Coordenador
Chefe
Chefe

NE
101.4
102.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

20
7
1
Subsecretaria de Assuntos

Administrativos

Coordenação-Geral de RecursosHurnanos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviçoa Gerais

Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação
Serviço

1
1
2
1
1
1
5
5
1
2
6
13
1
5
1
1
1
1

Subsecretário
Assessor
Assistente

101.5
102.3
102.2

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Auxiliar

Subsecretário
Assistente
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-1
101.5
102.2
101.3
101.1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997

3171
Unidade
Coordenação-Geral de Modernisação, Informática e Informação
Coordenação
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções!
N'

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
4
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

1

Consultor Jurídico

101.5

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
8
3
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador

Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
101.3
102.2
102.1
101.2
101.1

Serviço

1
7
3
9
2

Secretário
Assessor
Diretor de Programa
Gerente de Projeto
Chefe

101.6
102.3
101.5
101.4
101.1

Departamento de Organização
e Análise Institucional

1

Diretor

101.5

1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente

101.4
101.3
102.2

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Auxiliar

101.4
101.3
102.2
102.1

1
1
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor do Secretário

101.6
101.5
102.4

Coordenação-Geral de Orçamente e Finanças
Coordenação

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Legislação Administrativa
Coordenação-Geral de Aaeuutos Jurídicos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria da Reforma do Eetado

Coordenação-Geral de Análise
Institucional
Coordenação
Coordenação-Geral de Estudos
e Informações Institucionais
Coordenação

Secretaria de Recursos Logteticos e Tecnologia da Informação

Assistente
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Unidade

Cargos!
Funções!

Denominação
CargolFunção

N'

NE!
DAS/
FG

1
1
3

Assessor

1
1
4
1

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.2
101.1

Serviço

1
2
1

Diretor
Chefe
Auxiliar

101.5
101.1
102.1

Coordenação-Geral de Projetos
Gerente de Projeto

3
8

Coordenador-Geral

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Imóveis
Funcionais
Divisão
Serviço

Assessor
Auxiliar

102.3
102.2
102.1

Departamento de Semíços Ge-

rais

Departamento de Informação e
Informática
Serviço

Coordenação-Geral de Programa

Departamento de Extinção e
Liquidação

Coordenação-Geral
Divisão
Serviço

Secretaria de Articulação Institucional

Coordeneçâo
Departamento de Cooperação
Financeira
Departamento de Suporte Técnico e Institucional

1
2
1
3
2
4
1
1
2
2
1

Gerente
Diretor

Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador de Programa
Gerente de Projeto
Diretor

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1

Secretário
Assistente

Coordenador

101.6
102.2
102.1
101.3

1
3

Diretor
Gerente de Projeto

101.5
101.4

1
2

Diretor
Gerente de Projeto

101.5
101.4

Auxiliar
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Unidade

Cargos/
Funções!

Denominação
CargolFunção

N'

NE/
DAS/

FG

Secretaria de Recursos Huma-

nos

Divisão
Serviço
Auditoria de Recursos Humanos

Coordenação

Departamento de Carreiras e
Remuneração

Coordenação-Geral de Cerreiras

1
1
1
1
1
1
1
1
2

Secretário
Secretário Adjunto
Gerente de Projeto
Assessor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.4
102.3
102.2
102.1
101.2
101.1

1
3
2
2

Auditor-Chefe
Assistente
Auxiliar

101.4
102.2
102.1
101.3

1
1
1
2

Coordenador
Diretor
Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar

101.5
101.4
102.2
102.1

1
2

Coordenador-Geral

Divisão

Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Estudos
e Informações Gerenciais
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Recrutamento e Desenvolvimento,
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Departamento de Normas

Coordenação-Geral de Estudos
e Elaboração de Normas
Divisão
Coordenação-Geral de Siste-

matíeação e Aplicação da Legtelaçêo
Divisão
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Cargos!
Funções!

Unidade

N'

Coordenação-Geral de Procedimentoe Judiciais
Divisão

Departamento de Sistemas e
Controle de Cadastro e Pagamentos

Coordenação-Geral de Operações e Produção
Divisão

NE!
DAS!
FG

Denominação

CargolFunção
Cooredenador-Geral

1
3

101.4
101.2

Chefe

Diretor

1
1
3
1

101.5
101.4
102.2
102.1

Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar

1
3

Coordenador-Geral

1
3

Coordenador-Geral

101.4
101.2

Chefe

Coordenação-Geral de Cedes-

tro e Controle da Lotação
Divisão

101.4
101.2

Chefe

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e·
Funções Gratificadas do Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
b.l - Situação: Atual e Nova
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

Valor Total

Situação Nova
Quant.

26,08
79,04
132,44
26,04
72,15
47,00
19,76
27,72
18,60
46,62
38,60

4
18
46
21

1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

4
16
43
21
65
47
4
9
15
42
38

0,31
0,24
0,19

304
25
7
1

533,45
7,75

291
25
7
1

6,52
4,94
3,08
1,24

1,11

Subtotal

FG-1
FG-2
FG-3

Situação Atual
Quant.

1,68

0,19

Subtotal2

33

9,62

Total (1+2)

337

543,07

64

39
5
7
14
37
36

33
324

ValorTotal
26,08
88,92
141,68
26,04
71,04
39,00
24,70
21,56
17,36
41,07
36,00

533,45
7,75
1,68
0,19

9,62
543,07
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b.2 -

Remanejamento de Cargos

DAS

Código
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

Incluídos no Mare (a)

Unitário

Quant.

Valor Total

4,94

2
3

9,88
9,24

3,08
1,11

1

1,00

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Excluídos do Mare (b)
Valor Total

Quant.

1

8

1,11
8,00

2

6,16

1
5
2

1,24
5,55
2,00

19
-13

24,06

4,94

Total

6

24,06

Saldo do Remanejamento (1) - (b)

-

-

-

DECRETO Nº 2,224, DE 13 DE MAIO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ao Grupo Técnico de Prestação de Contas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, anteriormente alocados ao Grupo Técnico de Prestação de Contas decorrentes dos convênios, contratos e outros instrumentos similares, firmados pelos extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, objeto
do art. 1º do Decreto nº 1.822, de 29 de fevereiro de 1996: sete DAS
101.4, quatro DAS 101.3, dezesseis DAS 101.2, seis DAS 101.1, quatro
DAS 102.4, três DAS 102.3, quatro DAS 102.2, 29 DAS 102.1, seis
FG-1 e uma FG-3.
(*) Retificado no DO de 19.5.1997 (pág. 3302 desta obra).
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Art. 2' Ficam alocados, em caráter transitório, até 30 de novembro de 1997, ao Grupo Técnico de que trata o artigo anterior, os
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores: quatro DAS 101.4, três DAS 101.3, trinta DAS 102.2 e
nove DAS 102.1.
§ l' Os cargos em comissão objeto do caput deste artigo não
integrarão a estrutura regimental do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, devendo constar dos atos de nomeação
seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao art. 2' deste
decreto, ou, se for o caso, apostilados, no prazo de vinte dias, na forma
do Decreto n' 699, de 14 de dezembro de 1992.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão objeto desta alocação retornarão à disposição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os titulares neles investidos.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NO 2.225, DE 16 DE MAIO DE 1997
Fixa os preços mínimos básicos do feijão,

milho, mandioca-raiz, farinha de mandioca
e sorgo, para a safra 1997, das Regiões Norte
e Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. l' Os preços minimos básicos para o feijão, milho, mandioca-raiz, farinha de mandioca e sorgo, safra 1997, das Regiões Norte e
Nordeste são os relacionados no anexo deste decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
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Art. 2· Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela CompanhiaNacional de Abastecimento
(Conab).
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3· Os preços mínimos à estocagem de sementes serão compostos a partir dos preços mínimos estabelecidos para os grãos,
tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos custos
adicionais para a condução dos campos de sementes e de custo de
beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), à época do início da safra.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Arlindo Porto
Anexo
Preços Mínimos - Regiões Norte e Nordeste - Safra 1997
Produto
Feijão Anão
Feijão Macaçar
Feijão Macaçar

Milho
Mandioca-raíz
Farinha deMandioca

Unidades da Federação
e Regiões Amparadas

NINE (1)

CE,MA,PB,PE,PI eRN
AL,BAeSE
NINE (2)
NINE
NINE

NINE (3)

Sorgo

Unidade

60kg
60kg
60 kg
60kg
1.000 kg
50kg
60kg

Início da
Operação
abr/97
abr/97

abr/97
jun/97
abr/97
abr/97
abr/97

Preços Mínimos
Básicos Propostos

R$lkg
0,4200
0,3000
0,2400
0,1160
0,0290
0,1730
0,0890

R$/unid.
25,20
18,00
14,40
6,96

29,00
8,65

5,34

Exceto RO.
(2) Exceto sul do MA e sul do PI, BAlsul, TO, RO e AC.

(l)

(3) Exceto BAlsul.
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DECRETO N' 2.226, DE 19 DE MAIO DE 1997
Considera de emergência fitossanitária
a região compreendida pelo Município do
Oiapoque e circunvizinhanças, no Estado do
Amapá, para implementação do plano de
supressão e erradicação da praga Bactrocera
carambolae, detectada naquela localidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto n' 24.114, de 12 de abril de 1934, Capítulo IV,
DECRETA:
Art. l' É considerada de emergência fitossanítária a regiao
compreendida pelo Município do Oiapoque e circunvizinhanças, no
Estado do Amapá, para implementação do plano de supressão e
erradicação do território nacional da praga denominada Bactrocera
carambolae (mosca da carambola), detectada naquela localidade.
Art. 2' Cabe ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
por meio da Coordenação de Proteção de Plantas (CPP), da Secretaria
de Defesa Agropecuária, a execução, coordenação e fiscalização do
plano emergencial de supressão e erradicação da praga, nos termos
do Regulamento de Defesa Sanítária Vegetal, aprovado pelo Decreto
n' 24.114, de 12 de abril de 1934.
Art. 3' Ós órgãos públicos devem prestar, em caráter prioritário, todo auxílio solicitado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para a realização dos trabalhos de supressão populacional
da mosca Bactrocera carambolae da referida região.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 19 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3109-3193, maio 1997

3179
DECRETO N" 2.227, DE 20 DE MAIO DE 1997
Autoriza a utilização, TW comércio interno, de contêiner estrangeiro e seus acessórios.
no prazo que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 11 parágrafo único, da Lei n" 6.288, de 11 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizada a utilização, no comércio interno, da
contênier estrangeiro e seus acessórios, até 31 de agosto de 1998.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se os Decretos nOs 1.214, de 8 de agosto de
1994,1.571, de 25 de julho de 1995, e 1.938, de 21 se junho de 1996.
Brasília, 20 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

DECRETO Nº 2.228, DE 21 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Vigésimo Se-

gundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n" 2, entre Brasil e Uruguai, de 20 de fevereiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República Oriental do Uruguai, com base no Tratado
de Montevidéu de 1980, assinaram em 20 de fevereiro de 1997, em
Montevidéu, o Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n· 2, entre Brasil e Uruguai;
DECRETA:

Art. ]O O Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n" 2, entre Brasil e Uruguai, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 22.5.1997, pág. 10537.

DECRETO N· 2.229, DE 21 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Terceiro ProtocoloAdicional ao Acordo de Complementoção Econômica nº 35, entre os Governos dos
Estados Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 28 de fevereiro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
provê a modalidade de acordo de complementação econômica;
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Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da
República Oriental do Uruguai, como Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 28 de fevereiro de
1997, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nQ 35, entre os Governos dos Estados
partes do Mercosul e o Governo da República do Chile;
d~

DECRETA:
Art. to O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176 da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado naDO de 22.5.1997, pág. 10538.
DECRETO NO 2.230, DE 21 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos
Estados Partes do Mercosul e o Governo da
República da Chile, de 17 de fevereira de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
Cal.
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por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de
1981, provê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da
República Oriental do Uruguai, como Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 17 de fevereiro de
1997, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nO 35, entre os Governos dos Estados
Partes do Mercosul e o Governo da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1° O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nO 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176 da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 22.5.1997, pág. 10539.
DECRETO N° 2.231, DE 21 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre os Governos dos
Estados Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 3 de março de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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Considerando que O Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nO 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da
República Oriental do Uruguai, como Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República do Chile, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 3 de março de 1997,
em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nO 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1° O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul (Msrcosul) e o Governo do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176 da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 22.5.1997, pág. 10540.
DECRETO N° 2.232, DE 23 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a renegociação de débitos
decorrentes da emissão dedebêntures não con~
oeretueís, rws termos da Lei n 2 8.167, de 16 de
janeiro de 1991, edá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6° da Medida Provisória nO 1.562-15 de maio de 1997,
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DECRETA:

Art. 1" Os bancos operadores dos Fundos de Investimentos
Regionais, de que trata o Decreto-Lei n? 1.376, de 12 de dezembro de
1974, ficam autorizados a renegociar débitos vencidos até esta data
para com os referidos fundos, decorrentes da emissão de debêntures
não conversíveis em ações, nos termos da Lei nº 8.167, de 16 dejaneiro
de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento
tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A renegociação
dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.
Art. 2" A renegociação de que trata o artigo anterior deverá ser
realizada, uma única vez, mediante a emissão em favor do respectivo
fundo, em substituição aos títulos vencidos, de novas debêntures não
conversíveis em ações, observadas as seguintes condições:
I - o valor a ser renegociado corresponderá ao total do
débito vencido, devidamente corrigido e acrescido de juros e/ou outros
encargos financeiros, de acordo com as normas em vigor sobre a
matéria e com o que consta da respectiva escritura de emissão,
dispensados os juros moratórios e a multa estabelecidos no contrato;
II
carência;
III -

vencimento de até cinco anos, incluído o período da
carência de até metade do prazo de vencimento;

IV - amortização em parcelas semestrais, devendo o primeiro pagamento OCOITer noventa dias após o término da carência;
V - custo básico equivalente à Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), acrescido de outros encargos financeiros de quatro por
cento ao ano, pagáveis de doze em doze meses e capitalizáveis somente durante o período de carência;
VI - garantia flutuante, além de fiança prestada pela empresa e pelos acionistas controladores;
VII -

prévia comprovação da capacidade de pagamento;
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VIII - possibilidade de resgate total ou parcial antes do término do prazo de vencimento, a critério da companhia emissora.
Parágrafo único. Os prazos de vencimento e de carência previstos nos incisos II e III serão estabelecidos, caso a caso, p elo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva.
Art. 3· A renegociação de que trata o art. 1· deste decreto poderá
ser realizada em relação a débito ajuizado judicialmente, desde que
haja desistência da correspondente ação ou mediante transação nos
respectivos autos judiciais.
Art. 4· O art. 7· do Decreto n? 101, de 17 de abril de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.........................................................................................................

11 - ter custo básico equivalente à Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), acrescido de outros encargos financeiros de quatro
por cento ao ano;
111 - ter prazo de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no parecer da Secretaria Executiva e
aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, podendo esse prazo ser prorrogado
quando a implantação do projeto sofrer retardamento em função
de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da
empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva;
IV - ter vencimento de, no mínimo, cinco anos e, no máximo, oito anos, observadas as disposições dos §§ 1º e 12 deste
artigo.

§ 12. Na hipótese de prorrogação do prazo de carência a que
se refere o inciso 111, os prazos de vencimentos a que aludem o
inciso IV e o § 1·, bem como os prazos de amortização das parcelas,
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de que trata o § 6º, serão igualmente prorrogados por idêntico
período.»
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o Decreto nº 1.920, de 29 de maio de 1996.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

DECRETO Nº 2.233, DE 23 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre os setores das atividades
econômicas excluídos das restrições previstas
no art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro
de 1962.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n' 4.131, de 3 de setembro de 1962,
DECRETA:
Art. l' São consideradas de alto interesse nacional, para os fins
do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, as atividades
econômicas, desenvolvidas em qualquer parte do território brasileiro,
atinentes aos setores abaixo enumerados:
I - serviços públicos de infra-estrutura dos seguintes segmentos:
a) exploração de fontes energéticas, geração, transmissão e distribuição de energia de qualquer natureza;
b) telefonia de qualquer natureza;
c) portos e sistemas de transportes, inclusive de carga e passageiros;
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d) saneamento ambiental.

II -

complexos industriais dos seguintes segmentos:

a) químico-petroquímico, compreendendo as indústrias químicas de base, petroquímica, química fina e fertilizantes;

b) mínero-metalúrgico;

c) automotivo, compreendendo as indústrias automobilística e
de autopeças;
d) agroindustrial e florestal, compreendendo desde os fornecedores de insumos até os processadores e distribuidores de produtos
agropecuários, de alimentos, de bebidas e de painéis de madeira,
papel e celulose;
e) de bens de capital, compreendendo as indústrias fornecedoras
de equipamentos e componentes;
f) eletrônico, compreendendo as indústrias de componentes eletrônicos, bem como as indústrias eletrônicas de consumo, de informática, de telecomunicaçôes e de automação.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
DECRETO Nº 2.234, DE 23 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nQ
35~ entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
de 31 de março de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 31 de março de 1997, a Ata de
Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordode Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile,
DECRETA:

Art. I" A Ata de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos dos
Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o Governo do
Chile, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 26.5.1997, pága. 10826/10827.
DECRETO Nº 2.235, DE 26 DE MAIO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido rw art. 1º
do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1e Fica prorrogado, até 31 de agosto de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1a do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.103, de 24 de dezembro de
1996.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Perez Garrido
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.236, DE 26 DE MAIO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. ]'.2
do Decreto n'.2 2.162, de 24 de fevereiro de

1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº Fica prorrogado, até 31 de agosto de 1997, o prazo
estabelecido no art. lº do Decreto n" 2.162, de 24 de fevereiro de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.237, DE 26 DE MAIO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 4'2
doDecreton' 1.784, de 11 dejaneirode 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 4º do Decreto nº 1.784, de 11 de janeiro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.053, de 31 de outubro de 1996.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.238, DE 27 DE MAIO DE 1997
Dá nova redação ao art. 3'2 do Decreto n!.'
1.509, de 31 de maio de 1995. que dispõe
sobre a contratação de pessoal, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 37, inciso IX, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso VI, da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 1.509, 31 de maio de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3Q As despesas decorrentes da aplicação do disposto
neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério da Aeronáutica e da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República»
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO NQ 2.239, DE 27 DE MAIO DE 1997
Remaneja cargo em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS)
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. P Fica remanejado, em caráter provisório, até 31 de dezembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Saúde, um cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessorameno Superiores (DAS), oriundo de órgão
extinto da Administração Pública Federal, código DAS 102.5.
Q
§ l O cargo em comissão objeto deste remanejamento não
integrará a Estrutura do Ministério da Saúde, devendo constar do ato
de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao
caput deste artigo.
Q
§ 2 Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, O cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado
o titular nele investido.
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Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Borjas Negri
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NQ 2.240, DE 28 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Complementação Econômica, entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul, e o Governo da República da Bolívia, de 17 de
dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio de Decreto Legislativo n Q66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Pleuipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, e da
República Oriental do Uruguai, como Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República da Bolívia, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 17 de dezembro de
1996, na Cidade de Fortaleza, o Acordo de Complementação Econômica, entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul e o Governo
da República da Bolívia;
Considerando que o Acordo de Complementação Econômica, entre os Governos dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(Mercosul) e o Governo da República da Bolívia foi oportunamente
submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto
Legislativo n Q19, de 29 de abril de 1997,
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DECRETA:

Art. 1· O Acordo de Complementação Econômica, entre os Governos dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o
Governo da Bolívia, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Pará (CDP).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4· do Decreto-Lei n· 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Pará (CDP), de R$ 85.223.879,85 (oitenta e cinco
milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e nove reais
e oitenta e cinco centavos) para R$ 93.335.640,51 (noventa e três
milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e
cinqüenta e um centavos), mediante a incorporação de créditos da
União, no valor de R$ 8.111.760,66 (oito milhões, cento e onze mil,
setecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).
Art. 2. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(2) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a autorização de importação limitada e condicional de petróleo iraquiano, bem como de exportação para o Iraque de itens de ajuda humanitária, peças e
equipamentos para o oleoduto de Kirkuk-Yumurtalik, conforme determinado pela Re50·
lução n' 986 (1995) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando a adoção, em 14 de abril de 1995, da Resolução nº 986
do Conselho de Segurança das Nações Unidas; e
Considerando a apresentação, em 9 de dezembro de 1996, de
relatório do Secretário-Geral da ONU ao Conselho de Segurança, no
qual indica que todas as providências necessárias à entrada em
funcionamento do mecanismo previsto na Resolução nº 986 haviam
sido tomadas,
DECRETA:

Art. 1a Fica autorizada a importação de petróleo iraquiano por
empresas brasileiras, desde que aprovada a transação pelo Comitê de
Sanções do Conselho de Segurança da ONU, estabelecido por meio da
Resolução nº 661 (1990).
Art. 2º Fica autorizada a exportação para o Iraque dos seguintes itens, sujeita, igualmente, à aprovação do Comitê de Sanções
mencionado no art. 1º:
a) medicamentos e equipamentos para o setor de saúde;

b) alimentos e outros itens de ajuda humanitária;
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c) peças e equipamentos essenciais para a operação segura do
oleoduto de Kirkuk-Yumurtalik.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

(3) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Extingue a concessão outorgada à Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrocar),
através do Decreto n Q 85.407, de25 de novembro de 1980.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 44 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e o que consta do Processo n" 27100.004982/84-46,
DECRETA:
Art. I" Ficaextinta a concessão outorgada à Centrais Elétricas
de Carazinbo S.A. (Eletrocar), para o aproveitamento da energia
hidráulica de um desnível no Rio da Várzea, no Município de Carazinbo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada através do Decreto n"
85.407, de 25 de novembro de 1980.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997;
República.

176~

da Independência e 109" da

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Luiz Perez Garrido
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(4) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública o Centro de
Educação Multidisciplinar ao Portador de
Deficiência Física (CEMDEF1MS), e outras
entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1· da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e 1· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Centro de Educação Multidisciplinar ao Portador de Deficiência Física (CEMDEF), com sede na Cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC n? 37.182.318/000140 (Processo MJ n· 576/96-02);
II - Colégio Monsenbor Luís Rocha, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portador do CGC n· 07.330.798/0001-89
(Processo MJ n· 14.401196-29);
III - Grêmio Espírita de Beneficência, com sede na Cidade de
Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n?
28.579.753/0001-12 (Processo MJ n· 1.618/94-16);
IV - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente de Cabana e
Região, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, portador do GCG n· 65.149.080/0001-97 (Processo MJ n?
7.071196-14);
V - Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação
Homossexual, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
portador do CGC n· 68.604.560/0001-99 (Processo MJ n· 21.02119597);
VI - Sociedade Hospital de Caridade Nossa Senbora dos Navegantes, com sede na Cidade de Porto Xavier, Estado do Rio Grande
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do Sul, portadora do CGC n" 87.617.874/0001-70 (Processo MJ n"
5.003/95-02).

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n"50.517, de 2 de maio de 1961, e aLein"91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman

(5) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública. para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), a área de terra que meneiona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei n"9.074, de 7 dejulho
de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admiuistrativa, em favor da Companhia EnergéCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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tica de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Janaúba - Salinas, em 138 kV, com origem na subestação
Janaúba e término na subestação Salinas, localizada nos Municípios
de Janaúba e Salinas, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo n' 48000.002508/96-11.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe cause danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Luiz Perez Garrido
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(6) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei n·9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmíssão denomínada Três Lagoas - Derivação Jupiá - Ilha Solteira, em 138 kV,
com origem entre as Torres n·s 32 e 33 da LT Jupiá - Ilha Solteira,
em 138 kV, e térmíno na subestação de Três Lagoas, localizada no
Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, necessária
à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n· 48100.001609/96-74.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão admínistrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1·
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
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quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Luiz Perez Garrido

(7) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Eletropaulo

- Eletricidade de São Paulo SA, a área de
terra que menciona.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alínea f do art. 5° do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 dejunho de 1941,
alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nO 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo
S.A., a área de terra de propriedade particular, no total de
1.281,14m2 , necessária à instalação da estação denominada ESD
Europa, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
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de acordo com o projeto e planta constantes do Processo n'
48100.001318/96-21.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
e descreve e caracteriza:
s tem início no Ponto A, localizado no alinhamento norte da Rua
Argentina, distante 34,82 metros da interseção dos prolongamentos
dos alinhamentos. acima e oeste da R~a ~o~duras, medidos a partir
desta pelo prrmerro, no rumo SW 58-5102 , segue com o rumo NW
28'26:19", na distãncia de 37,76 metros, até o Ponto B; deflete à direita
e segue com o rumo NE 61'16'03", na distãncia de 34,89 metros, até
o Ponto C; deflete à direita e segue com o rumo SE 28'43'13", pelo
alinhamento oeste da Rua Honduras, na distãncia de 29,13 metros,
até o Ponto D; segue em curva acentuada à direita, concordãncia dos
alinhamentos oeste da Rua Honduras e norte da Rua Argentina, com
desenvolvimento de 11,06 metros até o Ponto E; segue com o rumo
SW 58'51'02", pelo alinhamento norte da Rua Argentina na distãncia
de 28,03 metros, até o Ponto A, onde teve início esta descrição.
Art. 2 9 A concessionária fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que
trata o art. l' deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de
urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Luiz Perez Garrido

(8) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de
terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 dejunho de 1941,
alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
n' 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo,
a área de terra de propriedade particular, no total de 7,8138 ha,
necessária à instalação da subestação denominada Itararé II, localizada no Município de Itararé, Estado de São Paulo, de acordo com o
projeto e planta constantes do Processo n' 48100.001498/96-13.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
tem início no Ponto 1, situado no encontro de duas cercas, na
lateral da Estrada Municipal; segue com o rumo 86"53'13" SE, por
uma distância de 146,30m, confrontando com o DER - Departamento de Estradas de Rodagem (Rodovia SP 258) até o Ponto 2; segue com
o rumo 24'32'25" SW, por uma distância de 172,55m, até o Ponto 3;
segue com o rumo 65'27'35" SE, por uma distância de 77,00m, até o
Ponto 4; segue com o rumo 24'32'25" SW, por uma distância de
260,00m, até o Ponto 5; segue com o rumo 62"27'35" NW, por uma
distância de 242,00m, até o Ponto 6; segue com o rumo 24'32'25" NE,
por uma. distância de 130,47m, até o Ponto 7; segue com o rumo
65'27'35" SE, por uma distância de 6,00m, até o Ponto 8; segue em
curva, à direita, por uma distância de 85,97m, até o Ponto 9; segue
com o rumo 48'18'45" NE, por uma distância de 73,35m, até o Ponto
10; segue em curva, à esquerda, por uma distância de 35,67m até o
Ponto 11; segue com o rumo 03'06'47" NE, por uma distância de
68,00m, até o Ponto 1, onde teve início esta descrição.

Art. 2' A Cesp - Companhia Energética de São Paulo fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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mente, a desapropriação de que trata o art. 1°deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO 3.365, de
21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Luiz Perez Garrido

(9) DECRETO DE 5 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tapírapuan, situado no M unictpio
de Tangará da Serra, Estado de Mato GrosSO, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964; e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tapirapuan, com área de 33.050,2101ha (trinta e três mil e cinqüenta
hectares, vinte e um ares e um centiare), situado no Município de
Tangará da Serra, objeto das Matrículas nOs 7.071 e 17.712, fi. 1, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do
Bugres, e Registro nO R-02-3.973, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 5 DE MAlO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Dimba, situado no Município de
Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Dimba, com
área de 4.208,6070ha (quatro mil, duzentos e oito hectares, sessenta
ares e setenta centiares), situado no Município de Tangará da Serra,
objeto do Registro n Q R-06-7.071, fi. 2, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(11) DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco Sudameris Brasil S.A.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:

Art. 1Q É do interesse do Governo brasileiro o aumento da
participação estrangeira no capital social do Banco Sudameris Brasil
S.A., até o limite de 75%, com o decorrente reflexo nas instituições
das quais participa: Banco Financeiro e Industrial de Investimento
S.A., Sudameris Corretora de Cãmbio e Valores Mobiliários S.A.,
Sudameris Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e
Sudameris Arrendamento Mercantil S.A.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

(12) DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1997
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Maranhão (Codomar).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4Q do Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Maranhão (Codomar) de R$ 135.095.910,18 (cento e
trinta e cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos e dez reais e
dezoito centavos) para R$ 141.414.748,58 (cento e quarenta e um
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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milhões quatrocentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito
reais e cinqüenta e oito centavos), mediante a incorporação de créditos
da União, no valor de R$ 6.318.838,40 (seis milhões, trezentos e
dezoito mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).
Art. 2. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira

(13) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1997
Dá nova redação ao art. 1'1 do Decreto de
21 dejunhode 1995, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, em foDorda Cesp - Companhia Energética de São
Paulo, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alínea f do art. 5· do Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e art. 10 da Lei n·
9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1· O art. lOdo Decreto de 21 de julho de 1995, publicado no
Diário Oficial de 22 de junho de 1995, Seção I, página 9128, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de
São Paulo, a área de terra de propriedade particular, no total de
1,0308 ha, necessária à instalação da subestação denominada
Três Lagoas, no Município de Três Lagoas, Estado de Mato
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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Grosso do Sul, de acordo com o projeto e planta constantes do
Processo nO 48100.000407/94-52.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
tem início no Ponto 1, de coordenadas UTM N =
7.502.510,1701 e E = 422.742,763, situado no encontro das cercas
de divisa; segue com o rumo 59°01'02"NW, por uma distância de
95,00m, até o Ponto 2; segue com orumo de 30 058'58"NE, por uma
distância de 108,50m até o Ponto 3; segue com o rumo de
59°01'02"SE, por uma distância de 95,00m até o Ponto 4, segue
com o rumo de 30 058'58"SW, por uma distância de 108,50m até o
Ponto 1, onde teve início esta descrição.»
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(14) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Córrego dos Cajueiros, situado no
Município de Itapipoca, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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Lei nº 4.504, de 30 de .no~embro de 1964,.e 2º da Lei nº 8.~29, de 25
de fevereiro de ~993, o imóvel rural denommad? Fazenda c:.0rrego dos
Cajueiros, com area de 4.023,3000ha (quatro mil, VInte e tres hectares
e trinta ares), situado no Município de !tapipoca, objeto da Matricula
nº 955, fi. 84, do Livro 2-D e Registro nº R-1-94, fi. 94, do Livro 2-A,
do cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca Estado
do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Panorama ou Caaro Il, situado
no Município de Caibaté, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Panorama
ou Caaro lI, com área de 440,4840ha (quatrocentos e quarenta hectares, quarenta e oito ares e quarenta centiares), situado no Município de Caibaté, objeto dos Registros nOs R-1-3.208, fi. 1; R-19.026, fi.
1;R-9-4.261, fi. 3; R-4-1.876, fi. Iv; R-14e R-19-8.767, fi. 3v; R-I-9.531,
fi. I; R-I-9.532, fi. I; R-3'9.533, fi. I; R-3-9.535, fi. I; R-3-9.536, fi. I v;
R-6-9.538, fi. I; R-I-19.459, fi. I; R-2-19.859, fi. Iv; R-I-19.860, fi. Lv;
R-2-19.861, fi. Iv; R-I-19.918, fi. 2; R-I-19.919, fi. I; R-I-19.920, fi. I;
R-I-21.542, fi. I; R-I-21.802, fi. I; R-2-21.971, fi. I; R-I-21.973, fi. I;
R-I e R-2-24.429, fi. I e R-12-125, fi. 2, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art.. 4" Este decreto entra em vigor na data de .sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(16) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Rosa, situado no Municípo deArroio Grande, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Rosa, com área de 1.522,0308 ha (um mil, quinhentos e vinte e dois
hectares, três ares e oito centiares) situado no Município de Arroio
Grande, objeto dos Registros nºs R-1-1.482, R-1-1.483, R-1-1.484, fl.
1, do Livro 2 e nº 3.857, fls. 105v/106, do Livro 3-G, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Arroio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 1760 da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(17) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominada
FazendaJaguatiara I e II, situado no Munictpio de Novo Repartimento. Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 5.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jaguatiara
I e 11, com área de 2.999,8494 ha (dois mil, novecentos e noventa e
nove hectares, oitenta e quatro ares e noventa e quatro centiares),
situado no Município de Novo Repartimento, objeto das Matrículas
nOs 3.352, fi. 231, Livro 2-0 e 3.555, fi. 136, livro 2-P, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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existentes no im~vel referido no artil?io ~terior e pertencentes aos
que serão beneficIados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de suapublicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176' da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Formoso, situado no Munictpio de Bom Jardim de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Formoso, com área de 1.172,5500ha (um mil, cento e setenta e dois
hectares e cinqüenta e cinco ares), situado no Município de Bom
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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Jardim de Goiás, objeto da Matrícula n Q 2.971, fi. 78, do Livro 2-M,
do Cartório do 1Q Ofício, Registro de Imóveis e Anexos de Bom Jardim
de Goiás, Comarca de Aragarças, Estado de Goiás.

Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 8 de maio de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São Jeremias I, lote de terras
v: situado no Município de Peixoto de Azevedo) Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tarmos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Jeremias I, lote de terras V, com área de 10.000,0000 ha (dez mil
hectares), situado no Município de Peixoto de Azevedo, objeto da
Matrícula n' 6.947, fi. 1, do Livro 2-0, do Cartório do Sexto Oficio de
Registro Geral de Imóveis - 3ª Circunscrição, Comarca de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(20) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda -Iatobá, situado no Municipio de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Jatobá,
com área de 2.478,1305ha (dois mil, quatrocentos e setenta e oito
hectares, treze ares e cinco centiares), situado no Município de Santa
Luzia, objeto do Registro n Q R-9-M-152, fi. 152, Livro 2-D, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195·3299, maio 1997
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(21) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Santa Agostinha, situado no Município
de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Santa Agostinha, com área de 455,0000ha (quatrocentos e cinqüenta e cinco
hectares), situado no Município de Caraúbas, objeto do Registro n"
R-I-2.197, fi. 172, Livro 2-11, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeítos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(22) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Jardim I, II e IlI/FazendaBoa
Sorte I, 11 e Hl, situado no Municipio de
Monte Alegre de Sergipe, Estado de Sergipe,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Jardim I, 11e III/ Fazenda Boa Sorte I, 11e III, com área de 587,0000
ha (quinhentos e oitenta e sete hectares), situado no Município de
Monte Alegre de Sergipe, objeto dos Registros n's R-2-4.423, fi. 286,
do Livro 2-S; R-I-4.958, fi. 74, do Livro 2-V; R-I-4.955,fl. 71, do Livro
2-V; R-I-4.956, fi. 72, do Livro 2-V; R-I-4.957, fi. 73, do Livro 2-V e
R-I-4.954, fi. 70, do Livro 2-V, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pórto da Folha, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto

(23) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Concórdia e Santa Cruz, situado no
Município de São Lourenço da Mata, Estado
de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Concórdia
e Santa Cruz, com área de 1.014,8600ha (um mil, quatorze hectares
e oitenta e seis ares), situado no Município de São Lourenço da Mata,
objeto dos Registros nºs R-2-M-14.885, fi. 170, Livro 2-AL e R-2-M14.894, fi. 179, livro 2-AL, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(24) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
São Benedito. Contendas e Piqui, situado no
Município de Itapecuru-Mírim, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Benedito, Contendas e Piqui, com área de 5.683,7276ha (cinco mil, seiscentos e
oitenta e três hectares, setenta e dois ares e setenta e seis centiares),
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situado no Município de Itapecuru-Mirim, objeto dos registros nOs
R-1-698, fi. 119; R-1-704, fi. 125; R-1-710, fi. 131; R-1-709, fi. 130;
R-1-738, fi. 165; R-1-701, fi. 122; R-1-702, fi. 123; R-1-695, fi. 116;
R-1-694, fi. 115; R-1-703, fi. 124; R-1-699, fi. 120; R-7-696, fi. 117,
R-1-697, fi. 118; R-1-639, fi. 60, do Livro 2A-2 e R-3-126, fi. 126, do
Livro 2-A, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(25) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Porco Morto, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Porco
Morto, com área de 2.980,8926ha (dois mil, novecentos e oitenta
hectares, oitenta e nove ares e vinte e seis centiares), situado no
Município de Santa Luzia, objeto da Matrícula n' 923, fi. 236, do Livro
2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia,
Estado do Maranhão,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(26) DECRETO DE 8 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda J. do Vale, situado no Município
de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda J. do Vale,
com área de 2.478,1306ha (dois mil, quatrocentos e setenta e oito
hectares, treze ares e seis centiares), situado no Município de Santa
Luzia, objeto do Registro n· R-5-M-153, fi. 153, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bekns Jungmannl1nto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(27) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sisal de
Conceição do Coité S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade Conceição do Coité, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50640.000575/93,
DECRETA:

Art. I? Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de maio
de 1993, a concessão da Rádio Sisa! de Conceição do Coité S.A.,
outorgada originariamente à Rádio Sisa! de Conceição do Coité Ltda.,
pelo Decreto n' 88.211, de 5 de abril de 1983, autorizada a transformar
seu tipo societário em sociedade por ações, nos termos da Portaria n'
37, de 20 de fevereiro de 1986, sendo mantido o prazo residua! da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Conceição do Coité, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(28) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio EducadoTa de Cornélio Procópio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cornélio Procópio, Estado
do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos temos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000435/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Educadora de Comélio Procópio Ltda.,
outorgada pelo Portaria MJNI nº 19-B, de 18 de janeiro de 1962,
renovada pelo Decreto nº 89.821, de 20 de junho de 1984, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Comélio Procópio, Estado do
Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(29) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Arapongas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão S01Wra em onda média, na Cio
dade de Arapongas, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. fY', inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53740.000287/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Arapongas Ltda., outorgada, originariamente, pelo Portaria MVOP n· 728, de 24 de setembro
de 1957, e renovada pelo Decreto n· 89.361, de 7 de fevereiro de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constitnição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(30) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Ponta Porã Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53700.000763/94,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de março
de 1995, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Ponta Porã Ltda.,
pela Portaria MC nº 254, de 14 de março de 1975, renovada pelo
Decreto n? 94.490, de 17 de junho de 1987, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Ponta Porâ, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176º da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(31) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Ituiutaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6", Inciso I, do Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n Q
50710.000095/94,
DECRETA:

Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei nQ
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nQ 145, de 24 de fevereiro de 1958, renovada pelo
Decreto n Q 90.422, de 8 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomuuicaçoes, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(32) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Navegantes dePortoLucena. para explorarserviço
de radiodifusão sonora em onda média. na
Cidade de Porto Lucena. Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro. de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000097/94,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Fundação Navegantes de Porto Lucena,
outorgada originariamente à Rádio São Miguel Ltda., pela Portaria
MJNI nº 185-B, de 9 de agosto de 1961, transferida para a requerente
pela Portaria nº 142, de 22 de julho de 1982, e renovada pelo Decreto
nº 89.629, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Porto Lucena, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(33) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre a instalação de filial do
Banco de La Província de Buenos Aires) Ar-

gentina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e nos arts. 10, § 2·, e 18 da Lei n· 4.595, de 31 de
dezembro de 1964,
DECRETA:

Art. 1· Por ser do interesse do Governo Brasileiro, fica o Banco
de La Província de Buenos Aires, instituição financeira com sede em
La Plata, Argentina, autorizado a instalar nova filial no Brasil, na
Cidade de Curitiba (PR), respeitados os dispositivos legais e regulamentares vigentes.
Art. 2· O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(34) DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Autoriza a Salve a Vida de uma Criança
a se instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1· do art. 11 do Decreto-Lei n· 4.657, de 4 de setembro de 1942
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_ Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo MJ
n·08000.008183/93-56,
DECRETA:
Art. lº Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Salve a Vida
de uma Criança, com sede na Alemanha.
Art. 2· As alterações efetuadas no estatuto a ser publicado
juntamente com este decreto sujeitam-se à aprovação do Governo
Federal, sob pena de cassação da autorização.
Art. 3· Fica a entidade referida no art. lº obrigada a apresentar
ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, acompanhado do demonstrativo das receitas e despesas
realizadas no período.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data d~ sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

ESTATUTOS
DA ASSOCIAÇÃO SALVE A VIDA DE UMA CRIANÇA
§ 1·

Nome, sede, exercício

A associação leva o nome Rette ein Kinderleben (Salve a Vida de
uma Criança) e deverá ser inscrita no Registro de Associações; após
a inscrição receberá o suplemento «e. V.».
A associação tem sua sede em 6250 LimburgILahn.
O exercicio da associação equivale ao ano civil.
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§ 2º

Fins da associação
A associação dedica-se exclusiva e diretamente a fins de utilidade
pública no sentido do artigo Fins de incentivo fiscal do Código Fiscal
alemão.
O fim da associação é ajudar a crianças do Terceiro Mundo. Os
fins estatutários são realizados especialmente através das seguintes
medidas:
Mediação de apadrinhamentos individuais de criança e fanu1ias
no Terceiro Mundo.
A associação trabalha sem interesse próprio; ela não persegue
fins lucrativos próprios.
Os recursos da associação só deverão ser utilizados para os fins
constantes dos estatutos. Os sócios não recebem retribuições a cargo
dos recursos da associação. Nenhuma pessoa poderá descontar despesas que tenham causa alheia aos fins da associação nem ser
favorecida com remunerações desproporcionadas.
Toda deliberação sobre alterações dos estatutos deverá obrigatoriamente ser apresentada à Delegacia Regional da Fazenda competente, antes de proceder à sua inscrição na respectiva vara de registros públicos.
§ 3º

Inscrição como sócio
Sócio da associação pode-se tornar toda pessoa adulta. A decisão é
tomada pela Diretoria na base de um requerimento feito por escrito. No
requerimento deverá constar o nome, a idade, a profissão e o endereço
do requerente. Informações sobre o requerente quanto ao seu relacionamento com crianças e famílias do Terceiro Mundo são bem acolhidas.
§ 4º

Término da qualidade de sócio
A qualidade de sócio termina:
a. com a morte do sócio
b. com a sua saída voluntária
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c. com a sua exclusão da lista dos sócios
d. com a expulsão do sócio da associação

A saída voluntária é feita através de uma declaração escritajunto
um membro da diretoria. Ela pode ser feita no fim do ano em curso,
~antendo-se um prazo de pré-aviso de três meses.
O sócio poderá ser excluído da lista dos sócios, em base a uma
deliberação da Diretoria, quando ele, apesar de ter sido intimado duas
vezes não tiver pago a sua contribuição durante maís de um ano. A
exc1u~ão da lista só poderá ser deliberada depois de passarem três
meses desde a segunda intimação. A exclusão deverá ser comunicada
ao sócio.
Um sócio poderá ser expulso da associação mediante uma resolução da Diretoria quando o mesmo tiver praticado uma falta grave
contra os interesse da associação. Antes da deliberação, deve-se dar
ao sócio a oportunidade de se justificar por escrito ou pessoalmente
junto à Diretoria, concedendo-lhe para isso um prazo definido. A
deliberação sobre a expulsão deverá ser acompanhada das razões e
remetida ao sócio por carta registrada. O sócio terá o direito de
apresentar à Assembléia dos Sócios recurso contra a deliberação de
expulsão tomada pela Diretoria. O recurso deverá ser apresentado no
prazo de um mês após a deliberação da Diretoria. Quando o recurso
for apresentado no devido prazo, a Diretoria deverá convocar, no
prazo de dois meses, a Assembléia dos Sócios para decidir sobre o
recurso interposto pelo sócio. Não se procedendo assim, a deliberação
de expulsão é considerada como não tomada. Caso o sócio não faça
uso do seu direito de apelação contra a deliberação de expulsão ou não
observe o prazo que lhe foi imposto, ele se submeterá à deliberação
de expulaâo, com a conseqüência de que será cancelada a sua filiação.
§ 5"

Contribuição dos sócios
Os sócios pagam contribuição à associação. O montante da contribuição anual, bem como a data de quando vence são fixados pela
Assembléia dos Sócios.
Sócios honorários estão isentos da contribuição obrigatória.
Colo Leis Rep. Fec!. Brasil, Brasilia,
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§ 6º
Órgãos da associação
Os órgãos da associação são:

a. Diretoria
b. Assembléia de Sócios
§ 7º
A Diretoria
A Diretoria da associação é composta de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário.
A associação é representada judicial e extrajudicialmente por
dois membros da Diretoria, entre.eles o presidente ou vice-presidente.
Os negóciosjuridicos cujo valor seja superior a DM 10.000,00 somente
obrigam a associação quando tenham sido aprovados pela Assembléia
dos Sócios
§ 8º

Competéncia da Diretoria
Compete à Diretoria tratar de todos os assuntos da associação, a
não ser que os estatutos entreguem a competência a um outro órgão
da associação. A Diretoria tem as seguintes tarefas:
1. Preparar a Assembléia dos Sócios e apresentar a ordem do dia
2. Convocar a Assembléia dos Sócios
3. Executar as deliberações da Assembléia dos Sócios
4. Fazer a contabilidade e elaborar um relatório anual
5. Deliberar sobre a admissão, exclusão e expulsão de sócios.
§ 9º
Duração do cargo na Diretoria
A Diretoria é eleita pela Assembléia dos Sócios para o prazo de
dois anos, a contar da data da eleição. Ela permanece no cargo até
que a nova Diretoria tenha sido eleita. Cada membro da Diretoria
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deve ser eleito individualmente. Só os sócios da associação poderão
ser eleitos.
Se um membro da Diretoria deixa o cargo antes de expirar o Seu
mandato, a Diretoria pode eleger um substituto para o resto do
mandato do membro em apreço.
§ 10
Votações na Diretoria
A Diretoria em geral toma as suas resoluções em reuniões da
Diretoria, convocadas por escrito, por telefone ou por telegrama pelo
presidente ou, no seu impedimento, pelo vice-presidente. Em todos os
casos deverá ser observado um prazo prévio de três dias. Uma
comunicação da ordem do dia não é necessária. A Diretoria tem
quórum suficientes se estiverem presentes pelo menos dois membros
da Diretoria, entre eles o presidente ou o vice-presidente. As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos entregues. No caso de
empate, decide o voto da pessoa que preside a reunião da Diretoria.
A reunião da Diretoria é presidida pelo presidente ou, no seu impedimento, pelo vice-presidente.
Para fins de provas, as deliberações da Diretoria devem Ser
registradas num livro de resoluções, devendo ser assinadas pela
pessoa que preside a reunião. Nessas atas devem constar o lugar e a
data da reunião, os nomes dos participantes, as resoluções tomadas
e os resultados das votações.
Resoluções da Diretoria também podem ser tomadas por correspondência, se todos os membros da Diretoria concordem com tal
procedimento. Não é permitido que um membro reúna em sua pessoa
vários cargos de Diretoria.
§11

A Assembléia dos Sócios
Na Assembléia dos Sócios, cada sócio - também os sócios honorários - tem um voto. Para fazer uso do voto, o sócio pode se fazer
representar por outro sócio. Outorgando-lhe uma procuração escrita.
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bléia dos Sócios. Um sócio não poderá representar mais do que três
outros sócios. A Assembléia dos Sócios é responsável exclusivamente
pelos seguintes assuntos:
1. Receber o relatório anual da Diretoria, exonerar a Diretoria,
bem como aprovar um plano orçamentário para o ano seguinte,
eventualmente elaborado pela Diretoria.
2. Determinar o montante da contribuição anual e o seu vencimento.
3. Eleger e demitir os membros da Diretoria.
4. Deliberar sobre alterações dos estatutos e sobre a dissolução
da associação.
5. Votar sobre recursos interpostos contra uma deliberação de
expulsão tomada pela Diretoria.
6. Nomeação de sócios honorários.
Nos assuntos que são da alçada da Diretoria, a Assembléia dos
Sócios poderá deliberar sobre recomendações à diretoria. A Diretoria
poderá, da sua parte, consultar a Assembléia dos Sócios nos assuntos
da sua alçada.
§ 12

Convocação da Assembléia dos Sócios
Pelo menos uma vez ao ano, se possível no seu último trimestre,
deverá ter lugar a reunião ordinária da Assembléia dos Sócios. A sua
convocação deverá ser feita por escrito, com um prazo de duas semanas, indicando a ordem do dia. O prazo começa a contar no dia que se
segue à data em que a carta convocatória foi remetida. O convite é
considerado como recebido pelo sócio se foi remetido ao último endereço indicado pelo sócio à associação. A ordem do dia é fixada pela
Diretoria.
§ 13

Votação na Assembléia dos Sócios
A Assembléia dos Sócios é dirigida pelo presidente ou, no seu
impedimento, pelo vice-presidente ou outro membro da Diretoria.
Caso não estiver presente nenhum membro da Diretoria, a mesma
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

3239
Assembléia designará uma pessoa para presidir. Quando das eleiões a presidência da mesa poderá ser transferida a uma comissão
~leiwral para o tempo que durar a eleição ou inclusive a discussão
que a preceder.
Sobre a maneira da votação decide a Assembléia com maioria
simples. A votação deverá ser secreta e feita por escrito, se um terço
dos sócios presentes e com direito ao voto assim o requerer.
A Assembléia dos Sócios não é pública. Quem preside a Assembléia poderá admitir visitantes. Quanto à admissão da imprensa, do
rádio e da televisão, decidirá a Assembléia dos Sócios.
A Assembléia dos Sócios terá quorum suficiente se ao menos um
terço dos sócios estiver presente. No caso de não haver quorum
suficiente, a Diretoria tem obrigação de convocar uma segunda Assembléia dos Sócios no prazo de 4 semanas, com a mesma ordem do
dia, esta segunda Assembléia tem quorum suficiente, independentemente do número de sócios comparecentes. Na carta convocatória
deve-se fazer referência a este detalhe.
A Assembléia dos Sócios tornará suas resoluções em geral com a
maioria simples dos votos válidos entregues. Portanto, as abstenções
não são levadas em consideração. Para alterações dos estatutos,
porém, é necessária uma maioria de 3/4 dos votos válidos; para
dissolução da associação é necessária uma maioria de 4/5.
Uma alteração dos fins da associação só poderá ser deliberada
com a aprovação de 4/5 dos votos de todos os sócios. A entrega dos
votos pela via escrita, por parte dos sócios não presentes na Assembléia dos Sócios, é possível, sempre' que seja expressada ante a
Diretoria com antecipação de um mês.
Para eleições vale o seguinte:
Se, numa votação, nenhum candidato alcançar a maioria dos
votos entregues, terá lugar uma segunda votação, que decidirá
entre os dois candidatos que obtiverem o maior número de votos
na primeira votação.
Sobre as deliberações da Assembléia dos Sócios deverá ser elaborado um protocolo assinado por quem preside a Assembléia. O
protocolo deverá conter os seguintes itens:
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- lugar e data da Assembléia, nome da pessoa que presidiu a
Assembléia, número de sócios que compareceram, ordem do dia, cada
um dos resultados de votação e a modalidade como foram feitas as
votações;
- no caso de alterações dos estatutos, deverão constar no protocolo os termos exatos da alteração.
§ 14

Inclusão posterior de itens na ordem do dia
Todo sócio poderá solicitar por escrito à Diretoria a inclusão
posterior de itens e assuntos na ordem do dia, até uma semana antes
da data da Assembléia dos Sócios. Quem preside a Assembléia dos
Sócios deverá, no começo da mesma, acrescentar respectivamente tais
temas à ordem do dia. Quanto à requerimentos de inclusão de novos
assuntos na ordem do dia, quando apenas são feitos na Assembléia
dos Sócios, cabe à Assembléia dos Sócios decidir sobre o seu tratamento.
Para que sejam admitidos, é necessária uma maioria de 3/4 dos
votos válidos entregues.
Assembléia Extraordinária dos Sócios
A Diretoria poderá, a qualquer momento, convocar uma Assembleia Extraordinária dos Sócios. Uma Assembléia Extraordinária
deverá ser convocada quando o interesse da associação o exigir ou
quando um terço de todos os sócios requerer da Diretoria, por escrito,
a sua convocação, indicando no requerimento o fim e as razões da
medida. No caso de uma Assembléia Extraordinária, aplicam-se
respectivamente os parágrafos 11, 12, 13 e 14.
§ 16

Dissolução da associação e direito aos bens
A dissolução da associação só poderá se deliberada numa Assembléia dos Sócios com o número de votos previstos no parágrafo 14. Se
a Assembléia dos Sócios não deliberar outra coisa, o presidente e o
vice-presidente serão os liquidadores, com poder de representação
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conjunta. As disposições anteriores são também válidas no caso de a
associação ser dissolvida por algum outro motivo ou perder a sua
personalidade jurídica.
Os presentes estatutos foram aprovados na Assembléia de fundação do dia 25 de abril de 1983.
[Seguem as assinaturas dos membros da diretoria da associação.
As assinaturas são ilegíveis]
[Na última página:]
Inscrição no Registro de Associações nº 537
Límburg an der Labn, 7 de junho de 1983
O Tribunal de Primeira Instância
Autenticado:
[ass.] [assinatura ilegível]
Serventuária da Justiça na qualidade de Escrivã do Cartório do
Tribunal de Primeira Instância
[Selo de ofício do Tribunal de Primeira Instância de Limburg]
[Autenticação da fotocópia pelo tabelião.] Certifico a conformidade textual da fotocópia que antecede com o original.
Hadamal, 14 de janeiro de 1988
[ass.] [assinatura ilegível] Tabelião Público
[As folhas do documento estão unidas com um barbante, fixado
com o selo de ofício do tabelião, cujos dizeres são ilegíveis]
[Carimbo do Tribunal Regional:]
gl alE -374
Reconheço a autenticidade da assinatura acima do tabelião público Axel Píecha, de Hadamar, bem como a autenticidade do selo de
ofício aposto pelo mesmo. Confirmo, autrossim, que a pessoa assinalada estava autorizada a proceder a esse ato público.
LimburgILahn, 21 de dezembro de 1992
O Presidente do Tribunal Regional por ordem [assinatura ilegível]
Custas: Valor 5.000,00 DM
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Taxa, § 46 do Código de custas 15,00 DM
[A esquerda, selo de ofício do Tribunal Regional de Limburg/Lahn]

(35) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cacique de
Guarapuava Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cio
dade de Guarapuava, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6Q, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n Q
29.740.000882/92,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei n Q
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de
novembro de 1992, a concessão da Rádio Cacique de Guarapuava
Ltda. outorgada originariamente à Rádio Guarapuava Ltda. pelo
Decreto n Q 87.727, de 19 de outubro de 1982, autorizada a mandar
sua denominação social para a atual pela Portaria n Q 128, de 23 de
agosto de 1991, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3 Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(36) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Paiquerê
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53740.000059/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Paiquerê Ltda., outorgada originariamente pela Portaria MVOP n" 745, de 6 de setembro de 1955, e
renovada pelo Decreto n" 89.372, de 8 de fevereiro de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 13 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(37) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Peperi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São Miguel do Oeste, Estado de Santa CataTina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50820.000082/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão outorgada originariamente à Rádio Colméia
Ltda. pela Portaria MVOP n· 729, de 6 de setembro de 1955, transferida para a Sociedade Rádio Peperi Ltda. pela Portaria n· 932, de 31
de outubro de 1975, e renovada pelo Decreto n· 90.278, de 3 de outubro
de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(38) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora

de Assis 8A., para explorar serviço de rodiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Assis, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
50830.000290/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3" da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Assis S.A., outorgada pela
Portaria MVOP n· 585, de 20 de novembro de 1940, e renovada pelo
Decreto n· 90.084, de 20 de agosto de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

3246
Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(39) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Rodíodifusora de Congonhas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na

Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000116/94,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio
Congonhas Difusora Ltda., conforme Portaria MVOP nº B-ll, de 11
de janeiro de 1961, transferida para a Fundação Radiodifusora de
Congonhas pela Portaria nº 591, de 24 de maio de 1976, e renovada
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(40) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Rerwua a concessão da Rádio Paranapanema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sorwra em onda média, na Cidade de
Piraju, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, dê 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29.830.000747/92,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de julho
de 1992, a concessão da Rádio Paranapanema Ltda., outorgada pelo
Decreto nº 87.327, de 24 de junho de 1982, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Brasília, 13 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(41) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sociedade
Oeste Catarinense Ltda.• para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50.820_000315/93,
DECRETA:

Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Sociedade Oeste Catarinense
Ltda., outorgada pelo Decreto n' 42.739, de 4 de dezembro de 1957, e
renovada pelo .Decreto n' 88.580, de 2 de agosto de 1983, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Chapecó, Estado
de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176Q da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(42) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Rio Negrinho Ltda., para explorar serviço de rodiodifusão sonora em onde média, na Cidade de
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n Q
50.820.001255/94,
DECRETA:

Art. 1 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei n Q
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1Q de maio
de 1994, a concessão da Rádio Rio Negrinho Ltda., outorgada pela
portariaMVOP n? 674, de 30 de setembro de 1947, renovada pelo
Decreto n Q 90.075, de 15 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 16 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Q
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(43) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estrotégicos, crédito suplementar no valor de
R$ 5.079.049,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6",inciso I, alínea a, da Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, crédito suplementar no valor de R$ 5.079.049,00 (cinco
milhões, setenta e nove mil, quarenta e nove reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) e
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), na forma indicada nos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 15.5.1997, pág. 9975.

(44) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Videira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
50.820.000070/94, .
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Videira Ltda., pela Portaria
MVOP n· 397, de 28 de abril de 1948, e renovada pelo Decreto n"
89.487, de 28 de março de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Videira de Estado Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e Seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(45) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Barbacena
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Borbacena, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50710.000092/94,
DECRETA:

Art. lº Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Barbacena Ltda., originariamente
RádioBarbacena S.A., outorgada pela Portaria MVOP n' 962, de 17
de novembro'de 1945, e renovada pelo Decreto n' 90.102, de 27 de
agosto de 1984, sendo mantido o prazo de outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(46) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Clube de Oswaldo Cruz Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Oswaldo Cruz, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000102/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz
Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 406, de 26 de abril de 1951,
e renovada pelo Decreto n" 89.406, e 29 de fevereiro de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Oswaldo Cruz,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1997; 176ºda Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(47) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elé-

tricas do Sul do Brasil SA. (Eletrosul), a
área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alínea e do art. 5º do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 dejunbo de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), a área de terra de propriedade particular, no total de
1.211,0461ha, denominada Fazenda Agropastoril Rio Claro, necessária à instalação do reassentamento populacional de parcela dos atingidos pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá, no
Município de Catuipe, Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o
projeto e planta constantes do Processo nº 48100.00759/96-51.
Parágrafo único. A área de terra, de que trata este artigo, assim
se descreve e caracteriza: tem início no Marco 1, com coordenadas
UTM N = 6889899,82 e E = 795987,47, segue em linha curva pela
margem direita da sanga a jusante e distância de 4.202,78m, até o
Marco 2; segue em linha curva pela margem esquerda do rio a
montante e distância de 3.072,89m, até o Marco 3; segue com rumo
SW 38026'35" e distância de 4.950,79m, até o Marco 4; segue com
rumo NW 47 036'21" e distância de 1.320,51m, até o marco 5; segue
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-

rn rumo SW 80 028'32" e distância de 352,43m, até o Marco 6; segue
ern linha curva pela margem da estrada municipal que liga Catuípe
e Três de Maio e distância de 2.115,62m, até o Marco 7; segue com
:umo SE 88 043'00" e distância de 1.662,12m, até o Marco 1, onde teve
início esta descrição.
Art. 2· A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul)
fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou
'udicialmente, a desapropriação de que trata o art. F deste decreto,
~odendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão
provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n·
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(48) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53740.000736/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 27 de
dezembro de 1994, a concessão da Televisão Bandeirantes do Paraná
Ltda., outorgada pelo Decreto n· 84.119, de 24 de outubro de 1979,
cujoprazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio
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de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição,
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· dá.
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(49) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Radiodifusora de Congonhas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na Cidade de Congonhas, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50710.000126/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·4. 117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 13 de outubro de 1994,
a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Congonhas, Estado
de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio Congonhas DifuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

3257

-

a Ltda., pelo Decreto n" 54.070, de 30 de julho de 1964, renovada
sO~ansferida para a Fundação Radiodifusora de Congonhas conforme
eto n" 77.585, de 11 de maio de 1976, publicado no Diário Oficial
d União de 12 de julho seguinte, cujo prazo residual da outorga foi
tido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176" da. Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(50) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Rerwva a concessão da Rádio Clube de
Lages Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Lages, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos'termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50820.000620/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube de Lages Ltda.,
outorgada originariamente à Rádio Clube de Lages S.A. pelo Decreto
n"38.646, de 24 de janeiro de 1956 e renovada pelo Decreto n" 88.871,
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de 17 de outubro de 1983, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(51) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Planalto
de Major Vieira Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Major Vieira, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29820.000419/92,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 13 de setembro
de 1992, a concessão da Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., outorgada pela Portaria nº 178, de 9 de setembro de 1982, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
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édia na Cidade de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, tendo
à condição de concessionária em virtude do autorizado au~ento de potência de sua estação.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacionai, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

111assado

(52) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Bondespachense Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sorwra em onda média na
Cidade de Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000146/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Bondespachense Ltda., outorgada originariamente à Rádio Difusora Bondespachense S.A., pela
Portaria MVOP nº 1.025, de 2 de dezembro de 1948, e renovada pela
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Portaria n· 85, de 26 de abril de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, tendo passado
para a condição de concessionária em virtude de aumento de potência
autorizado para os seus transmissores.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(53) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Educadora Trabalhista Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em· onda média, na
Cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50710.000102194,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 19~4, a concessão da Rádio Educadora Trabalhista Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n· 339, de 15 de abril de 1953, e renovada
pelo Decreto n" 89.821, de 20 dejunho de 1984, sendo mantido o prazo
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da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média,
na Cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(54) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Canela Ltda., para explorar serviço de rodiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Canela, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000185/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1s de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube da Canela Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 269, de 16 de março de 1951, e renovada pelo
Decreto n" 90.422, de 8 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(55) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Regional

de Conquista Ltda.• para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na Ci-

dade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53640.000049/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Regional de Conquista Ltda., outorgada
pela Portaria MJNI n· 124-B, de 19 de março de 1962, e renovada pelo
Decreto n· 90.102, de 27 de agosto de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
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lor ar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
:m onda média, na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
utorga é renovadapor este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(56) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Garibaldi Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonorc em onda média, na Cidade de Garibaldi, Estada do Rio Grande da
Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000188/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda., pela
Portaria MVOP nº 401, de 26 de abril de 1955, e renovada pelo Decreto
nº 89.547, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial do dia
12 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
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Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(57) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Londrina Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53740.000318/93,
DECRETA:

Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 557, de 19 de junho de 1953, e renovada pelo
Decreto n" 89.591, de 27 de abril de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
:rdia, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
utorg a é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, lei subseqüente e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberaão do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constiç tuiça o.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(58) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Valença Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Valença, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53640.000341194,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, o
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Valença,
Estado da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Clube de Conquista Ltda., pela Portaria MJNI n' 138-B, de 28 de março de 1962,
transferida para a Rádio Clube de Valença Ltda., pela Portaria n' 712,
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de 7 dejulho de 1978, e renovada pelo Decreto nº 93.082, de 7 de agosto
de 1986, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(59) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Chasqueiro, situado no Municlpio
de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chasqueiro, com área de 594,7148ha (quinhentos e noventa e quatro hectares,
setenta e um ares e quarenta e oito centiares), situado no Município
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de Arroio Grande, objeto das Matrículas n's 7.073 e 7.074, fi. 1, Livro
2 e Registros n's R-1-1.480, R-1-1.481 e R-1-3.588, fi. 1, Livro 2, do
cartório de Registro do Imóveis da Comarca de Arroio Grande,
Estado do Rio Grande do SuL
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
epstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen- .
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caraíbas, situado no Municipio de
Porto Nacional, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, par fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carafbas,
com área de 2.035,0000ha (dois mil e trinta e cinco hectares), situado
no Município de Porto Nacional, objeto do Registro n' R-I-2.630, fi.
172, Livro 2-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Porto Nacional, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única. de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa VistalFazenda dos Porcos, conhecido
por Carolina, situado no Munictpio de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
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Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Vista / Fazenda
dos Porcos conhecido por Carolina, com área de 580,8000ha (quinhentos e oitenta hectares e oitenta ares), situado no Município de Guarapuava, objeto dos Registros n's R-3-12.712 e R-3-12.713, ficha 2, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho. de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(62) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Vedóia, situado no Municlpio de Amontada,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vedóia, com área de
494,7500ha (quatrocentos e noventa e quatro hectares e setenta e
cinco ares), situado no Muuicípio de Amontada, objeto do Registro n?
R-3-1.473, fi. 24, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 1760 da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(63) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Guarantã, Lotes 10, 11, 23 (parte)
e 22 (parte), situado no Município de Pau
D:4.rco, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrãria, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Guarantã,
Lotes nOs 10, 11,23 (parte) e 22 (parte), com área de 13.996,1500ha
(treze mil, novecentos e noventa e seis hectares e quinze ares), situado
no Município de Pau D'Arco, objeto da Matrícula nº M-5.077, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do
Araguaia, Estado do Pará.
Art.2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência
República.

6

109' da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Posto Novo, correspondente a
uma fração que integrava anteriormente os
campos da Fazenda Nenita, situado no Município de Bant'Ana do Lioramento.. Estado
do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Posto
Novo, correspondente a uma fração que integrava anteriormente os
campos da Fazenda Nenita, com área de 665,289Iha (seiscentos e
sessenta e cinco hectares, vinte e oito ares e noventa e um centiares),
situado no Município de Sant'Ana do Livramento, objeto do Registro nº
R-23.709, fls. 1/Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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xistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
:ue serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(!ncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
deque trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialDlente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda São Pedro/Baratinha, situado TW
Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado por Fazenda São
Pedro/Baratinha, com área de 1.168.8600 ha (um mil, cento e sessenta e oito hectares, e oitenta e seis ares), situado no Município de Goiás,
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objeto das Matriculas nOs 4.684, fi. 78; 4.686, fi. 80 e 4.688, fi. 81, todas
do Livro 2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Goiás,
Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Terra do Sol, situado no Município
de Heroal, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Terra do
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m área de 1.021,2525 ha (um mil, vinte e um hectares, vinte e

8.01, c~ e vinte e cincocentiares), situado no Município de Herval, objeto

;rnooRegistro n

g R-1-3.272, fls. 1/2, do Livro 2, do Cartório de Registro de
~ó is da Comarca de Herval, Estado do Rio Grande do Sul.
v~. 2g Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
á uinas e os ~plemen~os agríco~as, bem. como as benfeitorias
m 'sqtentes no imovel refendo no artigo anterior e pertencentes aos
eX!e serão beneficia
iados com a sua destinacã
es naçao.
qu Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(!ncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
deque trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba ~ca, ~e forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente,
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bekns JungmannPinw
(67) DECRETO DE 20 DE MAla DE 1997
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Barro Vermelho, situado no Municfpio de Redenção do Gurgueía, Estado do
Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos tennos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barro Verme·

IJw, com área de 472,OOOOha (quatrocentos e setenta e dois hectares),
situado no Município Redenção do Gurguéia, objeto da Matrícula n· 954,
fi. 118, Livro 2-F, do cartório de Registro de Imóveis do Município de
Redenção do Gurguéia e Comarca de Bom Jesus, Estado do Piauí.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, 'de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nestor Fetter
(68) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1997
Dispõe sobre concessão de autorização à
Asiana Airlines Inc. para instalar sucursal
para a venda dos serviços de transporte aéreo
no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n? 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:

Art. 1· Fica concedida autorização à Asiana Airlines Inc., com
sede em Seul, Coréia do Sul, para instalar sucursal para a venda de
serviços de transporte aéreo no Brasil.
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Art. 2" Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei n" 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no
art. 2" do Decreto n" 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3" O exercício efetivo de qualquer atividade da Asiana
Airlines Inc. no Brasil, relacionada com os serviços de transporte
aéreo, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em
especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os Acordos
Intemacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lõbo

o anexo está publicado uo DO de 22.5.1997, págs. 10540/10546.
(69) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção
à Infância e Adolescência (AbrapiaJ, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade'pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à
Infância e Adolescência (Abrapia), com sede na Cidade do Rio de
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Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n?
32.206.914/0001-08 (Processo MJ n· 1.339/93-71);
II - Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à
Infância de Lagarto, com sede na Cidade de Lagarto, Estado de
Sergipe, portadora do CGC n? 16.457.053/0001-76 (Processo MJ n·
26.296/94-81);

III - Associação Educacional Santa Rita de Cássia, com sede
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n· 93.012.235/0001-84 (Processo MJ n· 9.564/97-25);
IV - Centro Assistencial Romília Maria, com sede na Cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n·
44.625.093/0001-15 (Processo MJ n· 16.075/93 -13);
V - Centro Educacional Ann Sullivan, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n·
31.443.997/0001-88 (Processo MJ n? 24.915/94-21);
VI - Fundação Banco do Brasil, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n· 01.641.000/0001-33
(Processo MJ n·17.696/95-50);

VII - Fundação João Paulo II de Maceió, com sede na Cidade
de Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGC n· 41.175.449/000178 (Processo MJ n· 23.565/96-47);
VIII - Fundação Pró-Natureza (Funatura), com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n?
02.618.445/0001-65 (Processo MJ n·17.002/96-10);
IX - Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras,
com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC n· 82.509.712/0001-03 (Processo MJ n· 15.639/9626);

x-

Seminário de Educadoras Cristãs (SEC), com sede na
Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portador do CGC n·
11.005.782/0001-78 (Processo MJ n·15.927/94-19);
XI - Sociedade Beneficente Afro-Brasileira Reino de Ogum
e Mãe Jurema, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
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Grande do Sul, portadora do CGC n" 00.846.944/0001-84 (Processo
MJ n"19.864/96-12).
.

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresenta ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(70) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1997
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Academia Brasileira de MediciTUL
Militar (RJ).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 10do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" É restabelecido o título de utilidade pública federal da
Academia Brasileira de Medicina Militar, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
33.873.142/0001-12 (Processo MJ n" 11.409/94-62).
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Art. 2º A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatórios circunstanciados dos serviços que houver prestado à colatividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha
sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 50.517,
de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(71) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1997
Autoriza a cisão de Furnas - Centrais
Elétricas 8A., altera o objeto social da Nuclen - Engenharia e Serviços S.A., autoriza
a transferência da autorização para construção e operação da Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 21,
inciso XXIII, da Constituição; no art. 10 da Lei nº 6.189, de 16 de
dezembro de 1974, com a redação dada pelo art. 1" da Lei nº 7.781, de
27 de junho de 1989, e no art. 1º do Decreto nº 1.503, de 25 de maio
de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a cisão de Furnas Centrais Elétricas
S.A., subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás),
na conformidade do disposto no art. 26 da Lei nº 9.074, de 7 de julho
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de 1995, para desmembramento do acervo referente à Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto.
Parágrafo único. O acervo vinculado à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, desmembrado na forma autorizada neste decreto será transferido à Nuclen - Engenharia e Serviços S.A., constituída nos termos do Decreto nº 76.803, de 16 de dezembro de 1975,
observadas as formalidades da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para fins de exploração, nos termos do art. 21, inciso XI, da
Constitnição.
Art. 2º A Nuclen - Engenharia e Serviços S.A. passa a ter o
seguinte objeto social:
«A Nuclen terá por objeto social a construção e operação de
usinas nucleares, a geração, transmissão e comercialização de
energia elétrica delas decorrentes e a realização de serviços de
engenharia e correlatos, compreendendo:
I - obtenção de toda a tecnologia relacionada à Companhia, em especial a relativa ao Sistema Nuclear Gerador a Vapor;
II - desenvolvimento, no Brasil, da capacidade de projeto
e engenharia de usinas nucleares, pela subcontratação de outras
empresas brasileiras de engenharia, para completar os serviços
da Companhia;
III - promoção da indústria brasileira para a fabricação de
componentes para usinas nucleares.»
Art. 3º Fica autorizada a transferência, de Furnas Centrais
Elétricas S.A. para a Nuclen - Engenharia e Serviços S.A., da
autorização para operação da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto, localizada no Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro, bem como para implantação das unidades complementares,
para fins de geração de energia elétrica.
Art. 4º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), após
a realização das Assembléias Gerais Extraordinárias de Furnas e a
Nuclen, que concluírem os processos de cisão e incorporação, baixarão
os atos complementares de natureza regulamentar para o cumprimento deste decreto.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(72) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1997
Revoga a autorização concedida à sociedade TheItalian Economic Corporationpara
funcionar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o
disposto no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
o que consta do Processo MICT nº 52700-000152/96-61,
DECRETA:

Art. 1º É revogado, a requerimento da sociedade The Italian
Economic Corporation, com sede em Nova York, Estados Unidos da
América, o Decreto nº 45.979, de 12 de maio de 1959, que lhe concedeu
autorização para funcionar no Brasil.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
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(73) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da RádioCastro Ltda.,
para explorar seroiços de radiodifusão sonora
em onda média; na Cidade de Castro, Estado
do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53740.000037/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.11'1, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Castro Ltda., outorgada, originariamente, pela Portaria MVOP n" 1.127, de 23 de dezembro de 1949, e
renovada pelo Decreto n· 89.592, de 27 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 30 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Castro, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, rios termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(74) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Panorama

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Man-

dirítuba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6°, inciso I, do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
29740.000634192,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei nO
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de outubro
de 1992, a concessão da Rádio Panorama Ltda., outorgada pelo
Decreto nO 87.618, de 21 de setembro de 1982, publicado no Diário
Oficiai da União em 22 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mandirituba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de rad,iodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitnição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(75) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Central do
Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53740.000362/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Central do Paraná Ltda., outorgada,
originariamente, pela Portaria MVOP n' 360, de 22 de abril de 1953,
e renovada pelo Decreto n" 90.075, de 15 de agosto de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 16 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga érenovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
Col. LeisRep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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(76) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Apucarana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000373/93,
DECRETA:
Art. 1e Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Apucarana Ltda., outorgada,
originariamente, pela Portaria MVOP nº 701, de 1ede agosto de 1946,
e renovada pelo Decreto nº 89.626, de 8 de maio de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Apucarana Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

3287
(77) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Restabelece os títulos de utilidade púbíica federal do Centro Espirita Fé, Esperança
e Caridade (MG) e da Organização de Auxílio
Fraterno (SP).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 1"do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, com sede na
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n"
25.634.361/0001-10 (Processo MJ n" 23.406/95-52);
II - Organização de AUXIlio Fraterno, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
60.907.847/0001-86 (Processo MJ n" 3.809/96-57).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195·3299, maio 1997
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(78) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Corbélia, com sede na Cidade de Corbélia
(PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1996,
DECRETA:
r
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Corbélia, com sede na Cidade de Corbélia, Estado do Paraná, portadora do CGC n Q 77.847.432/0001-67 (Processo MJ n Q 16093/93-97);
II - Associação dos Cantores do Nordeste, com sede na Cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará, portadora do CGC n"06.089.106/000190 (Processo MJ n Q 1.653/97-60);

III - Lar do Velhinho Dona Maria Abadia de Freitas Lima, com
sede na Cidade de lturama, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n Q 20.053.328/0001-83 (Processo MJ n Q 9.199/95-60);
IV - Sociedade São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista,
com sede na Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,
portadora do CGC nQ 44.545.689/0001-05 (Processo MJ n? 13.065/94-26);
V - Sociedade Beneficente Hospitalar Peritiba, com sede na
Cidade de Peritiba, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n Q
78.478.559/0001-19 (Processo MJ n Q 17.388/93-26);
VI - Projeto Down Centro de Informação e Pesquisa da Síndrome
de Down, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador do CGC n" 55.617.302/0001-03 (Processo MJ n" 12.115/97-18).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997
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coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5° do Decreto
n"50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nO 91, de 28 de agosto de 1935.

Art. 3° Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende

(79) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997
Outorga concessão para exploração de
Aproveitamento Hidrelétrico denominado
Porto Estrela, em trecho do Rio Santo Antônio, no Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei nO 9.074, de 7 de
julho de 1995, no Decreto nO 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem
como o que consta do Processo nO 48100.001932/96-20,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada às empresas Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), Nova Era Silicon S.A. (NES), Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD) e Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), integrantes do Consórcio Porto Estrela, constituído nos termos do art. 18 da Lei n? 9.074, de 1995, concessão de uso de bem
público para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico denominado
Porta Estrela e respectivo sistema de transmissão associado, em
trecho do Rio Santo Antônio, localizado nos Muuicípios de Braúoas,
Joanésia e Açucena, no Estado de Minas Gerais.
§ 1° A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
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a) a parcela correspondente à participação da Cemig será comercializada nos termos da Lei n Q 9.074, de 1995, e do Decreto n Q 2.003,
de 1996;

b) a parcela correspondente à participação das empresas Nova
Era Silicon S.A. (NES), Companhia Vale do Rio Doce (CVRm e
Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), terá utilização
exclusiva em suas instalações de autoprodutores, vedada sua comercialização ou cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive gratuito,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2Q Não se inclui na proibição da alínea b do parágrafo anterior
o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias habitadas por
empregados das indústrias das empresas consorciadas, desde que
construídas em terrenos de sua propriedade, e a aquisição de excedentes por concessionários de serviço público de energia elétrica.

§ 3Q Mediante prévia e expressa autorização do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), as consorciadas
poderão ceder entre si parte da potência e energia que lhes couber,
por meio de mecanismo de compensação entre elas acordado.

Art. 2Q A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de 35 anos, contados a partir da assinatura do respectivo Contrato de
Uso de Bem Público.
§ F O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), sob
pena de ineficácia da concessão outorgada por este decreto.
§ 2 Q Mediante requerimento das concessionárias, apresentado
no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser prorrogada,
nas condições que forem estipuladas.

§ 3Q O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até
trinta e seis meses antes do término do prazo da concessão.

Art. 3Q As concessionárias poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de cargas, sendo-lhes facultada a aquisição negociada
das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público
e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos
administrativos.
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Art. 4' Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. l' somente poderão ser
removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia
mediante prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações vinculados à exploração do aproveitamento hidrelétrico passarão
a integrar o patrimônio da União, garantida a indenização daqueles
ainda não amortizados, na forma da legislação em vigor.

Art. 5' As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente de controle de cheias e demais
prescrições acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do
Código de Águas e na legislação subseqüente.
Art. 6' A Cemig será responsável, perante o poder concedente,
na forma do Contrato de Constituição do Consórcio Porto Estrela e
da legislação em vigor, pelo cumprimento do contrato de concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
§ l' A Cemig fica obrigada, na qualidade de concessionária de
serviço público de energia elétrica, a prestar contas ao DNAEE de sua
participação no consórcio, no que comporá seu custo de serviço, a
manter os registros dos bens e instalações vinculados ao empreendimento, bem como a apresentar os respectivos relatórios de informações técnicas, financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo
consórcio.

§ 2' As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), durante as fases de construção e operação da usina hidrelétrica, na
forma da legislação e dos regulamentos dos serviços de energia
elétrica.

Art. 7' Qualquer alteração no Contrato do Consórcio Porto Estrela deverá ser submetida à prévia aprovação do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Perez Garrido

(80) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Difusora Ouro
Verde Limitada, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29740.000688/93,
DECRETA:
Art. 1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a p.artir de 10 de
novembro de 1993, a concessão da Difusora Ouro Verde Limitada,
outorgada pelo Decreto nº 38.245, de 10 de novembro de 1955, renovada pelo Decreto nº 89.229, de 22 de dezembro de 1983, publicado
no Diário Oficial da União em 23 subseqüente, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(81) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Capanema

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Capanema, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000076/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lº de maio
de 1994, a concessão da Rádio Capanema Ltda., outorgada pela
Portaria MJNI nº 252-B, de 24 de maio de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 90.422,.de 8 de novembro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Capanema, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(82) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Guaçú de
Toledo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Toledo, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000003/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Guaçú de Toledo Ltda., outorgada pela
PortariaMVOP nº 408, de 27 de abril de 1955, e renovada pelo Decreto
nº 90.504, de 13 de novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 14 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Toledo, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(83) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Fundação São
Benedito da Lapa, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade da Lapa, Estada do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53740.000406/93,
DECRETA:

Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade da Lapa,
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Clube Pontagrossense S.A., pela Portaria MVOP nº 1.057, de 8 de dezembro de
1948, transferida para a Fundação São Benedito da Lapa, pela
Portaria MC n" 239, de 23 de novembro de 1981, renovada pela
Portaria MC n· 86, de 26 de abril de 1984, publicada no Diário Oficial
da União em 30 subseqüente, que passou à condição de concessionária
em virtude do autorizado aumento de potência de sua estação.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(84) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Colméia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade da Cascavel, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53740.000278/93,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Colméia Ltda., outorgada originariamente pela Portaria MVOP n" 344, de 22 de maio de 1958, renovada
pelo Decreto n" 90.075, de 15 de agosto de 1984, publicada no Diário
Oficial da União em 16 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(85) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube São
Domingos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em. onda média, na Cidade de São Domingos, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50820.000009/93,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 7 de junho
de 1993, a concessão da Rádio Clube São Domingos Ltda., outorgada
pelo Decreto n" 88.212, de 5 de abril de 1983, publicado no Diário
Oficial da Uuião em 6 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Domingos, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Nauarro Guerreiro
(86) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
União Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
União da Vit6ria, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 62 , inciso 1, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n 2
53740.000071/94,
DECRETA:
Art. ]2 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 32 , da Lei n 2
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 12 de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora União Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 608, de 19 de agosto de 1942, e renovada pelo
Decreto n 2 90.276, de 3 de outubro de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 4 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
(87) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$
15.140.000,00, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob etcperuisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, incisos I e IH, alíneas a e c, respectivamente, da Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 15.140.000,00 (quinze milhões, cento e quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão, em parte, da anulação parcial da dotação indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado, e o restante,
de operações de crédito externas, em moeda.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados noDO de 28.5.1997, pãgs. 11072111073.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3195-3299, maio 1997

RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.561-5, DE 15 MAIO DE 1997 (*)
Regulamenta o disposto no inciso VI do

art. 4'1 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei n' 9.081, de 19 dejulho de
1995, e dá outras providências.

Retificação
Na página 10119, 2" coluna, na epígrafe, onde se lê:
Medida Provisória nO 1.561-5, de 5 de maio de 1997,
leia-se:
Medida Provisória nO 1.561-5, de 15 de maio de 1997.
(*)

Publicada no DO de 16.5.1997 (pág. 3006 desta obra).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3301-3303, maio 1997
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DECRETO

DECRETO N° 2.224, DE 13 DE MAIO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessorementa Superiores ao Grupo Técnico de Prestação de Contas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e dá
outras providências.

Retificação
no art. 2

9,

onde se lê: «••• Grupo-Direção e Assessoramento Superiores: quatro DAS 101.4, ..."
leia-se: « ••• Grupo-Direção e Assessoramento Superiores: cinco
DAS 101.4, ...

DECRETO NÃO NUMERADO
(8) DECRETO DE 4 DE JULHO DE 1996 (**)
Declara de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Aram (MG), e outras entidades.

Retificação

no art. 1°, onde se lê: «Associação Aliança Pela Vida (Alivi), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nO 62.799.150/0001-78 (Processo MJ nO 9.700/96-51);"
(*) Publicado no DO de 14.5.1997 (pág. 3175 desta obra).
(**)Publicado originalmente no DO de 5.6.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília,188(6):
2912, jun. 1996), retificado no DO de 22.4.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189
(4):2704, abro 1997 e rerretificado no DO de 9.5.1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 5, p. 3301-3303, maio 1997
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leia-se: «Associação Aliança Pela Vida (Alivi), com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"60.737.178/0001-41
(Processo MJ n" 9.700/96-51);»
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de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, e
dá outras providências. Publicada no DO de 12 de maio de 1997.
1.537~38 Medida Provisória de 9 de maio de 1997 - Dispõe sobre a base
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outras providências. Publicada no DO de 12 de maio de 1997.
1.546-19 - Medida Provisória de 9 de maio de 1997 - Dispõe sobre as
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controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de maio de 1997.
1.550-39 - Medida Provisória de 9 de maio de 1997 - organiza e disciplina
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providências. Publicada no DO de 16 de maio d~ 1997.
1.473-31 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
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a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de maio de 1997
1.475-27 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 -Altera as Leis nss
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..
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1.482-36 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Dispõe sobre as
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industrial. Publicada noDO de 16 de maio de 1997.
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crédito rural. Publicada no DO de 16 de maio de 1997.
1.520-8 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n!:! 2.406, de 5 de
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janeiro de 1988, e as Leis nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente,
e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de maio de 1997 ......
1.530-6 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Institui o Programa
de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo
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1.535-5 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências. Publicada no DO de 16 de maio de 1997
.
1.549-30 - Medida Provisória de 15' de maio de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras
providências. Publicada no DO de 16 de maio de 1997
..
1.554-15 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Altera os arts. 2"', 3"',
4º, 5º, 6º, 7º e 9'" da Lei n'"8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 16 de maio de 1997
.
1.559-13 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 -Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 16 de maio de 1997
.
1.560-5 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida.
pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e dos Distrito Federal. Publicada no DO de 16 de maio de 1997
.
1.561-5 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei ne 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Publicada
no DO de 16 de maio de 1997.
.
.
Retificada no DO de 20 de maio de 1997
.
1.562-5 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de maio de 1997
.
1.567-3 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Trasitórias, e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de maio
de 1997.
.
..
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1.531-6 -

Medida Provisória de 23 de maio de 1997 -Dá nova redação aos

arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição. institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei ns
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
24 de maio de 1997. Edição extra.
1.563-5 - Medida Provisória de 23 de maio de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior e dá outras providências.
Publicada no DO de 24 de maio de 1997. Edição extra. ..
1.566-4 - Medida Provisória de 23 de maio de 1997 -Excepciona o contrato
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências fixadas em
lei, ou ato dela decorrente. Publicada no DO de 24 de maio de 1997.
Edição extra.
1.569-2 - Medida Provisória de 23 de maio de 1997 - Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de
24 de maio de 1997. Edição extra.
1.570-2 - Medida Provisória de 23 de maio de 1997 - Disciplina a aplicação
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei nl/ 7.347,
de 24 de julho de 1985, e dá outras providências. Publicada no DO de
24 de maio de 1997. Edição extra.
1.507-20 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de maio de 1997.
1.511-11 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 -Dá nova redação ao
art. 44 da Lei n ll 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de maio de 1997.
1.523-8 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Altera dispositivos
das Leis nl/s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de maio de 1997.
1.524-8 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de maio de 1997. ..
1.565-5 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de maio de 1997.
1.571-2 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 -Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3305-3325, maio 1997
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(INSS) pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades
e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências. Publicada noDO
de 30 de maio de 1997.

3067

1.572~1

- Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social.
Publicada no DO de 30 de maio de 1997.

3071

DECRETOS LEGISLATIVOS
20 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 ~ Aprova o texto do Acordo,
por troca de Notas, relativo a um empréstimo japonês concedido aos
Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos
Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996.
Publicado no DO de 8 de maio de 1997.

3073

21 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova as modificações
introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Publicado naDO
de 8 de maio de 1997.

3074

22 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova o texto do Acordo
de Cooperação Consular entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos seus
Nacionais em Terceiros Países, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de
1995. Publicado no DO de 8 de maio de 1997.

3075

23 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnol6gica, para Cooperação na Área de Transportes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em
Havana, em 30 de janeiro de 1996. Publicado no DO de 8 de maio de
1997.

3076

24 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em
Beijing, em 13 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 8 de maio de
1997.

3077

25 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova o texto do Acordo.
por Troca de Notas, que regulamenta a cessão de uma Companhia de
Infantaria do Exército à Operação de Paz na ONU em Moçambique
(Onumoz), celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Organização das Nações Unidas. Publicado no DO de 8 de
maio de 1997.

3078

26 -

Decreto Legislativo de 7 de maio de 1997 - Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,
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República Francesa, relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares
dos Agentes das Missões Oficiais de cada Estado no outro, celebrado
em Paris, em 28 de maio de 1996. Publicado no DO de 8 de maio de
1997.

3079

RESOLUÇÕES
33 -

Resolução de 30 de abril de 1997 - Autoriza o Estado de Santa
Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro da segunda
parcela da dívida mobiliária do Estado vencfvel no primeiro semestre
de 1997. Publicada no DO de 2 de maio de 1997.

3081

Resolução de 6 de maio de 1997 - Autoriza o Estado de Minas Gerais
a celebrar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a
garantia da União, no valor de R$ 346.336.000,00 (trezentos e quarenta
e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil reais), no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
cujos recursos serão destinados à capitalização do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A. (Credireal). Publicada no DO de 7 de maio
de 1997.
..

3083

35 -

Resolução de 6 de maio de 1997 -Autoriza a Prefeitura Municipal de
Uberlândia (MG) a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e
oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis
centavos), destinada à execução de obras de drenagem urbana e extensão
de redes de águas pluviais. Publicada no DO de 7 de maio de 1997. ........

3085

36 -

Resolução de 7 de maio de 1997 - Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor total de Y 7.895.000.000 (sete bilhões, oitocentos e noventa e cinco
milhões de ienes) entre o Estado da Bahia e o Overseas Economic
Cooperation Fund (OECF), destinadas ao financiamento, parcial, do
Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno
da Baía de Todos os Santos. Publicada no DO de 8 de maio de 1997. ...

3087

37 -

Resolução de 7 de maio de 1997 - Autoriza o Estado de Alagoas a
contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 10 de
dezembro de 1996, junto à Caixa Econômica Federal. Publicada no DO
de 8 de maio de 1997.
.

3088

34 -

38 -

Resolução de 8 de maio de 1997 - Autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente
a até US$42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio às
Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes
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no Estado do Ceará {Proares) e a conceder contragarantia ao mesmo
financiamento. Publicada no DO de 9 de maio de 1997.

3090

39 -

Resolução de 14 de maio de 1997 - Autoriza o Estado do Piauí a
contratar operação de crédito externo, com aval da União, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados à execução do Projeto de Combate
à Pobreza Rural no Estado do Piauí e eleva, para esse fim, temporariamente os limites de endividamento do Estado. Publicada no DO de 15
de maio de 1997.

3092

40 -

Resolução de 14 de maio de 1997 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Norte a contratar e conceder contragarantia a operação de crédito
externo, com o aval da União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a US$
24,000,000.00 (vinte e quatro milhões de dólares norte-americanos),
cujos recursos serão destinados à implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio Grande do Norte. Publicada noDO
de 15 de maio de 1997.

3094

41 -

Resolução de 14 de maio de 1992 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1997. Publicada no DO de 15 de maio de 1997.

3096

42 -

Resolução de 15 de maio de 1997 - Autoriza o Estado do Piauí a
contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 5 de dezembro de 1996, junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Publicada no DO
de 16 de maio de 1997.

3098

43 -

Resolução de 15 de maio de 1997 - Autoriza o Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de R$64.600.000,OO (sessenta e quatro milhões e
seiscentos mil reais), destinada à cobertura dos créditos trabalhistas
provenientes da execução do Programa de Incentivo ao Desligamento
Voluntário no Serviço Público (PDV). Publicada no DO de 16 de maio
de 1997.

3100

44 -

Resolução de 22 de maio de 1997 - Autoriza o Município de São Paulo
a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Municfpio de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária, vencfvel em 1º de junho de 1997. Publicada noDO de 23 de
maio de 1997.

3102

45 -

Resolução de 23 de maio de 1997 - Suspende, em parte, a execução do
art. Ss da Lei Complementar ne 234, de 28 de março de 1980, do Estado
de São Paulo, no que conceme à expressão sexta-parte constante do
referido dispositivo. Publicada no DO de 26 de maio de 1997.

3103
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Resolução de 23 de maio de 1997 - Suspende a execução do art. 82,IV,
e do art. 23 e seus parágrafos, da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro de
1990. Publicada no DO de 26 de maio de 1997.
47 - Resolução de 23 de maio de 1997 - Suspende a execução dos arts. 12,
22,52,91,95,110 e 111, bem como dos arts. 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75,76,77,78,79,80,86,87,88,89,90 e 97, todos da Lei n Q 1.071, de
11 de julho de 1990, do Estado do Mato Grosso do Sul. Publicada no DO
de 26 de maio de 1997.
48 - Resolução de 27 de maio de 1997 -Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor total de US$125,OOO,OOO.OO (cento e vinte e cinco milhões de
d6lares norte-americanos), entre o Estado do Rio Grande do Sul e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
destinada a financiar a execução do Programa de Reforma do Estado.
Publicada no DO de 28 de maio de 1997.
49 - Resolução de 27 de maio de 1997 - Autoriza o Estado de Goiás a
contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratíficação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro
de 1997, junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Publicada no DO de
28 de maio e 1997.

46 -

3104

3104

3105

3107

DECRETOS
2.219 - Decreto de 2 de maio de i997 - Regulamenta o Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou
Valores Mobiliários (IOF). Publicado naDO de 5 de maio de 1997.......
2.220 - Decreto de 6 de maio de 1997 - Regulamenta o § 19 do art. 18 da
Lei n'' 9.293, de 15 de julho de 1996, e dá outras providências. Publicado
naDO de 7 de maio de 1997.
2.221 - Decreto de 7 de maio de 1997 - Altera o inciso N do art. 31 do
Decreto nl! 81.240, de 20 de janeiro de 1978. Publicado no DO de 9 de
maio de 1997.
2.222 - Decreto de 8 de maio de 1997 -Regulamenta a Lei n!! 9.437, de 20
de fevereiro de 1997, que «institui o Sistema Nacional de Armas
(Sinarm), estabelece condições para o registro e para o porte de arma
de fogo, define crimes e dá outras providências.» Publicado no DO de 9
de maio de 1997.
2.223 - Decreto de 9 de maio de 1997 - Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de maio de 1997.
2.224 - Decreto de 13 de maio de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ao
Grupo Técnico de Prestação de Contas do Ministério da Administração
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3305·3325, maio 1997

3109

3141

3142

3143

3156
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Federal e Reforma do Estado, e dá outras providências. Publicado no
.
.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Fixa os preços mínimos básicos do
feijão, milho, mandioca-raiz, farinha de mandioca e sorgo, para a safra
1997, das Regiões Norte e Nordeste. Publicado no DO de 19 de maio de
1997
.
- Decreto de 19 de maio de 1997 -Considera de emergência fitossanitária a região compreendida pelo Município do Oiapoque e circunvizinhanças, no Estado do Amapá, para implementação do plano de
supressão e erradicação da praga Bactrocera carambolae, detectada
.
naquela localidade. Publicado no DO de 20 de maio de 1997 . .- Decreto de 20 de maio de 1997 - Autoriza a utilização, no comércio
interno, de contêíner estrangeiro e seus acessórios, no prazo que men'
.
ciona. Publicado no DO de 21 de maio de 1997
- Decreto de 21 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n" 2, entre Brasil e Uruguai, de 20 de fevereiro de 1997.
.
Publicado no DO de 22 de maio de 1997
- Decreto de 21 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nl' 35, entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 28 de fevereiro de 1997. Publicado no DO de
22 de maio de 1997
.
- Decreto de 21 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nl' 35, entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul e o Governo
da República do Chile, de 17 de fevereiro de 1997. Publicado no DO de
22 de maio de 1997
.
- Decreto de 21 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 35,
entre os Governos dos Estados Partes do Mercosul e o Governo da
República do Chile, de 3 de março de 1997. Publicado no DO de 22 de
maio de 1997. .
.
.
- Decreto de 23 de maio de 1997 - Dispõe sobre a renegociação de
débitos decorrentes da emissão de debêntures não conversíveis, nos
termos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e dá outras providên.
cias. Publicado no DO de 24 de maio de 1997. Edição extra
- Decreto de 23 de maio de 1997 - Dispõe sobre os setores das
atividades econômicas excluídos das restrições previstas no art. 39 da
Lei n" 4.131, de 3 de setembro de 1962. Publicado no DO de 24 de maio
de 1997. Edição extra.
.
.
- Decreto de 23 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Comple-

DO de 14 de maio de 1997. "
Retificado no DO de 19 de maio de 1997
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2.235

2.236

2.237

2.238

2.239

2.240

mentaçâo Econômica ns 35, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República do Chile, de 31 de março de 1997.
Publicado no DO de 26 de maio de 1997.
- Decreto de 26 de maio de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no
art.!!! do Decreto n" 1.820, de 26 de fevereiro de 1996. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997................................................................................
- Decreto de 26 de maio de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 12 do Decreto n'' 2.162, de 24 de fevereiro de 1997. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997.
- Decreto de 26 de maio de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 42 do Decreto n" 1.784, de 11 de janeiro de 1996. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997.
- Decreto de 27 de maio de 1997 - Dá nova redação ao art. 311 do
Decreto n!! 1.509, de 31 de maio de 1995, que dispõe sobre a contratação
de pessoal, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Publicado no DO de 28 de maio
de 1997.
- Decreto de 27 de maio de 1997 - Remaneja cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1997.
- Decreto de 28 de maio de 1997 - Dispõe sobre a execução do Acordo
de Complementação Econômica, entre os Governos dos Estados Partes
do Mercosul, e o Governo da República da Bolívia, de 17 de dezembro
de 1996. Publicado no DO de 30 de maio de 1997.

3187

3188

3189

3190

3190

3191

3192

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 5 de maio de 1997 - Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Pará (CDP). Publicado no DO de 6 de maio de
1997.
(2) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Dispõe sobre a autorização de
importação limitada e condicional de petróleo iraquiano, bem como de
exportação para o Iraque de itens de ajuda hwnanitária, peças e
equipamentos para o oleoduto de Kirkuk-Yumurtalik, conforme determinado pela Resolução ns 986 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Publicado noDO de 6 de maio de 1997.
(3) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Extingue a concessão outorgada à
Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrccar), através do Decreto n 2
85.407, de 25 de novembro de 1980. Publicado no DO de 6 de maio de
1997.
(4) - Decreto de 5 de maio de 1997 -Declara de utilidade pública o Centro
de Educação Multidisciplinar ao Portador de Deficiência Física
(Cemdef/Mê), e outras entidades. Publicado no DO de 6 de maio de
1997.
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3196

3197

3198
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(5) -

Decreto de 5 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 6 de maio de 1997
(6) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública, para fine
de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 6 de maio de 1997.
(7) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública, para ruis
de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A, a área de terra que menciona. Publicado naDO de 6 de maio
de 1997.
(8) - Decreto de 5 de maio de 1997 -Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São
Paulo, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de maio de
1997.
(9) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tapirapuan,
situado no Município de 'I'angará da Serra, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 6 de maio de 1997.
(10) - Decreto de 5 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dimba, situado no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de maio de 1997. ..
(11) - Decreto de 6 de maio de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco Sudameris Brasil S.A. Publicado no DO
de 7 de maio de 1997.
.
(12) - Decreto de 6 de maio de 1997 - Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Maranhão (Codomar). Publicado no DO de 7
de maio de 1997.
(13) - Decreto de 7 de maio de 1997 -Dá nova redação ao art.Têdo Decreto
de 21 de junho de 1995, que declara de utilidade pública, para fms de
desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São
Paulo, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 9 de maio de
1997.
(14) - Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Córrego dos
Cajueiros, situado no Município de Itapipoca, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no no de 9 de maio de 1997.
(15) - Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária o imóvel rural conhecido por Fazenda Panorama
ou Caaro Il, situado no Município de Caibaté, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997. ...

3199

3201

3202

3203

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211
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3318
(16) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Rosa,
situado no Município de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3213

(17) -Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Jaguatiara I e
lI, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3214

(18) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Campo Formoso, situado no Município de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3215

(19) -

Decreto de 8 de maio de 1997 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural conhecido como Fazenda São Jeremias I, lote de terras V, situado no Município de Peixoto de Azevedo,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
9 de maio de 1997.......................................................................................

3216

(20) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural conhecido como Fazenda Jatobá,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3217

(21) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denominado Sitio Santa Agostinha,
situado no Município de Caraübas, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3219

(22) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Bom Jardim
I, II e 111/Fazenda Boa Sorte I, II e Ill, situado no Município de Monte
Alegre de Sergipe, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publi..
cado no DO de 9 de maio de 1997.

3220

(23) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denominado Engenlw Conc6rdia e
Santa Cruz, situado no Município de São Lourenço da Mata, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio
de 1997.

3221

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denominado São Benedito, Contendas
e Píqui, situado no Município de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão,
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.......

3222

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária o imóvel rural conhecido como Fazenda Porco
Morto, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997.

3223

(24) -

(25) -
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3319
(26) -

Decreto de 8 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária o imóvel rural conhecido por Fazenda J. do Vale,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1997
.

Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Sisal
de Conceição do Coité S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Conceição do Coité, Estado da Bahia.
Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(28) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Educadora de Camélia Procópio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Camélia Procópio, Estado
do Paraná. Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(29) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Arapongas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(30) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Ponta Porã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do
Sul. Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(31) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de ltuiutaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(32) -, Decreto de 12 de maio de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Navegantes de Porto Lucena, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em média, na Cidade de Porto Lucena, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(33) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Dispõe sobre a instalação de filial
do Banco de La Província de Buenos Aires, Argentina, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de maio de 1997
.
(34) - Decreto de 12 de maio de 1997 - Autoriza a Salve a Vida de Uma
Criança a se instalar no Brasil. Publicado no DO de 13 de maio de 1997....
(35) - Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cacique de Guarapuava Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 14 de maio de 1997
.
(36) - Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Paiquerê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de
14 de maio de 1997
.
(37) - Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Peperi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

3224

(27) -

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232
3232

3242

3243
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3320
onda média, na Cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 14 de maio de 1997.

3244

Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Assis S.A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo. Publicado naDO
de 14 de maio de 1997.

3245

Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Radiodifusora de Congonhas, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Congonhas, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 14 de maio de 1997.

3246

(40) -

Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Paranapanema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Piraju, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 14 de maio de 1997. ..

3247

(41) -

Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade Oeste Catarinense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Chapecó, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 14 de maio de 1997.

3248

(42) -

Decreto de 13 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Rio
Negrinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 14 de maio de 1997.

3249

(43) -

Decreto de 14 de maio de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar
no valor de R$ 5.079.049,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado naDO de 15 de maio de 1997.

3250

(44) -

Decreto de 14 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Videira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 15
de maio de 1997.

3251

Decreto de 14 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Barbacena Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 15 de maio de 1997.

3252

(46) - Decreto de 14 de maio de 1997 - Renova a concessão da Sociedade
Rádio Clube de Oswaldo Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Oswaldo Cruz, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 15 de maio de 1997.

3253

(38) -

(39) -

(45) -

(47) -

Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. - Eletrosul, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 19
de maio de 1997.
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3254

-

3321

(48) -

Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Televisão
Bandeirantes do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 19 de maio de 1997 .
(49) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Radiodifusora de Congonhas, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na Cidade de Congonhas, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(50) - Decreto de 16 de maio de 1997 -Renova a concessão da Rádio Clube
de Lages Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina. Publicado no
DO de 19 de maio de 1997.
(51) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Planalto de Major Vieira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Major Vieira, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(52) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Bondespachense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(53) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Educadora Trabalhista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(54) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube
de Canela Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 19 de maio de 1997. .......................................................•..........
(55) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Regional de Conquista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(56) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Garibaldi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 19 de maio de 1997
(57) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Londrina Ltd.a., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
(58) - Decreto de 16 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube
de Valença Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Valença, Estado da Bahia. Publicado no DO de 19
de maio de 1997.
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3264
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3322
(59) -

(60)

(61)

(62)

(63)

Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Chasqueiro,
situado no Município de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carctõas,
situado no Município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado naDO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Vista I Fazenda
dos Porcos, conhecido por Carolina, situado no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 19
de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vedóia, situado no
Município de Amontada, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado naDO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Guarantã,
Lotes nºs 10, 11,23 (parte) e 22 (parte), situado no Município de Pau
D'Arco, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de

19 de maio de 1997.

3267

3268

3270

3271

(64) -

(65)

(66)

(67)

(68)

Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Posto
Novo, correspondente a uma fração que integrava anteriormente os
campos da Fazenda Nenita, situado no Município de Sant'Ana do
livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.
Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Pedro/ Baratinha, situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e
dá outras providências. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 16 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Terra do
Sol, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de maio de 1997.
- Decreto de 20 de maio de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barro
Vermelho, situado no Município de Redenção do Gurguéía, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de maio de 1997.
- Decreto de 21 de maio de 1997 - Dispõe sobre concessão de autorização à Aszcnc Airlines Inc. para instalar sucursal para a venda dos
serviços de transporte aéreo no Brasil. Publicado no DO de 22 de maio

3266

de 1997.
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3272

3273

3274

3275

3276

3323
(69) -

Decreto de 21 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Brasileira Multiprofissíonal de Proteção à Infância e Adolescência CAbrapia), com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras
entidades. Publicado no DO de 22 de maio de 1997.

3277

(70) -

Decreto de 21 de maio de 1997 - Restabelece o título de utilidade
pública federal da Academia Brasileira de Medicina Militar (RJ).
Publicado no DO de 22 de maio de 1997.

3279

(71) -

Decreto de 23 de maio de 1997 - Autoriza a cisão de Furnas Centrais Elétricas S.A., altera o objeto social da Nuclen - Engenharia
e Serviços S.A, autoriza a transferência da autorização para construção e operação da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de maio de 1997. Edição extra. .....

3280

(72) -

Decreto de 23 de maio de 1997 - Revoga a autorização concedida à
sociedade The ltalian Economic Corporation para funcionar no Brasil.
Publicado no DO de 26 de maio de 1997.

3282

(73) -

Decreto de 26 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Castro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Castro, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de maio
de 1997.

3283

(74) -

Decreto de 26 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Panorama Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mandirituba, Estado do Paraná. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997.

3284

(75) -

Decreto de 26 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Central do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de maio de 1997.

3285

(76) -

Decreto de 26 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Apucarana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de maio de 1997.

3286

Decreto de 26 de maio de 1997 - Restabelece os títulos de utilidade
pública federal do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade (MG) e da
Organização de AUXl1iO Fraterno (SP). Publicado no DO de 27 de maio
de 1997.

3287

Decreto de 26 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Corbélía, com
sede na Cidade de Corbélia (PR), e outras entidades. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997.

3288

Decreto de 26 de maio de 1997 - Outorga concessão para exploração
do Aproveitamento Hidrelétrico denominado Porto Estrela, em trecho
do Rio Santo Antônio, no Estado de Minas Gerais. Publicado naDO de
27 de maio de 1997.

3289

(77) -

(78) -

(79) -
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3324
(80) -

Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Difusora
Ouro Verde Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no
DO de 28 de maio de 1997.
(81) - Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Capanema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Capanema, Estado do Paraná. Publicado no DO
de 28 de maio de 1997.

3292

3293

(82) -

Decreto de 27 de maio de 1997 -Renova a concessão da Rádio Guaçu
de Toledo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná. Publicado no DO de 28
de maio de 1997.

3294

(83) -

Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Fundação
São Benedito da Lapa, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade da Lapa, Estado do Paraná. Publicado no DO
de 28 de maio de 1997.

3295

(84) -

Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Colméia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de
28 de maio de 1997.
(85) - Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube
São Domingos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Domingos, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 28 de maio de 1997.
(86) - Decreto de 27 de maio de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora União Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná. Publicado no De) de 28 de maio de 1997.
(87) - Decreto de 27 de maio de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$15.140.000,OO, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignado no vigente orçamento.
Publicado no DO de 28 de maio de 1997.

RETIFICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.561-5 - Medida Provisória de 15 de maio de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar n 2 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei n" 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3305-3325, maio 1997

3296

3297

3298

3299

3325
Lei n2 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências.
Publicada no DO de 16 de maio de 1997.
Retificada no DO de 20 de maio de 1997.

3006
3301

DECRETO
2.224 - Decreto de 13 de maio de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ao
Grupo Técnico de Prestação de Contas do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, e dá outras providências. Publicado no
DO de 14 de maio de 1997.
Retificado no DO de 19 de maio de 1997.

3175
3302

DECRETO NÃO NUMERADO
(8) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG), e

outras entidadeaPublicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado
no DO de 9 de maio de 1997.

3302

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3305-3325, maio 1997

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA MILITAR, RIO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade publica, restabelecimento
(70) Decreto de 21 de maio de 1997

3279

AÇÃO CIVIL PúBLICA
Nonnas; Danos; Meio ambiente; Consumidor; Bens de valor artístico,
estético, histórico e turístico; Lei n 2 7.347, alteração
Medidn Provis6ria n' 1.570·2, de 23 de maio de 1997..............................

3047

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
Execução; Estados Partes do Mercosul e Bolívia
Decreto nº 2.240, de 28 de maio de 1997.....................................................

3192

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N" 2
Vigésimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Uruguai
Decreto n'J. 2.228, de 21 de maio de 1997.....................................................

3179

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N" 35
Primeiro Protocolo Adicional; Ata de Retificação, execução; Estados
Partes do Mercosul e Chile
Decreto n 2 2.234, de 23 de maio de 1997.....................................................
Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e
Chile
Decreton' 2.230, de 21 de maio de 1997.....................................................
Terceiro Protocolo Adicional. execução; Estados Partes do Mercosul e
Chile
Decreto n'l 2.229, de 21 de maio de 1997

3187

3181

3180

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3328
Quarto Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e
Chile
Decreto n'l 2.231, de 21 de maio de 1997

3182

ACORDO DE COOPERAÇÃO CI~NTfFICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA,
PARA COOPERAÇAO NA AREA DE TRANSPORTES
Texto, aprovação; Brasil e Cuba
Decreto Legislativo nf! 23, de 8 de maio de 1997

.

3076

ACORDO DE COOPERAÇÃO CONSULAR

Texto, aprovação; Brasil e Portugal
Decreto Legislativo n'l 22, de 8 de maio de 1997

.

3075

ACORDO QUE REGULAMENTA A CESSÃO DE UMA COMPANHIA DE
INFANTARIA DO EXÉRCITO À OPERAÇÃO DE PAZ NA ONU
Texto, aprovação; Brasil e Organização das Nações Unidas
Decreto Legislativo nº 25, de 8 de maio de 1997

3078

ACORDO RELATIVO A PROJETOS AMBIENTAIS

Texto, aprovação; Brasil e Japão
Decreto Legislativo nº 20, de 8 de maio de 1997

3073

.

ACORDO RELATIVO AO EMPREGO ASSALARIADO DOS FAMILIARES
DOS AGENTES DAS MISSÕES OFICIAIS

Texto, aprovação; Brasil e França
Decreto Legislativo nº 26, de 8 de maio de 1997

.

3079

ACORDO SOBRE QUARENTENA VEGETAL

Texto, aprovação; Brasil e China
Decreto Legislativo nº 24, de 8 de maio de 1997

.

3077

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)

Legislação, alteração
Medida Provis6ria nº 1.551-22, de 9 de maio de 1997

2851

.

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.543-22, de 9 de maio de 1997 ....

2823

Cargos, extinção
Medida Provis6ria nº 1.524-8, de 28 de maio de 1997 ...

3063

Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provis6ria nº 1.531-6, de 23 de maio de 1997

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3039

3329
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei ns 8.93lJ94, alteração
Medida Provisória nº 1.541-24, de 9 de maio de 1997

2810

ADVOCACIA·GERAL DA UNIÃo
Lei Orgânica, criação; Lei Complementar n 2 73/93, alteração
Medida Provisória n!!1.561-5, de 15 de maio de 1997
Publicada no DO de 16 de maio de 1997
Retificada no DO de 20 de maio de 1997

3006
3301

ÁGUAS PLUVIAIS
Operação financeira; Empréstimo interno; Prefeitura Municipal de
Uberlândia (MG)
Resolução n'l35, de 7 de maio de 1997

3085

ÁLCOOL ver BEBIDAS ALCOÓLICAS
APARELHO ver EQUIPAMENTO
ÁREA AGRíCOLA
Área florestal, conversão, proibição
Medida Provisória n!l 1.511-11, de 28 de maio de 1997............................

3050

ÁREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.511-11, de 28 de maio de 1997

.

3050

ARMA DE FOGO
Registro; Porte; Normas: Sistema Nacional de Armas (Sinarm), criação;
Lei nI/9.437/97, regulamentação
Decreto nº 2.222, de 8 de maio de 1997...............

3143

ARMA ver SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
ASIANA AIRLlNES INC.
Instalação, autorização; Empresa estrangeira
(68) Decreto de 21 de maio de 1997

3276

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAXÁ, ARAXÁ (MG)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

ASSIST~NCIA SOCIAL

Organização; Lei n!! 8.742193, alteração
Medida Provisória n Q 1.473-31, de 15 de maio de 1997

..

2879

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3327·3378, maio 1997

3330
ASSISTENTE DE CHANCELARIA
Criação; Serviço Exterior Brasileiro; Lei n!! 8.829/93, alteração

Lei n' 9.458, de 9 de maio de 1997

2772

ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA (ALlVI), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MULTlPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO A
lNFANCIA E ADOLESCllNCIA (ABRAPIA), RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração

(69) Decreto de 21 de maio de 1997............................................................
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTllNCIA E PROTEÇÃO
lNFANCIA DE LAGARTO, LAGARTO (SE)

3277

A MATERNIDADE E A

Utilidade pública, declaração

(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE LAGARTO, LAGARTO (SE)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio

de 1997.............................
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
CALIFÓRNIA, CALIFÓRNIA (PR)

3203

A

INFÂNCIA DE

Utilidade pública. declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio

de 1997............
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
CORBÉLIA, CORBÉLIA (PR)

3302

A

INFÂNCIA DE

Utilidade pública, declaração

(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3288

ASSOCIAÇÃO DOS CANTORES DO NORDESTE, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração

(78) Decreto de 26 de maio de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3288

3331
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FíSICOS DE ALAGOAS (ADEF ALl,
MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CÃSSIA, PORTO ALEGRE (RSl
Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

.

3277

Setor Público Estadual, participação, redução
Medida Provisória n'l1.556-10, de 9 de maio de 1997..............................

2864

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÃRIA

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), criação
Medida Provisória n'l1.548-31, de 9 de maio de 1997

2833

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Complementação Econômica n 2 2;Vigésimo Segundo Protocolo
Adicional, execução; Brasil e Uruguai
Decreto n!!2.228, de 21 de maio de 1997.....................................................

3179

2

Acordo de Complementação Econômica n 35; Primeiro Protocolo Adicional; Ata de Retificação, execução; Estados Partes do Mercosul e Chile
Decreto nf!2.234, de 23 de maio de 1997..................

3187

2

Acordo de Complementação Econômica n 35; Quarto Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e Chile
Decreto nf!2.231, de 21 de maio de 1997.....................................................

3182

.Acordo de Complementação Econômica nf! 35; Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e Chile
Decreto nf! 2.230, de 21 de maio de 1997.....................................................

3181

Acordo de Complementação Econômica nf! 35; Terceiro Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul e Chile
Decreto n!!2.229, de 21 de maio de 1997.....................................................

3180

Acordo de Complementação Econômica, execução; Estados Partes do
Mercosul e Bolívia
Decreto ue 2.240, de 28 de maio de 1997.....................................................

3192

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3332
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, para Cooperação

na Área de Transportes; Texto, aprovação; Brasil e Cuba

Decreto Legislativo n e 23, de 8 de maio de 1997.........................................

Acordo de Cooperação Consular; Texto, aprovação; Brasil e Portugal
Decreto Legislativo nº 22, de 8 de maio de 1997.........................................
Acordo que regulamenta a cessão de uma Companhia de Infantaria do
Exército à Operação de Paz na ONU; Texto, aprovação; Brasil e Organização das Nações Unidas
Decreto Legislativo nº 25, de 8 de maio de 1997.........................................
Acordo relativo a Projetos Ambientais; Texto, aprovação; Brasil e Japão
Decreto Legislativo n'l 20, de 8 de maio de 1997.........................................
Acordo relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das
Missões Oficiais; Texto, aprovação; Brasil e França
Decreto Legislativo nº 26, de 8 de maio de 1997
"...................
Acordo sobre Quarentena Vegetal; Texto, aprovação; Brasil e China
Decreto Legislativo nº 24, de 8 de maio de 1997.........................................

3221
3220

3223
3217

3224
3222

AUMENTO DE CAPITAL

Autorização; Companhia Docas do Maranhão (Codomar)
(12) Decreto de 6 de maio de 1997
Autorização, Companhia Docas do Pará
(1) Decreto de 5 de maio de 1997
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.553-15, de 9 de maio de 1997...............................
Banco Sudameris Brasil S.A.
(11) Decreto de 6 de maio de 1997
..

3208
3195
2858
3207

B
BACTROCERA CARAMBOLAE

Erradicação, plano emergencial; Oiapoque (AP)
Decreto nf!. 2.226, de 19 de maio de 1997

..

3178

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.553-15, de 9 de maio de 1997.....................

2858

Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), gestão, transferência; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei
ns 2.406//88, alteração
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997...............................

2923

Servidor, plano de carreira
Medida Provisória nº 1.535-5, de 15 de maio de 1997...............................

2942

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3333
BANCO DE LA PRovíNCIA DE BUENOS AIRES
Instalação de filial, autorização
(33) Decreto de 12 de maio de 1997

3232

.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
Convênio Constitutivo; Regulamento; Modificações, aprovação
Decreto Legislativo n!? 21, de 8 de maio de 1997

3219

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Contrato; Companhia Docas do Rio de Janeiro
Medida Provisória n fl 1.566-4, de 23 de maio de 1997
BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A
Aumento de capital; Interesse do governo brasileiro
(11) Decreto de 6 de maio de 1997

3044

.

BEBIDAS ALCOÓLICAS
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), suspensão
Medida Provisória nº 1.508-17, de 15 de maio de 1997
BOA VISTAlFAZENDA DOS PORCOS, GUARAPUAVA (PR)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 16 de maio de 1997
"

3207

2917

.

3268

BOLÍVIA
Acordo de Complementação Econômica, execução; Estados Partes do
Mercosul
Decreto nº 2.240, de 28 de maio de 1997...........

3192

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provisória nº 1.542-22, de 9 de maio de 1997

2811

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS
E ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAPITAL ESTRANGEIRO
Normas; Lei nº 4.131162
Decreto nº 2.233, de 23 de maio de 1997

.

3186

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3334
CARGO EM COMISSÃO

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo; Aprovação
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto nº 2.223, de 9 de maio de 1997...............................................
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
Decreto n2 1.784/96, alteração
Decretonº 2.237, de 26 de maio de 1997.............................................
Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória nº 1.543·22, de 9 de maio de 1997...............................
Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica
Medida Provisória n Q 1.534-5, de 9 de maio de 1997.................................
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Decreton'l 2.224, de 13 de maio de 1997
Publicado no DO de 14 de maio de 1997
Hetificado no DO de 19 de maio de 1997.....................................................
Ministério das Minas e Energia; Decreto nl! 1.820/96, alteração
Decreto nº 2.235, de 26 de maio de1997
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto ns 2.162/97, alteração
Decreto nº 2.236, de 26 de maio de 1997
Ministério daSaúde
Decreto nº 2.239, de 27 de maio de 1997
Remuneração; Lei ns 8.911, alteração
Medida Provisória nº 1.480-30, de 15 de maio de 1997
~.....
CARGOS
Extinção; Administração pública
Medida Provisória nº 1.524-8, de 28 de maio de 1997...............................

3156

3190
2823

2794

3175
3302
3188

3189
3191
2892

3063

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)

Furnas - Centrais Elétricas S.A.; Separação, autorização
(71) Decreto de 23 de maio de 1997
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. (ELETROCAR)
Aproveitamento de energia, concessão, extinção; Decreto nl! 85.407/80
Carazinho (RS)
(3) Decreto de 5 de maio de 1997

3280

3197

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. (ELETROSUL)

Im6vel, desapropriação
(47) Decreto de 16 de maio de 1997

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3254

3335
CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

Acervo, transferência; Nuclen - Engenharia e Serviços S.A
(71) Decreto de 23 de maio de 1997............................................................

3280

CENTRO ASSISTENCIAL ROMíLIA MARIA, CAMPINAS (SP)

Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997............................................................

3277

CENTRO DE EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO PORTADOR DE DEFICI~NCIA FíSICA - CEMDEF, CAMPO GRANDE (MS)

Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997

3198

CENTRO EDUCACIONAL ANN SULLIVAN, RIO DE JANEIRO (RJ)

Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997............................................................

3277

CENTRO ESPíRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE, UBERLÃNDIA (MG)

Utilidade pública, restabelecimento
(77) Decreto de 26 de maio de 1997

3287

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-5, de 9 de maio de 1997................................

2794

CHILE
Acordo de Complementação Econômica n 2 35; Terceiro Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul
Decreto nl? 2.229, de 21 de maio de 1997.....................................................

3180

Acordo de Complementação Econômica n 9 35; Segundo Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul
Decreto n'l2.230, de 21 de maio de 1997.....................................................

3181

Acordo de Complementação Econômica nl! 35; Quarto Protocolo Adicional, execução; Estados Partes do Mercosul
Decreto n'l2.231, de 21 de maio de 1997.....................................................

3182

Acordo de Complementação Econômica n 2 35; Primeiro Protocolo Adicional; Ata de Retificação, execução; Estados Partes do Mercosul
Decreto n'l 2.234, de 23 de maio de 1997

3187

CHINA

Acordo sobre Quarentena Vegetal; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n ll 24. de 8 de maio de 1997

3377

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3336
CÓDIGO FLORESTAL

Criação; Lei nº 4.771165, alteração
Medida Provisória n~ 1.511-11, de 28 de maio de 1997.............................

3050

CÓDIGO PENAL

Crime; Raça; Cor; Preconceito; Injúria; Lei n'' 7.716/89 e Decreto-Lei
nº 2.848/40, alteração
Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997

2773

COLÉGIO MONSENHOR LUÍS ROCHA, FORTALEZA (CE)

Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997

3198

COMÉRCIO INTERNO

Contêiner estrangeiro, utilização, autorização
Decreto nº 2.227, de 20 de maio de 1997

.

3179

.

2753

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória nº 1.469-18, de 15 de maio de 1997.............................

2878

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Criação; Lei nº 6.385/76, alteração
Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS (COTEMINAS)

Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Braúnas, Joanésia e Açucena (MG)
(79) Decreto de 26 de maio de 1997

3289

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃo (CODOMAR)

Aumento de capital, autorização
(12) Decreto de 6 de maio de 1997

"

.

3208

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aumento de capital, autorização
(1) Decreto de 5 de maio de 1997

.

3195

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Contrato; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Medida Provisória n!l 1.566-4, de 23 de maio de 1997........

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3044

3337
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Braúnas, Joanésia e Açucena (MG)
(79) Decreto de 26 de maio de 1997....................................................

3289

Imóvel; Servidão administrativa
Janaúba e Salinas (MGl
(5) Decreto de 5 de maio de 1997..........................................

3199

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (CESP)
Imóvel, desapropriação
Itararé (SP)
(8) Decreto de 5 de maio de 1997

3203

Imóvel, desapropriação; Decreto Não Numerado 27 de 21.6.95, alteração
Três Lagoas (MS)
(13) Decreto de 7 de maio de 1997

3209

Imóvel; Servidão administrativa
Três Lagoas (MS)
(6) Decreto de 5 de maio de 1997

3201

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Braúnas, Joanésia e Açucena (MG)
(79) Decreto de 26 de maio de 1997....................................................

3289

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (cADE)
Autarquia, transformação; Lei n 2 8.884/94, alteração
Medida Provisória nº 1.465-15, de 15 de maio de 1997............................

2877

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÔES UNIDAS
Resolução nl! 986/95; Petróleo Iraquiano, importação
(2) Decreto de 5 de maio de 1997

3196

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provis6ria nf! 1.507-20, de 28 de maio de 1997

3048

CONSUMIDOR oer AÇÃO CML PúBLICA
CONTÉlNER ESTRANGEIRO
Utilização, autorização; Comércio interno
Decreto nf! 2.227, de 20 de maio de 1997

.

3179

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3338
CONTRATO
Administração pública; Lei nf! 8.666/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.531-6, de 23 de maio de 1997...............................

3039

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Serviço público; Interesse público; Decreto n 21.509/95, alteração
Decreto nf! 2.238, de 27 de maio de 1997

3190

Serviço público; Interesse público; Lei n!! 8.745/93. alteração
Medida Provisória nº1.554-15, de 15 de maio de 1997..............................

2995

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Legislação, alteração; Lucro
Medida Provisória nº 1.559-13, de 15 de maio de 1997.............................

2999

CRECHE CANTINHO DO AMOR, MONTE AZUL PAULISTA (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.555-10, de 9 de maio de 1997...............................

2863

CRÉDITO RUIIAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei nº 8.427/92, alteração
Medida Provisória nº 1.512-10, de 15 de maio de 1997.............................

2921

Normas; Lei ns 9.138195, alteração
Medida Provisória nº 1.512·10, de 15 de maio de 1997.............................

2921

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Operações Oficiais de Crédito
(87) Decreto de 27 de maio de 1997 ..

Secretaria de AsSW1toS Estratégicos
(43) Decreto de 14, de maio de 1997

3299
3250

CRIME

Raça; Cor; Preconceito; Injúria; Lei n 2 7.716/89 e Decreto-Lei ns 2.848140,
alteração
Lei n' 9.459, de 13 de maio de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

2773

3339
CUBA

Acordo de CooperaçãoCientífica,Técnica e Tecnológica,para Cooperação
na Área de Transportes;Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n Q 23, de 8 de maio de 1997

3076

D
DÉCIMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração;Leis n9s 8.112190 e
8.911/94, alteração

Medida Provisória

n~

1.480·30, de 15 de maio de 1997

2892

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Refonna agrária
Boa VistaJFazenda dos Porcos, Guarapuava (PR)
(61) Decreto de 16 de maio de 1997
Engenho Concórdia e Santa Cruz, São Lourenço da Mata (PE)
(23) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Barro Vennelho, Redenção do Gurguéia (PI)
(67) Decreto de 20 de maio de 1997....................................................
Fazenda Bom Jardim, Monte Alegre de Sergipe (SE)
(22) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Campo Formoso, Bom Jardim de Goiás
(18) Decreto de 8 de maio de 1997................
Fazenda Caraíbas, Porto Nacional (TO)
(60) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
Fazenda Chasqueiro, Arroio Grande (RS)
(59) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
Fazenda Córrego dos Cajueiros, ltapipoca (CE)
(14) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Dímba, Tangará da Serra, (MT)
(10) Decreto de 5 de maio de 1997......................................................
Fazenda Guarantã, Pau D'Arco (PA)
(63) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda J. do Vale, Santa Luzia (MA)
(26) Decreto de 8 de maio de 1997..................
Fazenda Jaguatiara I e Il, Novo Repartimento (PA)
(17) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Jatobá, Santa Luzia (MA)
(20) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................

3268
3221
3275
3220
3215
3267
3266
3210
3206
3271

3224
3214
3217

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3340
Fazenda Panorama, Caíbaté (RS)
(15) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda PorcoMorto,Santa Luzia (MA)
(25) Decreto de 8 de maio de 1997

3211
3223

Fazenda Posto Novo, Sant'Ana do Livramento (RS)

(64) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Santa Rosa, Arroio Grande (RS)
(16) Decreto de 8 de maio de 1997

3227
3213

Fazenda São Jeremias I, Peixoto de Azevedo (MT)

(19) Decreto de 8 de maio de 1997

3216

Fazenda São PedrolBaratinha, Goiás (GO)
(65) Decreto de 16 de maio de 1997

3273

Fazenda Tapírapuan, Tangará da Serra (MT)

(9) Decreto de 5 de maio de 1997

3205

Fazenda Terra do Sol, Rerval (RS)

(66) Decreto de 16 de maio de 1997
São Benedito, Contendas e Piqui, Itapecuru-Mirim (MA)
(24) Decreto de 8 de maio de 1997
Sítio Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(21) Decreto de 8 de maio de 1997
Vedóia, Amontada (CE)
(62) Decreto de 16 de maio de 1997

3274
3222

3219

3270

Imóvel; Utilidade pública
(47) Decreto de 16 de maio de 1997

3254

Imóvel; Utilidade pública; Decreto Não Numerado 27 de 21.6.95,
alteração
Três Lagoas (MS)
(13) Decreto de 7 de maio de 1997
_...........

3209

Imóvel; Utilidade pública
Itararé (SP)
(8) Decreto de 5 de maio de 1997
São Paulo (SP)
(7) Decreto de 5 de maio de 1997

3203
3202

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal

Medida Provisória nº 1.562-5, de 15 de maio de 1997

_

.

3009

.

3292

DIFUSORA OURO VERDE LIMITADA, CURITIBA (PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(80) Decreto de 27 de maio de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3341
DISTRITO FEDERAL
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória n!! 1.571-2, de 28 de maio de 1997

3067

DÍVIDA MOBILIÁRIA

Estado de Santa Catarina; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 33, de 2 de maio de 1997

3081

Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!! 41, de 15 de maio de 1997

3096

Município de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'144, de 23 de maio de 1997

3102

E
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (ELETROPAULO)
Imóvel, desapropriação
São Paulo (SP)
(7) Decreto de 5 de maio de 1997

3202

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), suspenção
Medida Provisória n 21.508-17, de 15 de maio de 1997

2917

EMPRESA ESTRANGEIRA
Funcionamento', autorização, revogação
The Italian Economic Corporation
(72) Decreto de 23 de maio de 1997

.

3282

Instalação, autorização
Asiana Airlines Inc.
(68) Decreto de 21 de maio de 1997....................................................

3276

ENCARGOS FINANCEIROS
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n 9 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n!? 1.541-24, de 9 de maio de 1997

2810

ENGENHO CONCÓRDIA E SANTA CRUZ, SÃO LOURENÇO DA MATA
(PE)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 8 de maio de 1997

.

3221

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3342
ENTIDADE DE PREVmeNCIA PRIVADA
NOnnaB;Decreto n' 81.24on8, alteração

Decreto n' 2.221, de 7 de maio de 1997

3142

EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provis6ria n·1.508-17, de 15 de maio de 1997

2917

ESTADO
Dívidas. amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)
Medida Provis6ria n' 1.571-2, de 28 de maio de 1997...............................

3067

ESTADO DABAHIA
Operação fínanceíra; Empréstimo externo; Programa de Saneamento
Ambiental; União Federal, garantia
Resolução n' 36, de 8 de maio de 1997

3087

ESTADO DE ALAGOAS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de. Incentivo à

Exoneração Voluntária
Resolução n' 37, de 8 de maio de 1997........................................................

3088

ESTADO DE GOIÁS
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Programa de Desligamento

Voluntário
Resolução n' 49, de 28 de maio de 1997......................................................

3107

ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
Juizados EspeciaisCíveis e Criminais. criação, normas; PoderJudiciário; Leinl! 1.07119OJMS, suspensão
Resolução n' 46, de 26 de maio de 1997......................................................

3104

ESTADO DE MINAS GERAIS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fisca1 dos Estados

Resolução n' 34, de 7 de maio de 1997........................................................

3083

ESTADO DE SANTA CATARINA
LetraFinanceira doTesouro, emissão; Dívidamobiliária
Resolução n' 33, de 2 de maio de 1997........................................................

CoI. Leia Rep. Fed. Brasil, Braaília, v. 189, n. 5, p. 3327·3378, maio 1997

3081

3343
ESTADO DE SÃOPAULO
Tribunal de Contas; Ministério Público; Membros da Magistratura,
escala de referências, alteração; Lei Complementar n9. 2341801SP, suspensão
Resolução n' 45, de 26 de maio de 1997

3103

ESTADO DO cEARA
Contragarantia;Operaçãode crédito;Empréstimo externo;Programade
Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Ado-lescentes; União Federal, garantia
Resolução n2 38, de 9 de maio de 1997

3090

ESTADO DOESPíRITOSANTO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Desligamento
Voluntário
Resoluçãonl! 43, de 16 de maio de 1997

3100

ESTADO DOPlAuí
Operação financeira; Empréstimo externo;Projetode Combateà Pobreza Rural; União Federal,garantia
Resolução n' 39, de 15 de maio de 1997
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Desligamento
Voluntário
Resolução n' 42, de 16 de maio de 1997

3092

3098

ESTADO DORIO GRANDE DONORTE
Contragarantia; Operaçãofinaneeíra; Empréstimo externo; Projeto de
Combate à Pobreza Rural; UniãoFederal.garantia
Resolução n'40, de 15 de maio de 1997

3094

ESTADO DORIO GRANDE DOSUL
Letra Financeira do Tesouro(LFrRS), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 41, de 15 de maio de 1997
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Refonna do
Estado; União Federal, garantia
Resolução n' 48, de 28 de maio de 1997

3096

3105

ESTADOS PARTESDOMERCOSUL
Acordo de Complementação Econômica nll 35; TerceiroProtocolo Adicional, execução; Chile
Decreto n' 2.229, de 21 de maio de 1997.....................................................

3180

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasllia, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3344
Acordo de Complementação Econômica uI! 35; Segundo Protocolo Adicional, execução; Chile
Decreto n 2 2.230, de 21 de maio de 1997
Acordo de Complementação Econômica uI! 35; Quarto Protocolo Adicional, execução; Chile
Decreto n'l2.231, de 21 de maio de 1997

3181

3182

Acordo de Complementação Econômica ns 35; Primeiro Protocolo Adicional; Ata de Retificação, execução; Chile
Decreto nº 2.234, de 23 de maio de 1997
Acordo de Complementação Econômica, execução; Bolívia
Decreto n!! 2.240, de 28 de maio de 1997

3187
3192

EXPORTAÇÃO

Bens nacionais; Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1.574, de 12 de maio de 1997 .
Equipamentos; Resolução n 2 986/95, Conselho de Segurança das Nações
Unidas
(2) Decreto de 5 de maio de 1997

2777

3196

EXTERIOR

Remessa de valores, normas; Lei n 2 8.167/91
Decreto nº 2.233, de 23 de maio de 1997..........................................

3186

F
FARINHA DE MANDIOCA

Preço mínimo básico, fixação
Decreto nº 2.225, de 16 de maio de 1997

3176

FAZENDA BARRO VERMELHO, REDENÇÃO DO GURGUÉIA (PI)

Interesse social, declaração
(67) Decreto de 20 de maio de 1997

3275

FAZENDA BOM JARDIM, MONTE ALEGRE DE SERGIPE (SE)

Interesse social, declaração
(22) Decreto de 8 de maio de 1997

.

3220

FAZENDA CAMPO FORMOSO, BOM JARDIM DE GOIÁS

Interesse social, declaração
(18) Decreto de 8 de maio de 1997

.

3215

FAZENDA CARAíBAS, PORTO NACIONAL (TO)

Interesse social, declaração
(60) Decreto de 16 de maio de 1997

.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3267

3345
FAZENDACHASQUEIRO, ARROIO GRANDE (RS)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 16 de maio de 1997............................................................

3266

FAZENDACÓRREGO DOS CAJUEIROS, ITAPIPOCA(CE)
Interesse social, declaração

(14) Decreto de 8 de maio de 1997..............................................................

3210

FAZENDADIMBA,TANGARÁ DASERRA, (MT)
Interesse social, declaração

(10) Decreto de 5 de maio de 1997

3206

FAZENDAGUARANTÃ, PAU D'ARCO (PA)
Interesse social, declaração

(63) Decreto de 16 de maio de 1997............................................................

3271

FAZENDAJ. DO VALE, SANTALUZIA(MA)
Interesse social, declaração

(26) Decreto de 8 de maio de 1997

3224

FAZENDAJAGUATIARAI E 11, NOVOREPARTlMENTO (PA)
Interesse social, declaração

(17) Decreto de 8 de maio de 1997

3214

FAZENDAJATOBÁ, SANTALUZIA(MA)
Interesse social, declaração

(20) Decreto de 8 de maio de 1997

3217

FAZENDAPANORAMA, CAIBATÉ (RS)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 8 de maio de 1997

.

3211

FAZENDAPORCO MORTO,SANTALUZIA(MA)
Interesse social, declaração

(25) Decreto de 8 de maio de 1997.......

3223

FAZENDAPOSTO NOVO,SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração

(64) Decreto de 16 de maio de 1997

3272

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3346
FAZENDA PúBLICA
Pagamento, sentença judiciária; regulamentação
Medida Provisória nº 1.561·5, de 15 de maio de 1997

Publicada no DO de 16 de maio de 1997
Retificada no DO de 20 de maio de 1997

3006
3301

Tutela antecipada, aplicação
Medida Prooisória n' 1.570·20, de 23 de maio de 1997.............................

3048

FAZENDA SANTAROSA, ARROIO GRANDE(RS)
Interesse social, declaração
(16) Decrete de 8 de maio de 1997

3213

FAZENDA SÃO JEREMIAS I, PEIXOTO DE AZEVEDO (MT)
Interesse social, declaração
(19) Decrete de 8 de maio de 1997

3216

FAZENDA SÃO PEDROIBARATINHA, GOIÃS(GO)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 16 de maio de 1997

FAZENDA TAPIRAPUAN, TANGARÃ DASERRA (MT)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 5 de maio de 1997

3273

3205

FAZENDA TERRADO SOL, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 16 de maio de 1997

3274

FEIJÃO
Preço mínimo básico, fixação
Decretonº 2.225, de 16 de maio de 1997

3176

FLORESTA ver ÁREAFLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGOFLORESTAL
FRANÇA
Acordo relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das
Missões Oficiais; Texto, aprovação; Brasil
DecretoLegislativo nº 26, de 8 de maio de 1997.........................................

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3079

3347
FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental; Quadro demonstrativo; Aprovação
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado

Decreto n' 2.223, de 9 de maio de 1997

3156

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

Decreto nlll.784196, alteração

Decreto nº 2.237, de 26 de maio de 1997.............................................

3190

Quantitativo; Administração pública

Medida Provisória nº 1.543-22, de 9 de maio de 1997

2823

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.534-5, de 9 de maio de 1997

2794

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração

(69) Decreto de 21 de maio de 1997............................................................

3277

FUNDAÇÃO DE ASSISTJj;NCIA SOCIAL DE JANAúBA, JANAúBA (MG)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 .de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II DE MACEIÓ, MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

FUNDAÇÃO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA, PORTO LUCENA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(32) Decreto de 12 de maio de 1997............................................................

3231

FUNDAÇÃO PRÓ-NATUREZA (FUNATURA), BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração

(69) Decreto de 21 de maio de 1997............................................................

3277

FUNDAÇÃO IIADlODIFUSORA DE CONGONlIAS, CONGONlIAS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(39) Decreto de 13 de maio de 1997............................................................
(49) Decreto de 16 de maio de 1997....................................

3246
3256

FUNDAÇÃO SÃO BENEDITO DA LAPA, LAPA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(83) Decreto de 27 de maio de 1997

3295

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3348
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)

Legislação,alteração
Medida Provisória n fl1.551-22, de 9 de maio de 1997...............................

2851

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória nº 1.469-18, de 15 de maio de 1997.............................

2878

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória n'l 1.475·27, de 15 de maio de 1997.............................

2881

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997...............................
Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei nl! 2.406188, alteração
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997...............................
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n 2 8.844194, alteração
Medida Provisória n'l 1.478-24, de 15 de maio de 1997.............................
Normas; ns 8.036/90, alteração
Medida Provisória nº 1.478-24, de 15 de maio de 1997.............................

2923

2923

2889
2889

FUNDO DE INVESTIMENTOS REGIONAIS
Normas; Lei n 2 8.167/91
Decreto n!! 2.232, de 23 de maio de 1997.....................................................

3183

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Separação, autorização; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
(71) Decreto de 23 de maio de 1997

3280

G
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n" 1.547-30, de 9 de maio de 1997...............................

2830

GRATIfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória n'l 1.547-30, de 9 de maio de 1997...............................

2830

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3349
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTMDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nº 1.548-31, de 9 de maio de 1997..............................

2833

GR1lMIO EspíRITA DE BENEFIC>:NCIA, BARRA DO PIRAf (RJ)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997 ..."...........................................................

3198

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CABANA E
REGIÃO
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997

3198

GRUPO DIGNIDADE - CONSCIENTIZAÇÃO E EMANCIPAÇÃO HOMOSSEXUAL, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997

3198

GRUPO-DEFESA A>:REA E CONTROLE DO TRÃFEGO A>:REO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória nº 1.547-30, de 9 de maio de 1997

2830

I
IMÓVEL
Desapropriação; Utilidade pública; Decreto Não Numerado 27 de
21.6.95, alteração
Três Lagoas (MS)
(13) Decreto de 7 de maio de 1997
Interesse social; Reforma agrária
Boa VistalFazenda dos Porcos, Guarapuava (PR)
(61) Decreto de 16 de maio de 1997
Engenho Concórdia e Santa Cruz, São Lourenço da Mata (PE)
(23) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Barro Vermelho, Redenção do Gurguéía (PI)
(67) Decreto de 20 de maio de 1997
Fazenda Bom Jardim, Monte Alegre de Sergipe (SE)
(22) Decreto de 8 de maio de 1997.......................
. ..
Fazenda Campo Formoso, Bom Jardim de Goiás
(8) Decreto de 8 de maio de 1997...........................
Fazenda Oaraíbas, Porto Nacional (TO)
(60) Decreto de 16 de maio de 1997.......................

3209

3268
3221
3275
3220
3215
3267

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3350
Fazenda Chasqueiro,Arroio Grande (RS)
(59) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Córrego dos Cajueiros, ltapipoca (CE)
(14) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Dimba, Tangará da Serra, (MT)
(10) Decreto de 5 de maio de 1997
Fazenda Guarantã, Pau IYArco (PA)
(63) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda J. do Vale, Santa Luzia (MA)
(26) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Jaguatiara I e 11, Novo Repaitimento {PA}
(17) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Jatobá, Santa Luzia (MA)
(20) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Panorama, Caibaté (RS)
(15) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda PorcoMorto,Santa Luzia (MA)
(25) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Posto Novo, Sant'Ana do Livramento (RS)
(64) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Santa Rosa, Arroio Grande (RS)
(16) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda São Jeremias I, Peixoto de Azevedo (MT)
(19) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda São Pedro/Baratinha, Goiás (GO)
(65) Decreto de 16 de maio de 1997

Fazenda Tapirapuan, Tangará da Serra (MT)
(9) Decreto de 5 de maio de 1997
Fazenda Terra do Sol, Herval (RS)
(66) Decreto de 16 de maio de 1997
São Benedito, Contendas e Piqui, Itapecuru-Mirim (MA)
(24) Decreto de 8 de maio de 1997
Sítio Santa Agostinha, Caraúbas (RN)

3266
3210
3206
3271
3224
3214
3217
3211
3223
3272
3213
3216

3273
3205
3274
3222

(21) Decreto de 8 de maio de 1997
Vedóia, Amontada (CE)
(62) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3270

União Federal; Regularização; Administração; Moramento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leia n' 9.760/46 e 2.398187; Art. 49 do Ato
das Disposições Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n' 1.567-3, de 15 de maio de 1997...............................

3015

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327·3378, maio 1997

3219

3351
IMPORTAÇÃO
Multas, definição
Medida Provisória n' 1.569·2, de 23 de maio de 1997
Petróleo Irequíano; Resolução nl:! 986195, Conselho de Segurança das
Nações Unidas
(2) Decreto de 5 de maio de 1997

3045

3196

IMPOSTO DE RENDA
Beneficários residentes no exterior
Medida Provisória n' 1.563-5, de 23 de maio de 1997
Legislação, alteração
Medida Provisória n' 1.559·13, de 15 de maio de 1997............................

3042

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Regulamentação; Crédito, Cãmbio e Seguro
Decreto n'l 2.219, de 2 de maio de 1997.......................................................
Regulamentação; Valores mobiliários
Decreto n 2 2.219, de 2 de maio de 1997
,'

3109

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provis6ria n' 1.508-17, de 15 de maio de 1997

2999

3109

2917

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, diretrizes
Medida Provisória nº 1.562-5, de 15 de maio de 1997
Imposto, legislação, alteração; Débitos, renegociação; Lei n 2 8.167/91
Decreto nº 2.232. de 23 de maio de 1997.....................................................

3183

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n Q 1.534-5, de 9 de maio de 1997

2794

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Instalação; Banco de La Província de Buenos Aires
(33) Decreto de 12 de maio de 1997

3232

3009

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Estados, Distrito Federal, Munícfpíos e Sistema Único de Saúde; Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória n' 1.571·2, de 28 de maio de 1997

3067

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3352
INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTO
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO

Aumento de capital; Banco Sudameris Brasil S.A.
(11) Decreto de 6 de maio de 1997

0..............................

Instituição financeira, instalação
Banco de La Província de Buenos Aires
(33) Decreto de 12 de maio de 1997

3207

3232

INTERESSE PúBLICO

Contrato por tempo de serviço; Serviço público; Decreto n2 1.509/95,
alteração
Decreto nº 2.238, de 27 de maio de 1997
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei nº 8.745/93,
alteração
Medida Provisória nº1.554-15, de 15 de maio de 1997..............................

3190

2995

INTERESSE SOCIAL

Declaração
Boa VistalFazenda dos Porcos, Guarapuava (PR)
(61) Decreto de 16 de maio de 1997
Engenho Concórdia e Santa Cruz, São Lourenço da Mata (PE)
(23) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Barro Vermelho, Redenção do Gurguéia (PI)
(67) Decreto de 20 de maio de 1997
Fazenda Bom Jardim, Monte Alegre de Sergipe (SE)
(22) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Campo Formoso, Bom Jardim de Goiás
(18) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Caraíbas, Porto Nacional (TO)
(60) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Chasqueiro, Arroio Grande (RS)
(59) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Córrego dos Cajueiros, Itapipoca (CE)
(14) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Dimba, Tangará da Serra, (MT)
(10) Decreto de 5 de maio de 1997
Fazenda Guarantã, Pau D'Arco (PA)
(63) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda J. do Vale, Santa Luzia (MA)
(26) Decreto de 8 de maio de 1997
.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3268
3221
3275
3220
3217
3267
3266
3210
3206
3271
3224

3353
Fazenda Jaguatiara I e lI, Novo Repartimento (PA)
(17) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Jatobá, Santa Luzia (MA)

3214

(20) Decreto de 8 de maio de 1997

3217

Fazenda Panorama, Caibaté (RS)

(15) Decreto de 8 de maio de 1997

3211

Fazenda Porco Morto, Santa Luzia (MA)

(25) Decreto de 8 de maio de 1997

3223

Fazenda Posto Novo, Sant'Ana do Livramento (RS)

(64) Decreto de 16 de maio de 1997

3272

Fazenda Santa Rosa, Arroio Grande (RS)
(16) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda São Jeremias I, Peixoto de Azevedo (MT)

3213

(19) Decreto de 8 de maio de 1997

3216

Fazenda São PedrolBaratinha, Goiás (GO)

(65) Decreto de 16 de maio de 1997

3273

Fazenda Tapirapuan, Tangará da Serra (MT)

(9) Decreto de 5 de maio de 1997

3205

Fazenda Terra do Sol, Herval (RS)

(66) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
São Benedito. Contendas e Piqui, Itapecuru-Mirim (MA)
(24) Decreto de Bde maio de 1997
Sítio Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(21) Decreto de Bde maio de 1997
Vedóia, Amontada (CE)
(62) Decreto de 16 de maio de 1997

3274
3222
3219
3270

J
JAPÃO
Acordo relativo a Projetos Ambientais; Texto. aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 20, de 8 de maio de 1997........................................

3073

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
Criação, normas; Poder Judiciário; Estado de Mato Grosso do Sul; Lei
n 2 1.071/90/MS, suspensão
Resolução nt} 46, de 26 de maio de 1997

3104

L
LAR DOS VELHINHOS DONA MARIA ABADIA DE FREITAS LIMA,
ITURAMA(MG)
Utilidade pública, declaração

(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3288

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3354
LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n' 1.480-30, de 15 de maio de 1997.............................

2892

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Santa Catarina
Resolução nº 33, de 2 de maio de 1997................................................
Dívida mobiliária; Estado do Rio Grande do Sul
Resolução nº 41, de 15 de maio de 1997
Dívida mobiliária; Município de São Paulo
Resolução n'l 44, de 23 de maio de 1997..............................................

3081

3096
3102

LICITAÇÃO

Administração pública; Lei n e 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'l1.531-6, de 23 de maio de 1997...............................

3039

M
MAGISTRATURA

Escala de referências, alteração; Ministério Público; Tribunal de Contas;
Estado de São Paulo; Lei Complementar n 2 2341BO/SP, suspensão
Resolução n'145, de 26 de maio de 1997

3103

MANDIOCA

Preço mínimo básico, fixação
Decreto n!!2.225, de 16 de maio de 1997

3176

MÁQUINA ver EQUIPAMENTO
MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTllNCIA, SANTO ANDRÉ (SP)

Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997
_ _...............

3302

MEIO AMBIENTE ver AÇÃO CIVIL PúBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual
Medida Provisória n' 1.477-36, de 15 de maio de 1997

_..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

2882

3355
MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Normas; Lei nl!6.385/76, alteração
Lei n'9.457, de 5 de maio de 1997..............................................................

2753

MICROEMPRESA
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhimento, prazo

Medida Provisória n lll.S08-17, de 15 de maio de 1997

2917

MILHO
Preço mínimo básico, fixação
Decreto n' 2.225, de 16 de maio de 1997.....................................................

3175

MINlSTÉRIo DAADMINlSTRAÇÃO FEDERALE REFORMA DOESTADO
Cargo em comissão; Função gratificada; Estrutura regimental; Quadro
demonstrativo;l\provação
Decreto n ll 2.223, de 9 de maio de 1997

3156

Cargo em Comissão; Função gratificada; Estrutura regimental e Quadro
demonstrativo, aprovação; Decreto nlll.784/96, alteração

1kcreto n' 2.237, de 26 de maio de 1997.....................................................
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n fl 2 .224, de 13 de maio de 1997
Publicado no DO de 14 de maio de 1997
Retificado no DO de 19 de maio de 1997

3190

3175
3302

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação

Medida Provisória nº 1.547-30, de 9 de maio de 1997

2830

Remanejamento
Míníetérío da Educação e do Desporto; Decreto n9 2.162197, alteração

Decreto n e 2.236, de 26 de maio de 1997.............................................

3189

Ministério das Minas e Energia; Decreto nl!1.820/96, alteração

Decreto ne 2.235, de 26 de maio de1997

3188

Ministério da Saúde

Decreto n' 2.239, de 27 de maio de 1997.............................................

3191

MINISTÉRIODAEDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão; remanejamento; Decreto nl!2.162/97, alteração

Decreto n' 2.236, de 26 de maio de 1997.....................................................

3189

MINISTÉRIODAHABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Decreto-Lei nl!2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997

2923

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3356
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão, remanejamento
Decretonº 2.239, de 27 de maio de 1997

3191

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nº 1.820/96, alteração
Decretonº 2.235, de 26 de maio de1997

3188

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.555-10. de 9 de maio de 1997...............................

2863

MINISTÉRIO PÚBLICO
Membros da Magistratura. escala de referências, alteração; Lei Complementar nO 234180/SP. suspensão
Resolução nº 45, de 26 de maio de 1997

3103

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n' 1.549·30, de 15 de maio de 1997.............................

2962

MOSCA DA CARAMBOLA ver BACTROCERA CARAMBOLAE
MUNICípIO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)

Medida Provisória nº 1.571-2, de 28 de maio de 1997...............................
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Dívida mobiliária
Resolução nº 44, de 23 de maio de 1997

3067

3102

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.553-15, de 9 de maio de 1997...............................
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória nº 1.538-40, de 9 de maio de 1997...............................

2858
2799

NOVA ERA SILICON S.A. (NES)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Braúnas, Joanésia e Açucena (MG)
(79) Decreto de 26 de maio de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3289

3357
NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL
NUCLEN - Engenharia e Serviços S.A.

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto; Acervo, transferência
(71) Decreto de 23 de maio de 1997.

3280

o
OBRAS DE ASSISTÊ:NCIA SOCIAL DOM ORIONE DE CAPOEIRAS,
FLORIANÓPOLIS (SC)

Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

OFICIAL DE CHANCELARIA
Carreira, criação; Serviço Exterior Brasileiro; Lei n9. 8.829/93, alteração
Lei n' 9.458, de 9 de maio de 1997

2772

OPERAÇÃO DE CRÊ:DITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Programa de Apoio às Reformas Sociais para o
Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes; Estado do Ceará, contragarantia; União Federal, garantia
Resolução n!2 38, de 9 de maio de 1997

3090

Empréstimo externo; Programa de Saneamento Ambiental; Estado da
Bahia; União Federal, garantia
Resolução nº 36, de 8 de maio de 1997

3087

Empréstimo externo; Projeto de Combate à Pobreza Rural; Estado do
Piauí; União Federal, garantia
Resolução nº 39, de 15 de maio de 1997

3092

Empréstimo externo; Projeto de Combate à Pobreza Rural; Estado do Rio
Grande do Norte, contragarantia; União Federal, garantia
Resolução nº 40, de 15 de maio de 1997.....................................................

3094

Empréstimo externo; Programa de Reforma do Estado; Estado do Rio
Grande do Sul; União Federal, garantia
Resolução n'l48, de 28 de maio de 1997

3105

Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados; Estado de Minas Gerais
Resolução n'l 34, de 7 de maio de 1997

3083

Empréstimo interno; Rede de águas pluviais; Prefeitura Municipal de
Uberlândia (MG)
Resolução nº 35, de 7 de maio de 1997

3085

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3358
Empréstimo interno; Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária;
Estado de Alagoas
Resolução,,' 37, de 8 de maio de 1997

3088

Empréstimo interno;Programade Desligamento Voluntário; Estado do
Piauí
Resolução,,' 42, de 16 de maio de 1997

3098

Empréstimointerno; Programade Desligamento Voluntário; Estado do
Espírito Santo
Resolução,,' 43, de 16 de maio de 1997

3100

Empréstimointerno;Programade Desligamento Voluntário; Estado de
Goiás
Resolução'" 49, de 28 de maio de 1997

3107

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(87) Decreto de 27 de maio de 1997

3299

ORÇAMENTO
Elaboração, diratrizes; Exercíciode 1997; Lei n' 9.293196, regulamentação
Decreto'" 2.220, de 6 de maio de 1997

3141

Elaboração, diratrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis n's 9.082/95 e
9.293196,alteração
Medida Provisório ,,' 1.558-7, de 9 de maio de 1997.................................

2871

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisório ,,'1.555·10, de 9 de maio de 1997.......................

2863

Créditosuplementar
Operações Oficiais de Crédito
(87) Decreto de 27 de maio de 1997

3299

Secretaria de Assuntos Estratégicos
(43) Decreto de 14 de maio de 1997

3250

ORGANIZAÇÃODAS NAÇÕES UNIDAS

Acordo que regulamenta a cessão de uma Companhia de Infantaria do
Exército à Operação de Paz na ONU; Texto, aprovação; Brasil
DecretoLegislativo,,' 25, de 8 de maio de 1997.........................................

3078

ORGANlZAÇÃODE AUXíLIO FRATERNO, SÃO PAUW (SP)

Utilidadepública, restabelecimento
(77) Decreto de 26 de maio de 1997

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327·3378, maio 1997

3287

3359

p
PESSOA JURíDICA
Contribuição; Programa de Integração Social; Lei nl!8.212/91

Medida Provisória n' 1.537-38, de 9 de maio de 1997

2796

PETRÓLEO IRAQUIANO

Importação
(2) Decreto de 5 de maio de 1997

3196

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei nl!8.212/91, alteração

Medida Provisória n' 1.475-27, de 15 de maio de 1997............................
Medida Provisória n' 1.523-8, de 28 de maio de 1997

2881
3052

PODER JUDICIÁRIO
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, criação, normas; Estado de Mato
Grosso do Sul; Lei n!l1.071/90/MS, suspensão
Resolução n' 46, de 26 de maio de 1997

3104

PORTUGAL
Acordo de Cooperação Consular; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nt)22, de 8 de maio de 1997

3075

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA (MG)
Operação financeira; Empréstimo interno; Rede de águas pluviais
Resolução n' 35, de 7 de maio de 1997

3085

PRESID~CIA DAREPúBLlCA
Organização

,

Medida Provisória n' 1.549-30, de 15 de maio de 1997

2962

PREVIDJ!:NCIA SOCIAL
Benefícios, planos; Lei n'l8.213191, alteração

Medida Provisória n' 1.523-8, de 28 de maio de 1997

3052

Beneficios, reajuste
Medida Provisória n' 1.463-13, de 15 de maio de 1997
Medida Provisória n' 1.572-1, de 28 de maio de 1997

2875
3071

PROGRAMA DE APOIO
DOS ESTADOS

A REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais

Resolução n' 34, de 7 de maio de 1997

3083

Col Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3360
PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Operação de crédito; Empréstimo externo; Estado do Ceará, contraga-

rantia; União Federal, garantia
Resolução n!!38, de 9 de maio de 1997

3090

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV)

Criação; Servidor civil
Medida Provisória n'l 1.530-6, de 15 de maio de 1997..............
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Goiás
Resolução n'l49. de 28 de maio de 1997.
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado do Espírito Santo
Resolução n'l43, de 16 de maio de 1997
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Piauí
Resolução nº' 42, de 16 de maio de 1997
"........................

2934
3107
3100

3098

PROGRAMA DE INCENTIVO À EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Alagoas
Resolução nº' 37, de 8 de maio de 1997

3088

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Pessoa Jurídica; Contribuição; Lei nº'8.212191
Medida Provisória nº 1.537-38, de 9 de maio de 1997...............................

2796

PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Rio Grande do Sul;
União Federal, garantia
Resolução nº 48, de 28 de maio de 1997

3105

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Operação financeira: Empréstimo externo; Estado da Bahia; União Federal, garantia
Resolução nº 36, de 8 de maio de 1997
.

3087

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

Criação; Lei nº' 8.031190, alteração
Medida Provisória n!! 1.481-49, de 15 de maio de 1997
Nota doTesouro Nacional, utilização
Medida Provisória nº 1.538-40, de 9 de maio de 1997

.

2901

..

2799

PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)

Contribuição
Medida Provisória nº 1.546-19, de 9 de maio de 1997

.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

2826

3361
PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Piauí; União
Federal, garantia
Resoluçãon'l39, de 15 de maio de 1997

3092

Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Rio Grande do
Norte, contragarantia; União Federal, garantia
Resolução nº 40, de 15 de maio de 1997

3094

PROJETO DOWN CENTRO DE INFORMAÇÃO E PESQillSA DASíNDROME DE DOWN, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3268

PROJETO SOLIDARIEDADE (PROSO), FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio
de 1997

3302

R
RÁDIO BARBACENA LTDA., BARBACENA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(45) Decreto de 14 de maio de 1997

3252

RÁDIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA. GUARAPUAVA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(35) Decreto de 13 de maio de 1997............................................................

3242

RÁDIO CAPANEMA LTDA., CAPANEMA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(81) Decreto de 27 de maio de 1997

3293

..

RÁDIO CASTRO LTDA, CASTRO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(73) Decreto de 26 de maio de 1997

3283

RÁDIO CENTRAL DO PARANÁ LTDA., PONTA GROSSA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(75) Decreto de 26 de maio de 1997

3285

RÁDIO CLUBE DE CANELA LTDA, CANELA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(54) Decreto de 16 de maio de 1997

3261

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3362
RÁDIOCLUBE DE LAGES LTDA.,LAGES(SC)
ltadiod[fiugão;Serviço,concessão, renovação
(50) Decreto de 16 de maio de 1997

3257

RÁDIOCLUBE DE VALENÇALTDA.,VALENÇA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(58) Decreto de 16 de maio de 1997

3265

RÁDIOCLUBE SÃO DOMINGOSLTDA., SÃO DOMINGOS (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(85) Decreto de 27 de maio de 1997

RÁDIOCOLMÉIALTDA., CASCAVEL (PR)
FtadiodüUBão; Serviço,concessão,renovação
(84) Decreto de 27 de maio de 1997

3297

3296

RÁDIOCULTURA DE ARAPONGAS LTDA., ARAPONGAS (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 12 de maio de 1997

3228

RÁDIODIFUSORAAPUCARANA LTDA.,APUCARANA (PR)
ItadiodilUBão; Serviço, concessão,renovação
(76) Decreto de 26 de maio de 1997

3286

RÁDIODIFUSORABONDESPACHENSELTDA., BOM DESPACHO (MG)
FtadiodilUsão; Serviço,concessão, renovação
(52) Decreto de 16 de maio de 1997

3259

RÁDIODIFUSORADE ASSIS S.A.,ASSIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(38) Decreto de 13 de maio de 1997

3245

RÁDIODIFUSORADE lTUIUTABA LTDA., ITUIUTABA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decreto de 12 de maio de 1997

3230

RÁDIO DIFUSORADE LONDRINALTDA., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(57) Decreto de 16 de maio de 1997

RÁDIO DIFUSORAGARIBALDI LTDA., GARIBALDI (RS)
Radiodifusão;Serviço, concessão,renovação
(56) Decreto de 16 de maio de 1997

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3264

3263

3363
RÁDIO DIFUSORA UNIÃo LTDA., UNIÃo DA VITÓRIA (PR)

ltadiodüUsão;Serviço, concessão, renovação
(86) Decreto de 27 de maio de 1997............................................................

3298

RÁDIO EDUCADORA DE CORNÉLIO PROCÓPIO LTDA., CORNÉLIO
PROCÓPIO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(28) Decreto de 12 de maio de 1997

3227

RÁDIO EDUCADORA TRABALHISTA LTDA., UBÁ (MGl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(53) Decreto de 16 de maio de 1997............................................................

3260

RÁDIO GUAÇU DE TOLEDO LTDA., TOLEDO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(82) Decreto de 27 de maio de 1997............................................................

3294

RÁDIO PAlQUERÉ LTDA., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(36) Decreto de 13 de maio de 1997

.

3243

RÁDIO PANORAMA LTDA., MANDIRITUBA (PR)

FtadiodüfUsão; 8erviço, concessão,renovação
(74) Decreto de 26 de maio de 1997

3284

RÁDIO PARANAPANEMA LTDA., PlRAJU (SP)

ltadiodiftusão;Serviço, concessão,renovação
(40) Decreto de 13 de maio de 1997............................................................

3247

RÁDIO PLANALTO DE MAJOR VIEIRA LTDA., MAJOR VIEIRA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(51) Decreto de 16 de maio de 1997

3258

RÁDIO REGIONAL DE CONQUISTA LTDA., VITÓRIA DA CONQUISTA
(BA)

ltadioilifusão; Serviço,concessão,renovação
(55) Decreto de 16 de maio de 1997

3262

RÁDIO RIO NEGRINHO LTDA., RIO NEGRINHO (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(42) Decreto de 13 de maio de 1997

3249
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3364
RÁDIO SISAL DE CONCEiÇÃO DO COITÉ S/A, CONCEiÇÃO DO COITÉ
(BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(27) Decreta de 12 de maio de 1997

3226

RÁDIO SOCIEDADE OESTE CATARlNENSE LTDA., CHAPECÓ (SC)
Radiodífilsão;Serviço,concessão,~ovação

(41) Decreto de 13 de maio de 1997

3248

RÁDIO VIDEIRA LTDA., VIDEIRA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(44) Decreto de 14 de maio de 1997

o..

3251

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Difusora Ouro Verde Limitada, Curitiba (PR)

(80) Decreto de 27 de maio de 1997

3292

Fundação Navegantes de Porto Lucena, Porto Lucena (RS)
(32) Decreto de 12 de maio de 1997

3231

Fundação Radiodifusora de Congonhas, Congonhas (MG)

(39) Decreto de 13 de maio de 1997
(49) Decreto de 16 de maio de 1997

3246
:...

3256

Fundação São Benedito da Lapa, Lapa (PR)

(83) Decreto de 27 de maio de 1997

3295

Rádio Barbacena Ltda., Barbacena (MG)
(45) Decreto de 14 de maio de 1997

3252

Rádio Cacique de Guarapuava Ltda., Guarapuava (PR)
(35) Decreto de 13 de maio de 1997

3242

Rádio Capanema Ltda., Capanema (PR)
(81) Decrete de 27 de maio de 1997

3293

Rádio Castro Ltda., Castro (PR)
(73) Decreto de 26 de maio de 1997

3283

Rádio Central do Paraná Ltda., Ponta Grossa (PR)
(75) Decreto de 26 de maio de 1997

3285

Rádio Clube de Canela Ltda., Canela (RS)
(54) Decreto de 16 de maio de 1997
Rádio Clube de Lages Ltda., Lages (SC)
(50) Decreto de 16 de maio de 1997
Rádio Clube de Valença Ltda., Valença (BA)
(58) Decreto de 16 de maio de 1997
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3261
3257
3265

3365
Rádio Clube São Domingos Ltda., São Domingos (SC)
(85) Decreto de 27 de maio de 1997

3297

Rádio Colméia Ltda., Cascavel (PR)

(84) Decreto de 27 de maio de 1997
,................................
Rádio Cultura de Arapongas Ltda., Arapongas (PR)
(29) Decreto de 12 de maio de 1997

3296

3228

Rádio Difusora Apucarana Ltda., Apucarana (PR)
(76) Decreto de 26 de maio de 1997.............................................

3286

Rádio Difusora Bondespachense Ltda., Bom Despacho (MG)
(52) Decreto de 16 de maio de 1997

3259

Rádio Difusora de Assis S.A., Assis (SP)
(38) Decreto de 13 de maio de 1997

3245

Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda., Ituiutaba (MG)
(31) Decreto de 12 de maio de 1997

3230

Rádio Difusora de Londrina Ltda., Londrina (PR)
(57) Decreto de 16 de maio de 1997

3264

Rádio Difusora Geribaldi Ltda., Garibaldi (RS)
(56) Decreto de 16 de maio de 1997

3263

Rádio Difusora União Ltda., União da Vitória (PR)
(86) Decreto de 27 de maio de 1997............................

3298

Rádio Educadora de Camélia Procópio Ltda., Camélia Procópio (PR)
(28) Decreto de 12 de maio de 1997....................................................

3227

Rádio Educadora Trabalhista Ltda., Ubá (MG)
(53) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3260

Rádio Guaça de Toledo Ltda., Toledo (PRl
(82) Decreto de 27 de maio de 1997............
Rádio Paiquerê Ltda., Londrina (PR)
(36) Decreto de 13 de maio de 1997.........

3294
3243

Rádio Panorama Ltda., Mandirituba (PR)
(74) Decreto de 26 de maio de 1997............................................

3284

Rádio Paranapanema Ltda., Piraju (SP)
(40) Decreto de 13 de maio de 1997........................................

3247

Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., Major Vieira (SC)
(51) Decreto de 16 de maio de 1997..

3258

Rádio Regional de Conquista Ltda., Vitória da Conquista (BA)
(55) Decreto de 16 de maio de 1997..............................

3262

Rádio Rio Negrinho Ltda., Rio Negrinho (SC)
(42) Decreto de 13 de maio de 1997

"..............

3249

Rádio Sisal de Conceição do Coíté S/A, Conceição do Coité (BA)
(27) Decreto de 12 de maio de 1997

3226
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3366
Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda., Chapecõ (SC)
(41) Decreto de 13 de maio de 1997
Rádio Videira Ltda., Videira (SC)
(44) Decreto de 14 de maio de 1997
Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Ltda., Oswaldo Cruz (SP)
(46) Decreto de 14 de maio de 1997
Sociedade Rádio Peperi Ltda., São Miguel do Oeste (SC)
(37) Decreto de 13 de maio de 1997
Sociedade Rádio Ponta Porã Ltda., Ponta Porã (MS)
(30) Decreto de 12 de maio de 1997
Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda., Curitiba (PR)
(48) Decreto de 16 de maio de 1997

3248
3251
3253
3244
3229
3255

REAL
Plano; Medidas Complementares
Medida Provisória n'l1.540-24, de 9 de maio de 1997...............................

2804

REFORMA AGRÁRIA

Imóvel, desapropriação
Boa Vista/Fazenda dos Porcos, Guarapuava (PR)
(61) Decreto de 16 de maio de 1997
Engenho Concórdia e Santa Cruz, São Lourençoda Mata (PE)
(23) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda BarroVermelho, Redenção do Gurguéia (PI)
(67) Decreto de 20 de maio de 1997
Fazenda Bom Jardim. Monte Alegre de Sergipe (SE)
(22) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Campo Formoso,Bom Jardim de Goiás
(l8) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Carafbas, Porto Nacional (TO)
(60) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Chasqueiro, Arroio Grande (RS)
(59) Decreto de ·16 de maio de 1997
Fazenda Córrego dos Cajueiros, Itapipoca (CE)
(l4) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Dimba, Tangará da Serra (MT)
(lO) Decreto de 5 de maio de 1997
Fazenda Guarantã, Pau D'Arco (PA)
(63) Decreto de 16 de maio de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3268
3221
3275
3220
3215
3267
3266
3210
3206
3271

3367
Fazenda J. do Vale, Santa Luzia (MA)
(26) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Jaguatiara I e 11, Novo Repartimento (PA)
(17) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda Jatobá, Santa Luzia (MA)
(20) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Panorama, Caibaté (RS)
(15) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Porco Morto, Santa Luzia (MA)
(25) Decreto de 8 de maio de 1997
Fazenda Posto Novo, Sant'Ana do Livramento (RS)
(64) Decreto de 16 de maio de 1997
Fazenda Santa Rosa, Arroio Grande (RS)
(16) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Fazenda São Jeremias I, Peixoto de Azevedo (MT)
(19) Decreto de 8 de maio de 1907
Fazenda São Pedro/Baratinha, Goiás (GO)
(65) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
Fazenda Tapirapuan, Tangará da Serra (MT)
(9) Decreto de 5 de maio de 1997
Fazenda Terra do Sol, Herval (RS)
(66) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
São Benedito, Contendas e Piqui, Itapecuru-Mirim (MA)
(24) Decreto de 8 de maio de 1997
Sítio Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(21) Decreto de 8 de maio de 1997......................................................
Vedóia, Amontada (CE)
(62) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3224
3214
3217
3211
3223
3272
3213
3216
3273
3205
3274
3222
3219
3270

s
SALÁRIO EDUCAÇÃO

Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.565-5, de 28 de maio de 1997

3064

sALÁRIo MfNIMO
Reajuste
Medida Provisória nº 1.463-13, de 15 de maio de 1997............................
Medida Provisória nº 1.572-1, de 28 de maio de 1997

2875
3071
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3368
SALVE A VIDA DE UMA CRIANÇA
Entidade estrangeira; Instalação, autorização
(34) Decreto de 12 de maio de 1997
0.0..

3232

SÃO BENEDITO, CONTENDAS E PIQUI, ITAPECURU-MIRIM (MA)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 8 de maio de 1997

..

3222

o..

3250

Contribuição; Alíquotas, alteração
Medida Provisória nº 1.463-13, de 15 de maio de 1997.............................

2875

Contribuição; Servidor inativo
Medida Provisória nº 1.463-13. de 15 de maio de 1997.............................

2875

Contribuição; Servidor público civil
Medida Provisória n fl 1.482-36, de 15 de maio de 1997.............................

2915

Organização; Lei n" 8.212191, alteração
Medida Provisória nº 1.475·27, de 15 de maio de 1997.............................
Medida Provisória nº 1.523-8, de 28 de maio de 1997...............................

2881
3052

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(43) Decreto de 14 de maio de 1997
SEGURIDADE SOCIAL

SEMINÃRIO DE EDUCADORAS CRISTÃS (SEC), RECIFE (PE)
Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

.

3277

Carreira de Oficial de Chancelaria; Assistente de Chancelaria; Criação;
Lei n 2 8.829/93, alteração
Lei nº 9.458, de 9 de maio de 1997

2772

SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado: Interesse público; Lei nº 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n Q 1.554-15, de 15 de maio de 1997.............................

2995

Contrato por tempo determinado; Interesse público; Decreto ns 1.509/95,
alteração
Decreto nº 2.238, de 27 de maio de 1997

3190

Prestação, concessão, permissão; Lei ns 8.987/95, alteração
Medida Provisória nº 1.531-6, de 23 de maio de 1997...............................

3139
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3369
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel; Utilidade pública
Janaúba e Salinas (MG)
(5) Decreto de 5 de maio de 1997
Três Lagoas (MS)
(6) Decreto de 5 de maio de 1997

3199
3201

SERVIDOR
Plano de Carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória ns t.õãõ-õ, de 15 de maio de 1997.....................

2942

SERVIDOR CIVIL
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), criação
Medida Provisória n'l 1.530-6, de 15 de maio de 1997

2934

SERVIDOR INATNO
Contribuição
Medida Provisória nº 1.463-13, de 15 de maio de 1997

2875

SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n' 1.479-28, de 15 de maio de 1997

2891

Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n 2 8.460/92, alteração
Medida Provisória nº 1.573-7, de 2 de maio de 1997

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei n 2 8.112190, alteração
Medida Provisória nº 1.480-30, de 15 de maio de 1997
Medida Provisória nº 1.573-7, de 2 de maio de 1997
Resolução nl' 46, de 26 de maio de 1997

2778

2892
2778
3104

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n 2s 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória nl' 1.480-30, de 15 de maio de 1997

2892

Seguridade social, contribuição
Medida Provisória n'l1.482-36, de 15 de maio de 1997

2915

SETOR PÚBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade Financeira Bancária
Medida Provisória n' 1.556-10, de 9 de maio de 1997

2864

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTNO
Organização
Medida Provisória n'l 1.550-39, de 9 de maio de 1997

2836
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3370
SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização

MedidJJ. Provisória n' 1.550·39, de 9 de maio de 1997...............................

2836

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Financiamento, transferências; Lei nO 8.004190, alteração
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997...............................

2923

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei nº 8.100/90, alteração

Medida Provisória n' 1.520·8, de 15 de maio de 1997...............................

2923

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n Q 1.507·20, de 28 de maio de 1997.............................

3048

Saldo devedor; Encargos, reajuste; Lei nO 8.692/93, alteração
Medida Provisória nº 1.520-8, de 15 de maio de 1997...............................

2923

SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (SINARM)

Criação; Arma de fogo;Porte; Registro; Normas; Lei nl! 9.437/97. regulamentação
Decreto n Q 2.222, de 8 de maio de 1997

3143

SISTEMA úNIco DE SAúDE

Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)
Medida Provisória n'l 1.571-2, de 28 de maio de 1997...............................

3067

SíTIO SANTA AGOSTINHA, CARAúBAS (RN)

Interesse social, declaração
(21) Decreto de 8 de maio de 1997..............................................................

3219

SOCIEDADE BENEFICENTE AFRO·BRASILElRA REINO DE OGUM E
MÃE JUREMA, PORTO ALEGRE (RS)

Utilidade pública, declaração
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA, PERITIBA (SC)

Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3288

SOCIEDADE HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVE·
GANTES, PORTO XAVIER (RS)

Utilidade pública, declaração
(4) Decreto de 5 de maio de 1997
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3198

3371
SOCIEDADE HOSPITALAR DE CARIDADE DE TAQUARA, TAQUARA
(RS)

Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de maio

de 1997

3302

SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE OSWALDO CRUZ LTDA., OSWALDO
CRUZ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(46) Decreto de 14 de maio de 1997

3253

SOCIEDADE RÁDIO PEPERI LTDA., SÃO MIGUEL DO OESTE (SC)

Radiodifusão; Serviço. concessão,renovação
(37) Decreto de 13 de maio de 1997

3244

SOCIEDADE RÁDIO PONTA pORÃ LTDA., PONTA pORÃ (MS)

Radiodifusão;Serviço,concessão,renovação
(30) Decreto de 12 de maio de 1997

3229

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU PAULISTA,
PARAGUAÇU PAULISTA (SP)
Utilidade pública, declaração

(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3288

SOCIEDADES POR AÇÕES

Normas; Lei n 2 6.404/76, alteração
Lei n' 9.457, de 5 de maio de 1997

2753

SORGO
Preço mínimo básico, fixação
Decreto n Q 2.225, de 16" de maio de 1997

3176

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Difusora Ouro Verde Limitada, Curitiba (PR)

(80) Decreto de 27 de maio de 1997

3292

Fundação Navegantes de Porto Lucena, Porto Lucena (RS)

(32) Decreto de 12 de maio de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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3372
Fundação Radiodifusora de Congonhas, Congonhas (MG)
(39) Decreto de 13 de maio de 1997....................................................
(49) Decreto de 16 de maio de 1997
Fundação São Benedito da Lapa, Lapa (PR)
(83) Decreto de 27 de maio de 1997
Rádio Barbacena Ltda., Barbacena (MG)
(45) Decreto de 14 de maio de 1997
Rádio Cacique de Guarapuava Ltda., Guarapuava (PR)
(35) Decreeode 13 de maio de 1997
Rádio Capanema Ltda., Capanema (PR)
(81) Decreto de 27 de maio de 1997
Rádio Castro Ltda., Castro (PR)
(73) Decreto de 26 de maio de 1997

Rádio Central do Paraná Ltda., Ponta Grossa (PR)
(75) Decreto de 26 de maio de 1997
Rádio Clube de Canela Ltda., Canela (RS)
(54) Decreto de 16 de maio de 1997
Rádio Clube de Lages Ltda., Lages (SC)
(50) Decreto de 16 de maio de 1997
Rádio Clube de Valença Ltda., Valença (BA)
(58) Decreto de 16 de maio de 1997
Rádio Clube São Domingos Ltda., São Domingos (SC)
(85) Decreto de 27 de maio de 1997
Rádio Colméia Ltda., Cascavel (PR)
(84) Decreto de 27 de maio de 1997

3246
3256
3295
3252
3242
3293
3283
3285
3261
3257
3265
3297
3296

Rádio Cultura de Arapongas Ltda., Arapongas (PR)
(29) Decreto de 12 de maio de 1997

3228

Rádio Difusora Apucarana Ltda., Apucarana (PR)
(76) Dec",to de 26 de maio de 1997

3286

Rádio Difusora Bondespachense Ltda., Bom Despacho (MG)
(52) Decreto de 16 de maio de 1997

3259

Rádio Difusora de Assis S.A., Assis (SP)
(38) Decreto de 13 de maio de 1997

3245

Rádio Difusora de ltuiutaba Ltda., Ituiutaba (MG)
(31) Decreto de 12 de maio de 1997

3230

Rádio Difusora de Londrina Ltda., Londrina (PR)
(57) Decreto de 16 de maio de 1997

3264

Rádio Difusora Garibaldi Ltda., Garibaldi (RS)
(56) Decreto de 16 de maio de 1997

3263

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 5, p. 3327-3378, maio 1997

3373
Rádio Difusora União Ltda., União da Vitória (PR)
(86) Decreto de 27 de maio de 1997

3298

Rádio Educadora de Camélia Procópio Ltda., Camélia Procópio (PR)
(28) Decreto de 12 de maio de 1997

3227

Rádio Educadora Trabalhista Ltda., Ubá (MG)
(53) Decreto de 16 de maio de 1997

3260

Rádio Guaçu de Toledo Ltda., Toledo (PR)
(82) Decreto de 27 de maio de 1997
Rádio Paiquerê Ltda., Londrina (PR)
(36) Decreto de 13 de maio de 1997

3294
3243

Rádio Panorama Ltda., Mandirituba (PR)
(74) Decreto de 26 de maio de 1997

3284

Rádio Paranapanema Ltda., Piraju (SP)
(40) Decreto de 13 de maio de 1997....................................................

3247

Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., Major Vieira (SC)
(51) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3258

Rádio Regional de Conquista Ltda., Vitória da Conquista (BA)
(55) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3262

Rádio Rio Negrinho Ltda., Rio Negrinho (SC)
(42) Decreto de 13 de maio de 1997....................................................
Rádio Sisal de Conceição do Coité S/A, Conceição do Coité (BA)
(27) Decreto de 12 de maio de 1997....................................................

3249
3226

Rádio Sociedade Oeste Catarinense LWa., Chapecó (SC)
(41) Decreto de 13 de maio de 1997....................................................

3248

Rádio Videira Ltda., Videira (SC)
(44) Decreto de 14 de maio de 1997....................................................

3251

Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Ltda., Oswaldo Cruz (SP)
(46) Decreto-de 14 de maio de 1997....................................................

3253

Sociedade Rádio Peperi Ltda., São Miguel do Oeste (SC)
(37) Decreto de 13 de maio de 1997.............................................

3244

Sociedade Rádio Ponta Porã Ltda., Ponta Porã (MS)
(30) Decreto de 12 de maio de 1997....................................................

3229

Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda., Curitiba (PR)
(48) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................

3255

TELEVISÃO BANDEIRANTES DO PARANÁ LTDA., CURITIBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(48) Decreto de 16 de maio de 1997..........................................

3255
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THE ITAlJAN ECONOMIC CORPORATION
Funcionamento, autorização, revogação
Decreto de 23 de maio de 1997

3282

(72)

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n'l.539-31, de 9 de maio de 1997...............................

2802

TRIBUNAL DE CONTAS
Membros da Magistratura, escala de referências, alteração; Lei Complementar nO 2341BO/SP) suspensão
Resolução n' 45, de 26 de maio de 1997......................................................

3103

TRIBUNAL MARíTIMO
Nonnaa; Lei n ll 2.180/54, alteração
Medida Provisória n' 1.573-7, de 2 de maio de 1997.................................

2778

UNIÃo FEDERAL
Causa jurídica, normas; LeisnO 8.197/91 e 9.081195,revogação
Medida Provisória nº 1.561-5, de 15 de maio de 1997
Publicada no DO de 16 de maio de 1997.....................................................
Retificada no DO de 20 de maio de 1997

3006
3301

Dívida pública mobiliária, normas
Medida Provis6ria nº 1.560-5, de 15 de maio de 1997...............................

3001

Garantia; Operação financeira; Empréstimo externo; Programa
neamento Ambiental; Estado da Bahia
Resolução n'136, de 8 de maio de 1997

de Sa-

Garantia; Operação fínanceíra; Empréstimoextemo;ProgramadeApoio
às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes;
Estado do Oearé, contragarantia
Resolução n I! 38 J de 9 de maio de i997

3087

3090

Garantia; Operação fmanceira; Empréstimo externo; Projeto de Oomba-

te à Pobreza Rural; Estado do Piauí

is de maio de 1997......................................................

3092

Garantia; Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Combate à Pobreza Rural; Estado do Rio Grande do Norte, contragarantia
Resolução n I! 40, de 15 de maio de 1997......................................................

3094

Garantia; Operação Financeira; Empréstimo externo; Programa de
Reforma do Estado; Estado do Rio Grande do Sul
Resolução n' 48, de 28 de maio de 1997......................................................

3105

ResoluçiW nl!39, de
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Imóvel; Regularização; Administração;Moramento; Alienação; Taxa de
ocupação; Decretos-Leia n's 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provis6ria nº 1.567·3, de 15 de maio de 1997

3015

Orçamento; Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nQs
9.082195 e 9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.558·7, de 9 de maio de 1997

2871

URUGUAI
Acordode ComplementaçãoEconômican2 2;Vigésimo Segundo Protocolo
Adicional, execução; Brasil
'"
Decreto n' 2.228, de 21 de maio de 1997

3179

UTILIDADEPÚBLICA
Declaração
Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, Araxá (MG)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Associação Aliança pela Vida (AIivi), São Paulo (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e
Adolescência (Abrapia), Rio de Janeiro (0)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de
Lagwrto, Lagwrto (SE)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Associação de Caridade de Lagarto, Lagarto (SE)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Califórnia,
Califórnia (PR)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Corbélía,
Corbélia (PR)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3302

3302

3277

3277

3302

3302

3288
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Associação dos Cantores do Nordeste, Fortaleza (CE)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997

3288

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), Maceió (AL)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Associação Educacional Santa Rita de Cássia, Porto Alegre (RS)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997.............................

3302
3277

Centro Assistencial Homilia Maria, Campinas (SP)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

Centro de Educação Multidisciplinar ao Portador de Deficiência
Física (Cemdef), Campo Grande (MS)
(4) Decreto de 5 de maio de 1~97
Centro Educacional Ann Sullivan, Rio de Janeiro (RJ)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Colégio Monsenhor Luís Rocha, Fortaleza (CE)
(4) Decreto de 5 de maio de 1997
Creche Cantinho do Amor, Monte Azul Paulista (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Fundação Banco do Brasil, Brasília (DF)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Fundação de Assistência Social de Janaúba, Janaúba (MG)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Fundação João Paulo 11 de Maceió, Maceió (AL)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Fundação Pró-Natureza (Funatura), Brasília (DF)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997......................
Grêmio Espírita de Beneficência, Barra do Piraí (RJ)
(4) Decreto de 5 de maio de 1997
Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente de Cabana e Região
(4) Decreto de 5 de maio de 1997
..
Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual,
Curitiba (PR)
(4) Decreto de 5 de maio de 1997
Lar dos Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima, Iturama

3198
3277
3198

3302
3277

3302
3277
3277
3198
3198

3198

(MG)

(78) Decreto de 26 de maio de 1997
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3377
Meimei Educação e Assistência, Santo André (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997

3302

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras, Florianópolis
(SC)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3277

Projeto Down Centro de Informação e Pesquisa da Síndrome de
Down, São Paulo (SP)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997

,......................................

3288

Projeto Solidariedade (Proso), Florianópolis (SC)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Seminário de Educadoras Cristãs (SEC), Recife (PE)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997

3302

Sociedade Beneficente Afro-Brasileira Reino de Ogum e Mãe Jurema, Porto Alegre (RS)
(69) Decreto de 21 de maio de 1997
Sociedade Beneficente Hospitalar Peritiba, Peritiba (SC)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997....................................................
Sociedade Hospital de Caridade Nossa Senhora dos Navegantes,
Porto Xavier (RS)
(4) Decreto de 5 de maio de 1997........................................................
Sociedade Hospitalar de Caridade de Taquara, Taquara (RS)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Publicado no DO de 5 de junho de 1996 e retificado no DO de 9 de
maio de 1997
Sociedade São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, Paraguaçu
Paulista (SP)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Imóvel; Servidão administrativa
Janaúba e Salinas (MG)
(5) Decreto de 5 de maio de 1997........................................................
Três Lagoas (MS)
(6) Decreto de 5 de maio de 1997........................................................
Imóvel; desapropriação
Catulpe (RS)
(47) Decreto de 16 de maio de 1997....................................................
Itararé (SP)
(8) Decreto de 5 de maio de 1997........................................................

3277

3277
3288

3198

3302

3288

3199
3201

3254
3203
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São Paulo (SP)
(7) Decreto de 5 da maio de 1997

Imóvel, desapropriação; Decreto Não Numerado 27 de 21.6.95, alteração
Três Lagoas (MS)
(l3) Decreto de 7 de maio de 1997

Restabelecimento
Academia Brasileirade Medicina Militar, Riode Janeiro (RJ)
(70) Decreto de 21 de maio de 1997
Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Uberlilndia (MG)
(77) Decreto de 26 de maio de 1997
Organização de Auxílio Fraterno, São Paulo (SP)
(77) Decreto de 26 de maio de 1997

3202

3209

3279
3287
3287

v
VEDÓIA, AMONTADA (CE)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 16 de maio de 1997
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16
Dá nova redação ao § 5' do art. 14, ao
caput do art. 28, ao inciso Il do art. 29, ao
caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição
Federal.

AI! Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l' O § 5' do art. 14, o caput do art. 28, o inciso II do art. 29,
o caput do art. 77 e o art. 82 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 14
.
§ 5' O Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subseqüente.

«Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do
término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3381-3382,jun. 1997
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primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao
mais, o disposto no art. 77.
.........•..•........•..................................................................................»

«Art. 29. .

..

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77
no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores.
........................................................................................................»

«Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo
de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro,
em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.
......•.....•...................•.......................................................................»

«Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao
da sua eleição.»
Art. 2Q Esta emenda constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997.
Mesa do Senado Federal
Mesa da Câmara dos ~utados
Deputado MICHEL TEMER
Senador ANTONIOCARLOS
Presidente
MAGALHÃES
Presidente

Deputado HERÁCLITO FORTES

Senador GERALDO MELO

12 Vice-Presidente

12 Vice-Presidente

DeputadoSEVERINOCAVALCANTI Senador RONALDO CUNHA LIMA
22 Vice-Presidente

12 Secretário

Deputado UBIRATAN AGUIAR

Senador CARLOS PATROCINIO

12 Secretário

22 Secretário

Deputado NELSON TRAD

FLAVIANO MELO

2º Secretário

32 Secretário

Deputado EFRAIM MORAIS

Senador LUCÍDIO PORTELLA

4 2 Secretário

42 Secretário
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LEIS

LEI N' 9.460, DE 4 DE JUNHO DE 1997
Altera o art. 82 da Lei n' 7.210, de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução
Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N aciona! decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' O § l' do art. 82 da Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1984,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 82.'
,
.
§ l' A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente,
serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua
condição pessoa!.
..........•........................................................•....................................»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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LEI N' 9.461, DE 13 DE JUNHO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos dealimentos, nas condições que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, em partes,
estoques públicos de alimentos, aos governos de Angola, de Cuba,
de Moçambique e da Namíbia, até o montante de vinte mil toneladas para cada um desses países, mediante proposta conjunta dos
Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 2' A proposta de que trata o artigo anterior será instruída
com informação relativa à localização, à safra e às condições de
qualidade do produto.
Parágrafo único. Visando ao bom desempenho da gerência dos
estoques, serão doados, preferencialmente, os produtos com maior
risco de perda de qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassificação
por ocasião da lavratura do termo de entrega.
Art. 3' As despesas relativas ao transporte dos produtos doados, ao porto em que forem colocados à disposição dos governos
interessados até seu destino final, correrão à conta destes.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
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LEI N' 9.462, DE 19 DE JUNHO DE 1997
Determina seja <hula maior publicidade
aos editais, avisos, anúru:iose quadro geral
de credores na falência, na concordata e na
insolvência civü.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O caput do art. 205 do Decreto-Lei n' 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei das Falências), passa a vigorar com a seguinte
redação:
-Art, 205. A publicação dos editais, avisos, anúncios e quadro geral dos credores será feita por duas vezes, no órgão oficial,
da União ou dos Estados, e, quando for o caso, nos órgãos oficiais
dos Estados em que o devedor tenha filiais ou representantes,
indicará o juízo e o cartório, e será precedida das epígrafes
'Falência de...' ou 'Concordata Preventiva de...'."

Art. 2" A Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil), passa a vigorar acrescida, após o art. 786, do seguinte
artigo:
«Art, 786-A. Os editais referidos neste título também serão
publicados, quando for o caso, nos órgãos oficiais dos Estados em
que o devedor tenha filiais ou representantes.»

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCOANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Iris Rezende
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t, I, p, 3383-3387,iun. 1997
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LEI N" 9.463, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito especial até o limite de R$
33.862.500,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, de que trata a Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de
1997, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito especial até o limite de R$ 33.862.500,00 (trinta e
três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de contratação de operação de crédito, firo
mada entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), e do cancelamento parcial de dotações indicado no Anexo 11, no montante especificado.
Art. 3° Em conseqüência do disposto no art. 1·, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme demonstrado no Anexo 111 desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicsdos no DO de 30.6.1997, págs. 13665/13666.
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LEI N· 9.464, DE 30 DE JUNHO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 15.502.983,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor
de R$ 15.502.983,00 (quinze milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e oitenta e três reais), para atender à programação indicada no
Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam
alteradas as receitas da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB),
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), na forma indicada nos Anexos
III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 1760da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 1!l.7 .1997. págs. 13737/13738.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.575, DE 4 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único,
19 e seus §§ 20, 21, 22, 25 e 27 e seus §§ 29, 47, 49 e 56 e seu parágrafo
único, da Lei n 2 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, a mão-de-obra do
trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de
mão-de-obra.
Art. 22 Para os fins previstos no art. 12 desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de mãode-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro
salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos
fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da realização do serviço,
para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador
portuário avulso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3390
§ 12 O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.

§ 22 O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações,
inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do benefício de ordem.
§ 32 O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro

salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 32 O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ 12 Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo,
o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 22 É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador
portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter permanente.
§ 32 A cessão de trabalhador portuário avulso pelo órgão gestor
de mão-de-obra ao operador portuário, para as funções de direção e
chefia, não acarretará vínculo empregatício, desde que seja observado
o rodízio, não superior a trinta dias, entre os integrantes do quadro
de trabalhadores registrados.

Art. 42 É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 52 Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mão-deobra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes de escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador
avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
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Art. 6· O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas
de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas
listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que não
haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 7'- Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 8· Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 9· O descumprimento do disposto nesta medida provisória
sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 60;
II - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco míl, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos
e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 8·;
III - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 60
e aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem
a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à
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fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades
previstas na legislação previdenciária.
Art. 10. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no in.ciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo anterior,
Sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 11. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 12. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso ao órgão
gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 13. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória,
devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630, de 1993,
colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais do INSS em
sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a bordo de navios.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.576, DE 5 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3393

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência
Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ 1· A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2· Os processos judiciais em que a Sunab seja parte, ativa ou
passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de
sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2· Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da Lei
n 2 8.884, de 11 de junho de 1994, as competéncias para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento de
quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3· Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro
de Pessoal do Inan e da Sunab;
II - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da
Fazenda.
Art. 4· O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5· A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada, devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab,
observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 9' Ficam revogados o art. 18 da Lei n' 8.029, de 12 de abril
de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n' 5, de 26 de
setembro de 1962.
Brasília, 5 de junho de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.577, DE 11 DE JUNHO
DE 1997 (*)
Altera a redação dos arts. 2!!, 6º, 7'1, 11 e
12 da Lei n'B.629, de25 de fevereiro de1993,
acresce dispositivo à Lei" nº 8.437, de 30 de
junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Os arte. 2', 6", 7', 11 e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

(*)

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

Republicada no DO de 13.6.1997 (pág. 3731 desta obra).
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§ 2· Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.

§ 3· Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4· Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
trata o parágrafo anterior.»
«Art. 6º
.
§ 3·

.

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou
recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
' ••• 0.0 •• 0.0 ••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ ••••• 0.0

«Art. 7º

o-o , •••••••••••••••••••••••

»

.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que trata o § 2· do art. 2· .
..........•••.•.•......................•................... 0.0.0.0.0.0 ••.•.•.•. 0.0.....••.•••••••••• 0.0.»

«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam
o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado
Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.»
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«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço
atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as
terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I -

localização do imóvel;

H
IH

aptidão agrícola;
dimensão do imóvel;

IV

área ocupada e ancianidade das posses;

V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação.
das benfeitorias.
§ I" Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2" Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3" O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das ínformações.»

Art. 2" A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais
situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à
execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os
parãmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos
federais.
§ I" O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária
no ãmbito estadual.
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§ 2· Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 3· No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em Juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
Art. 4· O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das
autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a
indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado.

Art. 5· A Lei n· 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5· e 6· para
6º e 79 :
«Art. 5· Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda»
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.578, DE 17 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a administração dolnstüuto de Resseguros do Brasil (lRBJ, sobre a
transferência e a transformação de suas
ações, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Fica O Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para a União, mediante ressarcimento, a propriedade das ações Classe A, pertencentes ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), representativas de cinqüenta por cento do
capital social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
II - adotar as providências necessárias à transformação das
atuais ações Classe A e Classe B, em que se divide o capital social do
IRB, em ações ordinárias e ações preferenciais, respectivámente.
Parágrafo único. Para efeito de. cálculo do valor das ações a
serem transferidas para a União, será considerado o valor patrimonial das ações em 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo IGP-M até
a data do efetivo pagamento.
Art. 2Q OS arts. 43, 46, 47 e 48 do Decreto-Lei n Q 73, de 21 de
novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 43. O capital social do IRB é representado por ações
escriturais, ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal.
Parágrafo único. As ações ordinárias, com direito a voto,
representam; no mínimo, cinqüenta por cento do capital social."
"Art. 46. São órgãos de administração do IRB o Conselho
de Administração e a Diretoria.
§ 1Q O Conselho de Administração é composto por seis
membros, eleitos pela Assembléia Geral, sendo:
I - três membros indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, dentre eles:
a) o Presidente do Conselho;
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b) o Presidente do IRB, que será o Vice-Presidente do
Conselho;
U - um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento;
UI - um membro indicado pelos acionistas detentores de
ações preferenciais;
IV - um membro indicado pelos acionistas minoritários,
detentores de ações ordinárias.

§ 2° A Diretoria do IRB é composta por seis membros, sendo
o Presidente e o Vice-Presidente Executivo nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Fazenda, e os demais eleitos pelo Conselho de Administração.
§ 3° Enquanto a totalidade das ações ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações preferenciais
será facultado o direito de indicar até dois membros para o
Conselho de Administração do IRE.

§ 4° Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria do IRB terão mandato de três anos, observado o disposto na
Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 47. O Conselho Fiscal do IRB é composto por cinco
membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, sendo:
I - três membros e respectivos suplentes indicados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional;
U - um membro e respectivo suplente eleitos, em votação em separado, pelos acionistas minoritários detentores de
ações ordinárias;
UI - um membro e respectivo suplente eleitos pelos
acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto
ou com voto restrito, excluído o acionista controlador, se detentor dessa espécie de ação.
Parágrafo único. Enquanto a totalidade das ações ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações
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preferenciais será facultado o direito de indicar até dois membros
para o Conselho Fiscal do IRE.
Art. 48. Os estatutos fixarão a competência do Conselho de
Administração e da Diretoria do IRE.»
Art. 3" Fica o IRB autorizado a celebrar contrato de gestão, nos
termos da legislação em vigor.
Art. 4" Para os efeitos do disposto no art. 8" dos estatutos
aprovados pelo Decreto n" 60.460, de 13 de março de 1967, serão
utilizados os balanços do IRB e das seguradoras acionistas do IRB
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor das ações a
serem redistribuídas entre as seguradoras, será utilizado o valor
apurado na data-base de 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo
IGP-M até a data da efetiva redistribuição.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Ficam revogados os arts. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do
Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966.
Brasília, 17 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.573-8, DE 3 DE JUNHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os arts. 9", !O, 13, 15, 17, 18, 19,24,31,36,37,38,44,
46,47,58,61,80,81,83,84,86,87,91,92,98,117,118,120,129,
133, 143, 149, 164, 167, 169, 203 e 243 da Lei n· 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9·
..

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
••••••..••••••••••••.•.•.•...••••••••....•••••••..•....•••••••.••.......••••••••.•••.•••••••••••..•.•.•.»

«Art. 10
.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,serão
estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira
na Administração Pública Federal e seus regulamentos»
«Art. 13
.
§ 1· A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 4· S6 haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
••••• •••••••• 0.00'0 •• 0.00.0·0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

»

«Art. 15
.
§ 1· É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
entrar em exercício, contados da data da posse.
••••••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••••• 0.0 ••• 0.0 0.0 •••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor.»
«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo
necessário para o deslocamento para a nova sede.
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........................................................................................................»

«Art. 19

.

§ 1" O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da administração.
........................................................................................................»

«Art. 24

.

§ 2" A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga.»

«Art. 31.

.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3" do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em
outro órgão ou entidade."
«Art. 36

.

Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor,
deslocado no interesse da administração, ou por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial .»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com
prévia apreciação do órgão central dó Sipec, observados os seguintes preceitos:
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I
11

interesse da administração;
equivalência de vencimentos;

111
manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 1" A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços,
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§ 2" A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3" Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na
forma dos arts. 30 e 31.
§ 4" O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sipec, ou ter exercício provisório, em outro órgão
ou entidade, até seu adequado aproveitamento.»
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 1" O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
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§ 2" O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § I" do art. 62.»
«Art. 44

.

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
. atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que
trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a
ser estabelecida pela chefia imediata;
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas comoefetivo exercício»
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.

§ I" A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2" A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3" A reposição será feita t'm uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
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§ lº A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2· Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 58
.
§ 3· Também não fará jus a diárias o servidor que se
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração
urbana ou microrregião, constituídas por municípios limitrofes e
regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado
mantidas com países limitrofes, cujajurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,
salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional..

"Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições,
gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.»
"Art. 81.

v -

.

para capacitação;

............................................................................................;•••••••••••• »
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«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, mediante comprovação por
junta médica oficial.
§ 1· A licença somente será definida se a assistência direta
do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2" A licença será concedida sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até
trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo
estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias.»
«Art. 84
.
§ 2· No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor, poderá haver exercício provisório
em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional do mesmo Poder, desde que para o exercício
de atividade compatível com o seu cargo.»
«Art. 86
.
§ 1· O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2· A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três
meses.»
«Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
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Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
§ 2· Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:

I -

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

servidor;

II -

para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois

servidores;

III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1· Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
• • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 • • • • • • • • • 0 . 0 0 . 0 • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • 0.0 • • • 0 . 0 . 0 . 0 . »

«Art. 98:

..

§ 1· Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2· Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
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junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário.»
«Art. 117

.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado."

«Art. 118

.

§ 3Q Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»

«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos."
«Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave."
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se
refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão,
adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
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II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1· A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente
regime jurídico.

§ 2· A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas
as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos artigos 163 e 164.
§ 3· Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4· No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3· do art. 167.
§ 5· A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que converter-se-á
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6· Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de
aposentadoria ou disponibilidade em. relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7· O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
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e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 203

.

§ 4º O servidor que durante o mesmo exercício atingir o
limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por
junta médica oficial."

«Art. 243

.

§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.

§ 8º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos."
Art. 2º Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei nº 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo lV da Lei nº 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei nº 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.

§ 1º A importãncia paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório,
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
§ 2º A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se
incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguíndo-se
o seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3412
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3· O art. 22 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de 19.92,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárqnica e fundacional.
§ 1· A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2· O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3· O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura.
§ 4· O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 5· O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária d,\ qualquer forma de auxílio ou
beneficio alimentação.
§ 6· Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7· Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
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§ 8' As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'.»
Art. 4' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às
empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 5' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado, assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo
Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica,
fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista
serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período
aquisitivo de 1997.
Art. 6' O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 7' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n' 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo
de serviço residual para efeitos de concessão da licença-capacitação.
Art. 8' Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9' Os Ministérios da Adnúnistração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape),
§ l' A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
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§ 2· Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus beneficios suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3· Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do beneficio, devidamente comprovados.

Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual periodo, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
beneficio.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
9" e 10 desta medida provisória.
Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n· 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2· e 152 da Lei n· 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
(Art. 2Q

.

§ 6" Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a pennanência no serviço público.
§ 9· Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço público."

«Art. 152
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Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do -Iuiz-Presidente.»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.573-7, de 2 de maio de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. 1º da Lei nº 2.123, de 1º de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de 11
de junho de 1962, o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o § 2º do art. 2º da Lei nº 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos Ill e IV do art. 8º, o art. 23, os incisos IV e V do
art. 33, os arts. 88, 89, o § 3º do art. 91, o parágrafo único do art. 101,
os arts. 192 e 251 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art.
5º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4º da Lei nº 8.889,
de 21 de junho de 1994.
Brasília, 3 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.534-6, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2º No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4º, da Lei nº 8.670, de 30 dejunbo de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
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Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.534-5, de 9 de maio de 1997.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8Q Revogam-se o Anexo lU à Lei n" 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n Q 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176" da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
(Medida Provisória n 1.534-6, de 10 de junho de 1997)
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Q

CargolFunção

Quantitativos

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD·3
CD-4

40
206
625
1.486

Subtotal

2.357

Funções Gratificadas

FG-1
FG·2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Subtotal
Total

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
15.479
17.836
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.537-39, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'1 do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras prooídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § I" do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
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c) despesas de câmbio;

d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
a)

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1· É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

§ 2· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3· As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3· As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
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Art. 4° O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.537-38, de 9 de maio de 1997.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Ficam revogados o art. 5° da Lei nO 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. F, 2° e 3° da Lei nO 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176" da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.538-41, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional
(NTN) e sua utilização para aquisição de bens
e direitos alienados. no âmbito do Programa
Nacional de Deeeetatisaçao(PND), instituído
pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as rwrmas sobre a matéria cons-

tantes da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e
altera os arts. 2' e3' da Lei n' 8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O art. 30 da Lein08.177, de 1°de março de 1991,alterado
pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Colo Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília,
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«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.

§ 1· Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2· Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a divida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnología, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3· A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5· da Lei n? 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4· A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anuel.»
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Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;
IH - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' dejunbo de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. l' desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3', da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
em sua atual redação.
§ 2'

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • ,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••

o ••

»

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 9 •.•.•..•.••.•...••.••.••..••.•.•..•...•••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDJ, de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990."

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.538-40, de 9 de maio de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.539-32, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

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

Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.

§ I" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
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periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.

§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;

4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
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§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
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Art. 69 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 1.539-31, de 9 de maio de 1997.
Art. 79 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, la de junho de 1997; 176 9 da Independência e 109 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.540-25, DE la DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

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

Art. 19 As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 29 e 39 do Decreto-Lei
n 9 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 69 da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 29 É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
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variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos COntratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ I? É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n? 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ I" A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3428

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I
II

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I" de janeiro de 1996.
§ 1º Em lºdejulho de 1995 e em I" dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ 10 Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1° de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2° Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3° A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2° do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9° É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, ínclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 10 O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2° A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3° O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.

§ 4° Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
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documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa,
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composiçãodo conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput. aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
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para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.540-24, de 9 de maio de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1° e 2° do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1° e 2° do art. 12 da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n? 8.177, de 1° de março de 1991.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.541-25, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação ao § 3º do art. 52 da Lei
n'2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. lº O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:

I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgão e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuinte

(CGC).
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, as
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.

§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, a respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
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Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo a Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.

Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2º, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 39 .
Art. 6' É obrigatória a consulta prévía ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
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UI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Não se aplica ao disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 42 Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
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Art. 8º A não observãncia do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n? 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei n' 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n? 1.687, de 18 dejulho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art.
Nacional
exclusivo
previstas

10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
critério da autoridade fazendária, na forma e condições
nesta medida provisória.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
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§ 3" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4" Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5" O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma 'do
disposto no art. 11 e seu § I", e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ I" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida Ativa,
o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 3" O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
Cor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3438
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n' 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de
outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
H
IH
IV

72
60
48
36

prestações,
prestações,
prestações,
prestações,

se
se
se
se

solicitados até 31
solicitados até 30
solicitados até 31
solicitados até 31

de maio de 1997;
de junho de 1997;
de julho de 1997;
de agosto de 1997.

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda N acional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado;
ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
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com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 12 O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia

útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2" O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 32 Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.981, de 1995:
«Art. 84. .
.
§ 82 O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
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III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.l47,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ l' Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 13 de junho de 1997.
Parágrafo único. Na hipótese de inexistência ou insuficiência
dos depósitos judiciais, o débito tributário deverá ser previamente
quitado, com os acréscimos legais, a fim de que o pedido de renúncia
possa produzir a isenção de que cuida o caput.
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Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, conforme o caso, ficando
ressalvada ao representante da Fazenda Nacional a demonstração do
descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo antecedente.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
Juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a
homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a
conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado O ato homologatório.
§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
Art. 25. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi),
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos ·débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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§ 3Q OS débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente,
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas
seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155,156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e Il da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 26. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3444

Art. 27. O inciso II do art. 3Q da Lei n Q 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."

Art. 28. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para 1Q de
janeiro de 1997.
§ 1Q A partir de 1Q dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.

§ 2 Q Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 29. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1Q de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.542-22, de 9 de maio de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n Q 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
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n' 2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.543-23, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos 6rgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
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§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3 9 Fica o Poder Executivo autorizado a" alocar ou remane-

jar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixaçâo ou adequação de denominaçâo e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 42 Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.

Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.543-22, de 9 de maio de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º. Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.

Brasília, 10 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(Anexo à Medida Provisória nº 1.543-23, de 10 de junho de 1997)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial

Quantitativos

52

Direção e Assesoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

141
602
1.855
2.790
6.319
7.250

Subtotal

18.957

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FI}-3

9.006
8.484
11.523

Subtotal

29.013
48.022

Total

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.546-20, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS IPasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n? 7, de 7 de setembro de 1970, e
nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
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Art. 2" A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1" As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também a contribuição calculada na forma dó inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2" Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3" Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4" Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5" O disposto nos §§ 2", 3" e 4" somente se aplica a partir de 1"
de novembro de 1996.
Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
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Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuinte e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes
serão incluidas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas;
I -

0,65% sobre o faturamento;
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um por cento sobre a folha de salários;
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
II -

III -

Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de I? de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
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dos, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1" de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.546-19, de 9 de maio de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1"
de outubro de 1995.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.547-31, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Võo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3" As gratificações de que tratam os arts. 1" e 2" terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2" da Lei n? 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1" As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos ôrgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1"
e 2", quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3" Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2", para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4" As gratificações a que se referem os arts. F e 2" serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 52 As gratificações serão pagas a partir de 12 de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 12.
Art. 4 2 O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 52 O Anexo I da Lei n 2 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Ali. 62 O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei n? 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ 12 O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Adnúnistração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.

§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.547-30, de 9 de maio de 1997.
Art. 8 2 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176 2 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Anexo
(Medida Provisória n' 1.547-31, de 10 de junho de 1997)
Valor

Correspondente
Classes

Padrões

Oficial de
Chancelaria

Inicial
A

de I a VIII
deIaVlI

Especial

de I a V
de I a VIII

Assistente de

Subtotal
Inicial
A

Carreiras

aos Padrões
do Anexo II da

Quant.
de Cargos

Lei n" 8.460/92

Chancelaria

Especial
Subtotal

Total Geral

deIaVII
de I a V

D-I a C-lIl

C-IV a B-IV
B-V a A-lI!
D-I a C-III
C-IV a B-IV
B-V a A-IH

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.548-32, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (aDP) das atividades de finanças, contrale, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

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

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
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IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § F do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificaçào de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e Reforma
do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio de 1995.
§ 2 9 O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
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§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1', quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.

§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.

§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
titulas, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c!assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
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§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no
art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.

§ 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercícos de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2º.
§ 4º A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 1992.

§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de I" de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.548-31, de 9 de maio de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.550-40, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro N acionaI e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuizo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União.
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
H
a Secretaria Federal de Controle;
IH
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos mie
nistérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
U - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
UI - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente ã Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.

Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
U - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
UI - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos Orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;

XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no ãmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
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IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;

VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
.
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULüm
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
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disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
j) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.
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TÍTULüIV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nº 75.461, de
7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos
Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo
exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
§ 1e Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n? 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5º
do art. 2º da Medida Provisória nº 1.548-32, de 10 de junho de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Municípios, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caíba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Titulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitações.

Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro N acional exercer:
I
II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1· Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2· O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os
trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e sus entidades vinculadas e
supervisionadas.

Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do GTIlpO- Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro N acionaI, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I II Estatais;

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de plano setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
defirúdos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
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VI - aprovação dos parãmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de traba,
lho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:

I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;
.

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
11 -

como membro não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matéria de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
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b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2Q A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3Q OS Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4Q O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória
correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n Q 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.550-39, de 9 de maio de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n Q 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Anexo
(Medida Provisória n" 1.550-40, de 10 de julho de 1997)
Denominação

Situação
Dec.-Lei
n!l2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Total

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.551-23, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 5º, 9º ,10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro e 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pala Lei n'' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 2º O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza exceto da navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
........................................................................................................ »

«Art. 3Q

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

I
II -

25%, na navegação de longo curso;
10%, na navegação de cabotagem;
III - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2º.
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........................................................................................................»

«Art. 5º

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não

empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamento, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle,
relação de importadores e o valor global, por entidades, das
importações autorizadas;

V-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso NacionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
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de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de Órgão Federal da
Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais
supervisionadas;
e) que retornem ao Pais nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo 'em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
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entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.

§ 22 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 9 2 As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 8° serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § 12 do art. 82 , incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
........................................................................................................»

«Art. 10

.

I -

..

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
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outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»

«Art. 16

..

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanogtáficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
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II -

no pagamento do agente financeiro;

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5·
do art. 12 do Decreto-Lei n· 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro e 1987;

III - na diferença entre o custo ínterno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
lI, deste artigo, serão fixadas pelo Conselho Monetário NacionaI e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente,
com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço
da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da
extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29

.
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Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do alto 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo alto l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.551-22, de 9 de maio de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n" 8.032, de 12 de abril de 1990.

Brasília, 10 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.553-16, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A.) e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até
o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com o prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3480
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, sene N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada -Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
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de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).

§ lº Na alienação das ações de que trata o inciso III deste
artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento
das cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III, deste artigo, poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI, deste artigo, serão fixadas em ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
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§ 5' A equalização a que se refere O inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Mínistro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em
bolsa de valores, representativas de participação em sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos
previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento
e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta
medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril
de 1990, em sua redação atual, ou em programa estadual de desesta-
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tização, de acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital
de privatização;

c) no caso de sociedades anônímas não abrangidas pelas alíneas
a e b, pelo valor patrimoníal, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4º As ações de que tratam o inciso III do art. 1º e o § 2º do
art. 2º desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito
naquele fundo.

Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21
de novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro
de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário
Nacional.
Parágrafo úníco. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponíbilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do
patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de
destinar referido saldo para a constituição de reserva de lucros a
realizar.
Parágrafo úníco. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
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provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n? 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND),
autorizado a alienar ao BNB, ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.553-15, de 9 de maio de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.555-11, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 32 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IlI.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.555-10, de 9 de maio de 1997.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.6.1997, págs. 11951111952.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.556-11, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras} e dá outras providências.

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

Art. 12 A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente
mediante a privatização, extinção, ou transformação em instituição não
financeira, inclusive agência de fomento, de instituições firtanceiras sob
controle acionário de Unidade da Federação.
§ I" A extinção das instituições financeiras a que se refere o

caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.

§ 22 O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 22 A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3 2 Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:

I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador;
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IH - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso HI do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
à

I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;
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c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatiza.
da; ou

n - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n· 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 52 O Banco Centra! do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
n - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso n deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.

Art. 6· Nas hipóteses dos incisos In e V do art. 3 2 , quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu contro-

le, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este ~ontroladasjunto à instituição financeira;
n - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
In - capitalização da instituição financeira.

Art. 72 Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 32 , a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
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legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8º Nos casos de que tratam o art. 6º e o parágrafo único do
art. 7º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dara à vista de:
I - aprovação, pelo Banco do Brasil, de projeto de saneamento
da instituição financeira que necessariamente inclua sua capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua
profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9º A Uniào pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emítidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4º,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
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Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4", o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedído com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3", inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com base
nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou
contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de recei-

tas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso
I, letra a, e inciso 11,da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações

representativas do controle acionário da instituição financeira.

Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar O Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II -'- que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
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Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
abrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro N acionaI, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31 de
dezembro de 1997, desde que os Governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Medida Provisória n? 1.560-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido .com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
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Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 270 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contratos de empréstimo para saneamento de instituição
financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l' A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir o passivo junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo a
União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória n' 1.560-5,
de 15 de maio de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § 10 observará o proveito no
art. 9'.
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
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Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.566-10, de 9 de maio de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 10 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.558-8, DE 10 DE JUNHO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e
49 da Lei »."9.082, de 25 dejulhode 1995, dos
arts. 34, 35 e § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293, de
15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 dejulho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14

.

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original."
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
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contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................»

«Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................................»

«Art. 44

.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49

.

§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I

-

pessoal e encargo sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;

IH -

pagamento do serviço da dívida;
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IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

Recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza:
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.»

Art. 2° Os arts. 34, 35 e o § 4° do art. 53 da Lei nO 9.293, de 15
de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. ..

..

§ 4° A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária.»
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«Art. 35

.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n' 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
........................................................................................................»

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996.
•....•.•.•...........•.••..•..•.•.•....•.•....•..•.................•..•.•.••.••..•.•..••••.•.•.••......• »

«Art. 53
§

.

~

.

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)."
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.558-7, de 9 de maio de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.574-1, DE 11 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1e Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no ãmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.

§ 2 2 O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções
nOs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 12 de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória observadas, ainda, as disposições
do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.574, de 12 de maio de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Fica revogada a Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-14, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de benefícios da Previdência
Social, altera alíquotas de contribuição para
G Seguridade Social e institui contribuição
para os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2' Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
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Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»

Art. 7' O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos Três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8' Ficam convalídados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-13, de 15 de maio de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastásia
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.465-16, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 8.884,
de 11 de junho de 1994) e dá outras providências.

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

Art. I" O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
«§ 5Q Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2º, 54, §§ 4º, 6º, 7º e 10, e 59, § 1º, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»

Art. 2º O disposto no § 5º do art. 4º da Lei n' 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.465-15, de 15 de maio de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.469-19, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal, nelas incluidas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa dejuros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.469-18, de 15 de maio de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-32, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
rz." 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 18, o § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 18
..

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
........................................................................................................»

«Art. 20

.

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
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........................................................................................................»

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.

§ 2· Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
"Art. 40

.

§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requísitos estabelecidos nos incisos 1, H ou IH do § 1· do art. 139
da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6· do
art. 20 e no art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3· O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1" de janeiro de 1996.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.473-31, de 15 de maio de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3504
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.475-28, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Altera as Leis nf!s 8.019, de 11 de abril
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 6· e 9· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6· O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9Q

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

§ 7· O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as
competências que lhe confere o art. 19 da Lei n· 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no
pais, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias
adequadas, prestar garantias parciais a operaçôes da espécie, desde
que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios
do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»

Art. 2· Os arts. 17 e 19 da Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a segninte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
UIÚão, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
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da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Media Provisória n? 1.475-27, de 15 de maio de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold. Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-37, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
l
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§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e 11 desta medida provisória.
Art.3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º não
atenderem a comunidade escolar, é facultado as partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n' 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no ãmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
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§ 1Q Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo, poderá tomar dos interessados, termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1e do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o
calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n? 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8º O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido..

Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 8 2 , renumerando-se os atuais arts.
8' e 9º para 9º e 10.
«Art. 8º As entidades mantenedoras das instituições privadas de ensino superior, que se revestirem de finalidade não-lucrativa, deverão:
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I - contar com um conselho fiscal, com representação
acadêmica;
II - publicar anualmente seu balanço, certificado por
auditores independentes;
III - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo
Poder Público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da instituição mantida;

V - comprovar a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros, ou equivalentes;
VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra
instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
VII - comprovar a destinação de pelo menos dois terços de
sua receita operacional a remuneração do corpo docente e a
técnico administrativo.»
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-36, de 15 de maio de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n? 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.

Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luciano Oliva Patrício
Pedro Malan
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Anexo I
Nome do estabelecimento:

CGC,

Nome fantasia:
Registro no MEe

n~

Data do Registro:

Endereço:

Telefone: (

CEP,

Estado:

Cidade:
)

Fax: (

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1

2

3
4

5

6
7

8
9
10

Indicadores Globais
Ano de

Ano-base

Aplicação (*)

N2de funcionários:
N"de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:
Mês da data-base dos professores:

Estado:

Local:

_
_

CEP:

_

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)
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Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal Docente
1.2 Encargos Sociais
1.3 Pessoal Técnico e Administrativo
1.4 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas
2.1 Despesas com Material
2.2 Conservação e Manutenção
2.3 Serviços de Terceiros

2.4 Serviços Públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras Despesas Tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras Despesas

3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro-Labore
5.0 Valor Locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições Sociais
7.1 PIS/Pasep

7.2 Cofins
8.0 Total GeraI- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$,

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
~,

em _ _/_ _/1997.
Data: _~/_~/_ _

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.478-25, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9'1 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20dejaneiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 9" da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9' As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econõmica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer õnus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa juridica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;

I) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do conselho Curador do FGTS;

§ 5' As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.

§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»
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Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.478-24, de 15 de maio de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479-29, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações , bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamento salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuueração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.479-28, de 15 de maio de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.480-31, de 12 DE JUNHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'2s 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuição que lhe
conferem os arts. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. l' Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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«Art. 20

..

§ 3' O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções, chefia ou
assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá
ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza
Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), de níveis 6, 5 e 4 equivalentes.
§ 4' A servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95 e 96.
§ 5' O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1', 86 e 96,
reiniciando-se a partir do término do impedimento.»

«Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição
pelo seu exercício.
§ l' A retribuição de que trata O caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria.
§ 2' A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício
consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite
de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para a
concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 4' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por periodo de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
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parcelas já incorporadas, observando
anterior.

O

disposto no parágrafo

§ 5° Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9º."

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»

Art. 2° Os arts. 1º, 3º elO da Lei n" 8.911, de 11 dejulbo de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6º do art. 62 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal .
........................................................................................................»

"Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 1990, O servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano
completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício,
a importância equivalente a um décimo:
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I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ l' Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de
outro Poder da U níão, a incorporação de décimos decorrentes do
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de
cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
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Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»

Art. 3º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994,naredaçãooriginal,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
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(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.

§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 60 Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo para
a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2' do art. 62 da Lei
n" 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se completar
o respectivo interstício.
Art. 7' Fica resguardado o direito à percepção do anuênío aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n" 8.112,
de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as vantagens
previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n' 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n? 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de F de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;

II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a F de março
de 1995.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que Se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função conússionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será adnútida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP) instituidas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § I" do art. 7' da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprinúdo o § 5' e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Adnúnistração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3522
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.

§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam a dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ lº No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.

Art. 16. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1997,
pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente em
27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
O servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei

caput,
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n' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. F, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n' 8.911, de 1994, 5', 6', 7',9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n'' 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medídas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de l' de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ F e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5' e 6' da Lei n? 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.481-50, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medída provisória,
com força de lei.
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Art. F Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. F É instituído o Programa Nacional de Desestatizn,
ção (PND), com os seguintes objetivos fundamentais:
H - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédito;
........................................................................................................»

«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;

H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;

IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.

§ l' Considera-se desestatização:
a) alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade.
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b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

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

§ 5' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 6' Na bípótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»

«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
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v - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI públicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços

§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão.»

«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 2' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério, ao qual a empresa ou o serviço público se
vincule.
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§ 3' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 4Q Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 5' O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 6' Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 7' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 8 Q O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

§ 9' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
Conselho serão representados por substitutos por eles designados."
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND):
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II ceiras:

aprovar, exceto quando se tratar de instituições finan-
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a)

a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
juridica e O saneamento financeiro, necessário às desestatizações:

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial a ser subscrita pela

União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizaçães;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres Ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo presidente do conselho.
§ 2' Na desestatização dos serviços públicos, O Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 3' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, bem
como determinar sejam adotados procedimentos previstos em
legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem
desestatizados.
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§ 4º A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 5º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;

b) coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lII, desta lei.

§ 6º A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, neste caso,
exercer, no que couber, as atribuições previstas no art. 21 desta
lei.
§ 7º A competência para aprovar as medidas mencionadas
no inciso 11 deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do
Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do
Brasil.
§ 8º Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios
imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta de
recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei
nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
1º do Decreto-Lei nº 1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 9º O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais que, dentro do Programa Nacional de
Desestatização, adquiram ativos de outra instituição financeira
federal a Ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar à instituição financeira federal adquirente:
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a) a equalização de diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil
pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica,
destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados
todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais
e processuais;
b) a equalização entre o valor despedido pela instituição
financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente
recebido em sua liquidação final;

c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade
pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma prevista neste
parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos
efeitos financeiros referentes à redução de seus valores por força de
pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 10. A realização da equalização ou a assunção pelo Tesouro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ào sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual
conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.»

«Art. 7' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e aa diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatizaçâo.»
«Art. 8 9 Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
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«Art. 9' Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ I" As ações representativas de participações societárias minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão igualmente, depositadas no Fundo Nacional
de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferiveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.

§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
«Art. 10. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações,
de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.»
«Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
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das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compresndidos.»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.

§ 1Q OS recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
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§ 2" Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 3" O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.

§ 4" Os títulos e créditos recebidos no âmbito do PND
poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem
utilizados na permuta a que se refere o § 29 , desde a data da
liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens."
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;
manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
In - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.

n -

Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
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«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
§ l' A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que
aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo
representante do titular das ações como instrução de voto para
deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de
alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos
pela União.»

«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do CND, ai se incluindo os serviços de
secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da administração direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d
do § 5º do art. 6' desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, audítoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso II do art. 6' desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos.
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VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do PND."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimetno dos gastos de que
trata este artigo..
Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
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milhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Companhia Vale do Rio Doce.

§ 1º O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);

b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.

§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso UI do art. 6º e no art.
15 da Lei nº 8.031, de 1990, com a redação dada pelo art. 1º desta
medida provisória, e na alínea a do § 1e do art. 30 da Lei nº 8.177, de
lº de março de 1991, alterado pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.538-41, de 10
de junho de 1997.
§ 32 As ações de que trata este argigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 42 Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 52 As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
.
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Art. 5' O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4', desta medida
provisória, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. I" da Lei n' 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I - as operações serão registradas pelo BNDES em conta
específica;
II - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;

III - é vedada a concessão de empréstimo ou a prestação de
garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata o inciso

III deste artigo:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.481-49, de 15 de maio de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-37, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União) das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

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

Art. l' A partir de l' de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso Ilf do art. l' da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
do valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere O inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. I? desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n' 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
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Faixas
(com base na Lei nQ 8.622, de 19.1.93, Anexo III)

Alíquota

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

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

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-Nr, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-N8, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
IV-N8

12

(%)

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo,
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.482-36, de 15 de maio de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-11, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei
n Q 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2º da
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

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

Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n" 8.880, de 27 de
maio de 1994."

Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 9

....................•..•.•.•...•..•........................•.•..•..••..•...•....•.

§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei independentemente de vinculação
a operações de crédito rural, o pagamento:
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;

b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.»
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Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.512-10, de 15 de maio de 1997.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.520-9, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salaríais (FCVS); altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 1Q Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de finanCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997
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ciamentos habitacionais com cobertura de FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de SUa
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do Fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo mínimo de trinta anos, contados a partir de l' de janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;

b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamento habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.

§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' dajaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
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residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.

§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l' da janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:

I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
IH - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim
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com a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o
inciso II deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8º do art. 1º desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2º A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.

§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para O Tesouro Nacional das diferenças
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eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3' Fica alterado o § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentando o § 4', os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste
artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS,
autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e
de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo
sistema.

§ 4' O conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 39 deste artigo.»
Art. 4' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se
refere o § 7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para
a constituição do Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n' 8.100, de 1990, na redação dada
por essa medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não-cadastrais, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.

Art. G' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 6' são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
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I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2' desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais Fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições, financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
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II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.
Art. 8º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5º como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto
nos §§ 3º e 4' do art. 65 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9º O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recurso de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.

Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento abrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1 'lo, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;»
Art. 11. O saldo de recursos existentes no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
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Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na.
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2º do art. 1º desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
nº 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
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desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança, mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado
será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.

§ lº Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei
n' 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
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b) limite maximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicilio do comprador.
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferência poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados Os
percentuais de pagamento previsto no caput e nos incisos I, II e III
do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

III - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
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utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................»

Art. 15. As transferências no ãmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n? 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2' do art. 21 da Lei n' 8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
<>§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e os emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no ãmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no ãmbito do SFH."

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundbab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n'
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.520-8, de 15 de maio de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6' da Lei n' 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastásia
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN'1.530-7,DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do PoderExecutivo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
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civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2' Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no Anexo e aqueles que:
I - estejam em estágio probatório;
H - tenham requerido aposentadoria;
IH - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
H do art. 229 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § l' do art.
186 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ l' Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no Anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2' A Administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3' O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 4' O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3554
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o disposto no § 2· deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.
§ 5· O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.
§ 6· Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nivel administrativo.
Art. 3· O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao Programa na unidade e Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4· do artigo anterior.
Art. 4· Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;
b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do Programa;
c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do Programa;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
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exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do Programa.
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do Programa;

III - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
maís de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício do vigésimo quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização previstas
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do Programa;

e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexto e o vigésimo dia do Programa.
§ 1" Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros, considerar-se-á, como ano
integral, a fração igualou superior a seis meses.
§ 2" As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
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§ 3º Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;"
11 - diárias;
111 - ajuda-de-custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
salário-fanulia;
V
gratificação natalina;
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.
Art. 6º O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4º desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis, a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 7º Além dos incentivos a que se refere o art. 4º, serão pagas,
em até trinta dias, a contar da publicação do ato de exoneração, as férias
e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver direito.
Art. 8º Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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Art. 9' Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal,
o tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos
termos desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o
mesmo fim ou usufruto de qualquer beneficio ou vantagem de
idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência do
desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar, no âmbito da Administração Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para tanto, convocar
servidores e requisitar equipamentos e instalações de órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações
isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.530-6, de 15 de maio de 1997.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
(Medida Provisória n' 1.530-7, de 12 de junho de 1997)
1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente J uridico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das carreiras da ãrea de Ciência e
Tecnologia
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informaçôes Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
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9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária.
10. Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12. No Ministério da Saúde e suas vinculadas;
Nos Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;
Nos Hospitais Militares:
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico
em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontólogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica,
Laboratorista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópsia,
Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13. No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
14. No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros combustíveis
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15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargos de:
• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado
• Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados.
19. Cargos do Banco Central do Brasil.
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria
de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.554-16, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Altera os arts 2!! 3'1 4'1 5'1 6r! 7'!e 9'1 da

Lei n' 8.745, de 9'de'de;'mbro ek 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Os arts. 22, 32, 42, 52, 6 2, 72, e 92 da Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2Q

.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
atividades finalísticas do Hospital das Forças

IX Armadas.

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 32

.

§ 22 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 22 , poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum oitae»
«Art. 4º

II III do art. 2';

.

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX
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§ 1º No caso do inciso III do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.

§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 6º

.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade' contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado.»
«Art. 7º

.

II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
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III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 9º

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
.•••.•..•.....•.••..•....................•.....................•..•.........•....•....•••.•...•••••••••.»

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 20,
inciso Il, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n' 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei n' 8.745,
de 1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997;
VII - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei n' 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
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Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de l!;! e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-15, de 15 de maio de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-14, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

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

Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
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Art. 2" O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3" da Lei n" 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3" O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor,
de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob
controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito
público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5" Não incidirá o imposto de renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior, pela
contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 6" Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7" Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficio da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8" Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8", inciso lI, alínea b, da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
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Art. 92 O art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 32 O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais).»
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-13, de 15 de maio de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 1762 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.561-6, de 12 DE JUNHO
DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de lO de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentençajudiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei n' 9.081, de 19 dejunha de
1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais
poderão autorizar a realização de acordo ou transações, em juízo, para
terminar o litígio, nas causas de valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
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reais), a não-propositura de ações e a não-interposição de recursos,
assim como requerimento de extinção das ações em curso ou de
desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança de
créditos, atualizados, de valor igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.
§ 1Q Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá
de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do titular
da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência
estiver afeto o assunto, no caso da União, ou da autoridade máxima
da autarquia, da fundação ou da empresa pública.
§ 2' Não Se aplica o disposto neste artigo às causas relativas ao
patrimônio imobiliário da União.

Art. 2' O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, fundaçôes ou empresas públicas federais poderão
autorizar a realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos
dos processos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de
débitos de valores não superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão os juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2' Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.

Art. 3' As autoridades indicadas no caput do art. l' poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).
Art. 4' Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União (art.
4·, inciso XII, e 43, da Lei Complementar n" 73/93), o Advogado-Geral
da União poderá dispensar a propositura de ações ou a interposição
de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo
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iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos
Tribunais Superiores.

Art. 5° A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão,
nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de
natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração
de interesse juridico, para esclarecer questões de fato e de direito,
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Art. 6° Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.

Art. 7° As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 8° Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas, e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.
Art. 9° A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 10. Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso Il, do Código de Processo
Civil.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.561-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 12. Revogam-se a Lei n· 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n· 9.081, de 19 de julho de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.562-6, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para

o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimento do Nordeste
(Finorl, do Fundo de Investimentos da Amazônica (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1·, parágrafo único, alíneas a, b e g, do Decreto-Lei
n· 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n· 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n· 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n? 756, de 11 de agosto de 1969;
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II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei n? 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano, a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.

Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8. 167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5Q
.
..........................................................................................................

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8· Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
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de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»

«Art. 7Q

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
........................................................................................................»

«Art. 9Q

.

§ 7"
.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
..........................•.•••..••.•....•..•••.•••..•••••................................•..•..•.••••••»

«Art. 12
..
§ 1" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4" Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação fisica de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspenCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997
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sas as liberações dos recursos por periodo superior a seis meses
consecutivos;
Hl - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos U, UI e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.

§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei .»

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa .»
Art. 3º Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
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§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições
do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de 1991.

Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modenrizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento
destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes beneficios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de cãmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 5' O art. 2' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2Q

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

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade de empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»
Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n' 1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n' 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha
decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta
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medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.

Art. 8Q Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 9 Na definição de programas setoriais de desenvolvimenQ

to, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.

Art. 10. A1; agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.562-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 12 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de julho de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.567-4, DE 12 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização) administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2f! do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2' Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registros de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, o cadastramento e a fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
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parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1º Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.
§ 2º Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior,
será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a serem
estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o
volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento,
recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de
elaboração e execução dos projetos de parcelamento e urbanização.
§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.
§ 5º Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Seção 11
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
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§ F Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2· As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3· Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ 1· e 2·,
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.
§ 4· Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de efetivo aproveitamento,
as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros,
observado o disposto no Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934
(Código de Águas) e legislação superveniente.
§ 5· Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse sem
a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.

Art. 7· Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que
tratam os arts. 1· e 3· do Decreto-Lei n· 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de benfeitorias realizadas
pelo ocupante do imóvel.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6· do art. 3· do
Decreto-Lei n· 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida
provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.

Art. 8· Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
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do Decreto-Lei n'' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a Administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9' Fica vedada a inscrição de ocupação que:
I -

vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;

II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
nacional, de preservação ambiental, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelébicas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na
forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do dominio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou
ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção tu
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis
pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por
intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e
obras, aplicar multas e demais sanções .previstas em lei e, ainda,
requisitar força pública federal e solicitar o necessário auxílio de
força pública estadual.
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§ 1· A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidade previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2·, do Decreto-Lei n· 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 2· As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1· e 4·.

§ 3· Constituir obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1· do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5· do Decreto-Lei
n· 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em zonas
sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante leilão ou
concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, ovalor de mercado
do respectivo dominio útil, estabelecido em avaliação de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da
União ou, sempre que necessário, pela Caixa Econômica Federal, com
validade de seis meses a contar da data de sua publicação.
§ 1· Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2· Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
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§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ l' Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em
lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de seis meses,
a contar da data da notificação.

§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital
publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta
registrada a ser enviada ao titular da preferência na aquisição.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n' 9.760,
de 1946.
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Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço,
a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em atê 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o têrmíno do parcelamento não poderá ultrapassar
a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não
tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n"
2.398, de 1987.
§ l' O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro
de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio
da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio
útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraido o valor
correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu
interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contado da publicação
do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3' O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
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correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4' Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.

§ 5' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.
Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17,
§ 3', desta medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei
n' 2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retomando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente
já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos
até 5 de outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ l' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
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reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou juridicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 10 A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao imóvelxno todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.
§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
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§ 5Q A cessão, quando destinada à execução de empreendimentos de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos na cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
H - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e
de benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no inciso I;

IH - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no Pais ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n Q 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
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realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de dominio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário
Oficial da União.
§ 1º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2º Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada
aos Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do
art. 18.

CAPÍTULün
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1º A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou socialem manter o imóvel 'no donúnio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2º A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.
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Seção!
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital
observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizados ou em títulos da divida pública de emissão do Tesouro Nacional;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1" Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
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§ 2' Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observància das normas técnicas
pertinentes.
§ 3' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 4' A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante
em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as condições
previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos ao regime da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990,
poderá, a critério da Administração, ser estendida, na aquisição do
domínio útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da
União, que venham a ser colocados à venda, aqueles que, em 15 de
fevereiro de 1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as
demais condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições
previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência do contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no mínimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de fanu1ias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
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ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou. promessa de compra e venda em que
estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil, em
primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;

III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo
devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice de
atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
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primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia
de atraso;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da Administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O térrnino dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da Administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ l' Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei n' 9.760, de 1946.
§ 2' A permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando se tratar de
permuta por edificações a construír.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. l!)97

3590

Seção Ill
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.

§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;

b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110, 123 e 128 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3' Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»
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«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a
caducidade do aforamento.»

«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde mais subsistam os
motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1Q Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições
que lhe forem impostas.
§ 2Q Na consolidação pela União do dominio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto.»

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada.»

«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
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mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex-officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.

§ l' A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado
três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de
maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração..
Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
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a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entrevivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimõnio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;

II lamento.

sem a observância das normas estabelecidas em regu-

§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4º Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
§ 5º A não-observância do prazo estipulado no § 4º sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por mês
ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6º Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse
público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada."

"Art. 5º Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts. 105
e 215 do Decreto-Lei n? 9.760/46;
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II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n· 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço
público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos
públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar
situado em zona declarada de interesse do serviço público,
mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União.»
«Art. 6· A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água de domínio da União, sem a prévia
autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - a remoção do aterro e dos eqnipamentos instalados e a
demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado; e
II - a automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
1· de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e II
aplicam-se aos casos de realização de edificações, obras ou de
instalação de equipamentos nas praias de domínio da União, sem
a prévia autorização de que trata este artigo.»
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.

§ lº Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2· Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
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§ 3º O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da Administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil
ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados
ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação
de bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender as despesas com o Programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e

b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a
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iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e
resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da
segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive as autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.

Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que tratam os arts. 80 a85 do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, e ocaput
do art. 1Q da Lei n Q 8.025, de 1990, será de competência exclusiva da
SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas
e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade da União, sem
prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei nQ 147, de 3 de fevereiro de 1967, e
observado o disposto no art. 37.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva
cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicultura,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.

Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
do art. 18, condicionada, quando for o caao, à apresentação do Estudo
de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais
pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os
incisos I e II do art. 6 Q do Decreto-Lei n Q 2.398, de 1987, com a redação
dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do mês
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seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite, junto
ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista do
domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante de
recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão
trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.

Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na Area de Proteção Ambiental (APA), da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n? 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos ímóveis residenciaís da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município
de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua
da América n? 31, no Baírro da Gamboa, no Município do Rio de Janeiro
(RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisória.

Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2Q e § 4Q do art. 4Q, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.567-3, de 15 de maío de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5', 8', 9' e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o Decreto-Lei n' 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195
do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4' do
Decreto-Lei n' 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei n' 6.609, de 7 de
dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro e 1985,
o art. 4' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
n' 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.508-18, DE 13 DE JUNHO
DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre perfodo de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para a venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ lº São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
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§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2' As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei n' 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriaís, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demaís
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I
insumo
II
III

- industriaís que utilizem os produtos mencionados como
na fabricação de bebidas;
- atacadistas e cooperativas de produtores;
- engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e III do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.
Art. 5' Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, aínda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
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Art. 6" Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4", deverá constar a expressão Saido com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7" O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8" Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao Executor
do Projeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto n" 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9" Para efeito de determinação da base' de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que tratam as Leis
Complementares n"s 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro de
1970, 3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor da
receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro
(REB), instituído pela Lei n'' 9.432, de 8 de janeiro de 1997, poderá
ser excluído da receita operacional bruta.
Art. 10. Ficam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
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ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.

Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação - II e do
IPI as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia
e radiotelegrafia;
II - os veículos para patrulhamento policial;
III - as armas e munições.

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo
Decreto n Q 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (Não-Tributado).
Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na TIPI nas posições
0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e
0209.00.90.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4Q, incisos I e Il, do
Decreto-Lei n? 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da TIPI aprovada pelo Decreto n Q 2.092,
de 1996.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
outras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
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Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com
isenção do IPI, relativas aos produtos classificados nos códigos
8504.21.00, 8504.22.00 e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto n Q 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março
de 1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art.
3Q da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte
redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados
de pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento varejista, efetuada por máquina
automática ou manual, desde que fabricante e varejista não
sejam empresas interdependentes, controladoras, controladas
ou coligadas .»

Art. 19. Para fins da aplicação do disposto no art. 11, § 7Q, da
Lei n Q 9.432, de 1997, considera-se frete aquaviário internacional
produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB
o frete constante de conhecimento de embarque emitido por empresa
brasileira de navegação, decorrente do transporte realizado:
I -

em embarcação registrada no REB;

II - em embarcação estrangeira, quando afretada em substituição a embarcação de tipo semelhante e tonelagem bruta equivalente, pré-registrada no REB, em construção em estaleiro brasileiro,
pelo período máximo de 36 meses;

III - em espaço cedido por embarcação estrangeira integrada a acordos de troca de espaços com embarcações inscritas no
REB, homologados pelo órgão competente do Ministério dos Transportes, necessariamente na base de um espaço cedido para um
recebido.
Art. 20. As condições de financiamento previstas no § 1Q do art.
11 da Lei nQ 9.432, de 1997, serão aplicadas também às parcelas dos
financiamentos anteriormente concedidos, com vencimentos a partir
de 9 de janeiro de 1997.
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Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.508-17, de 15 de maio de 1997.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Francisco Dornelles
Clóvis de Barros Carvalho

o anexo está publicado uo DO de 14.6.1996,págs. 12378112379. Edição Extra.

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.535-6, DE 13 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1· O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
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Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
Das Atribuições

Art. 3º São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados às políticas econõmicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4º São atribuições do cargo de procurador do Banco Central
do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5º São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
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II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);

III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;

VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6· O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-sa-á mediante concurso público específico, de provas ou
de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo
cargo.
§ 1· O concurso público a que se refere este artigo reaIizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda o programa de capacitação.
§ 2· Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3· O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
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CAPÍTULOlV
Do Desenvolvimento

Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata O art. l' ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão
de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe,
observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de
avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão l da
classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do Banco
Central do BrasiL
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1', inciso l, e § l' do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal, de nível superior;
c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação 'para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;

II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
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§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo II!.
§ 1º O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
será de trinta e cinco pOT cento, podendo ser ampliado para cinqüenta
e cinco por cento a partir do 366º dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.

§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da Autarquia, nos valores e distribuição
previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.
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§ 3· Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4· As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes
aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo
VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1· de dezembro
de 1996.
§ 5· A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.

§ 6· Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de presidente e de
diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.

§ 1· A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista
corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional
por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não
presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
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§ 2° A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei
nO 8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passívas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atívidade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1° A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei nO 8.112, de 1990.
§ 2° As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129,130 e seu § 2°, da Lei nO 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de 1° de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
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Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.
Art. 20. Se do enquadramento nas Carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lbe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
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(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ l' Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de l'
de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central
do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
da Autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tornados
indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
União, Autarquia e Fundações Públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1', da Lei n' 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham sido
demitidos, bem como aos exonerados após I? de janeiro de 1991, que
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não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à
autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de sua
responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, Autarquias e Fundações
Públicas federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a beneficios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela Autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n" 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
§ l' As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' dejaneiro de 1991,
ficam transformadas em beneficios previstos no regime instituído
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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pela Lei n Q 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em que
o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de sua
aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e c do
inciso III do art. 186 da Lei nO 8.112, de 1990;
b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1Q de dezembro de 1996;

c) será promovida de oficio, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em
contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n" 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2Q É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de
decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1Q do art. 19 desta medida
provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese
em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n Q 8.112,
de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1Q de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
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Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.535-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Servidores

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Brasil
Total para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Total para a Carreira

711
5.459
6.170
200
200
6.370

Total para o Banco Central do Brasil

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais
A

IV
1Il

11
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
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Classe

Padrão

Vencimento Básico
(VBs)
40h semanais

B

IV
III
II
I

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

C

IV
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

1.1.2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

Vencimento Básico
(VBm)
40h semanais

A

IV
III
II
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

B

IV
III
II
I

966,30
929,10
884,70
842,40

C

IV
III
II
I

802,20
763,80
720,30
679,50

D

III
II
I

640,80
604,50
570,00
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Anexo I!
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico
Classe

(VBs)

Padrão

40b semanais

A

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

IV
III

11
1
B

IV
II1
11

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

1
C

IV
II1
11

D

m

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

1

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11

1

Anexo IH
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

%eBaseda
GABC

A

IV
III
11

65o/o-A-I
65o/o-A-I
65o/c-A-I

1

65o/c-A~I

IV
III

750/0-B-l

11
1

750/0-B-I
750/0-B-I

B

75o/~B-I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III

B

%eBaseda
GABC

11
1

90%-A-IV
90%-A-I1I
9Q%-A-II
900/o-A-I

IV
III
11
I

SO%-B-IV
90%-B-I1I
90%-B-I1
90%-B-I

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. I, p. 3389-3702, jun. 1997

3618
Analista doBancoCentraldo Brasil Técnico de Suporte do BancoCentraldo Brasil
%eBaseda
0/0 e Base da
Padrão
Classe
Padrão
Classe
GABC
GABC
C

IV

III
II
1
D

III
II
1
1

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

C

75%-D-I
75%-D-I

D

IV

III
II
1

55o/~D-I(I)

III
II
1

9O%-C-IV
9O%-C·lll
9O%-C-lI
9O'Y~C·I

9O%-D-lll
9O'Y~D-1I

90%-D-I

35%-D-I(I)

1.2 Carreira Jurídica do Banco
Central do Brasil
Procuradordo Banco Central doBrasil
Classe
A

B

Padrão
IV

III
II

65%·A-I
65%-A-I
65%-A.I

1

65%-A·I

IV

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

III
II
1

C

IV

75%-C-I

III
II

75%..c-1
75%-C-I
75%-C-1

1

D

III
II
1
1

(1)

0/0 e Base da
GABC

75%-D-I
75o/~D-I

55%-D-I(l)
35%-D-I(I)

Conforme disposto no § 111 do art. 11 desta MP.
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Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
D~oIAssessoramento

Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS-l
FDE-lIFCA-l
FDE-2IFCA-2
FDT-lIFCA-3
FDO-l/FCA-4
FCA-5

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

1
50
85
263
643
229

Suporte

FST-l
FST-2
FST-3

12
96
56

364,90
213,00
177,30

CustoGlobal Autorizado

R$ 1.329.525,00

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Nível

Técnico

APOl
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

e
Procurador

Total

Auxiliar

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89
Total

Adicional Especial

Total

Servidores

Vr. Unitário
R$

Total
R$

1

2.218,50

2.218,50

44

1.941,38
1.830,38
1.331,25

85.420,72

85
186
217
922
115
976
150
713
289
3.698
11
102
56
162
132
463
238
4.399

1.109,26

776,63
554,63
444,00

333,00
277,50
222,00

222,00
166,50
138,75

111,00
83,25

-

-

155.682,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45

433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00
2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00
56.166,00
185.353,14
2.498.205,22
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Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Valor Unitário
R$

Servidores

Nível

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto

Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

Servidores

A
B
C

A

IV
I1I

-

11

D

I

E
Auxiliar

F
G
H
I
J
L
M

B

P
Total para a Carreira/Cargo

I

3
106
306
176

IV
I1I

78
16

11

C

N
O

IV
I1I

D

11

9

I

7

I1I

6
2
2

11
I

711
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Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira
Referência
A

B
C
D

Analista do Banco Central do Brasil

Classe

A

I
J
L

11
IV

B

H

Técnica

IV
III
I

E
F
G

Padrão

III
11
I
IV

C

III
11

M

I

N

III
11

O

D

P

I

Total para a Carreira/Cargo

Servidores
57
30
80
473
602
487
471
202

74
196
868
672
138
445
278
5.073

Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Procuradordo Banco Central do Brasil

Cargo extinto

Carreira

Referência

A
B
C
D

Classe

A

Procurador

I
J
L

B

P
Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

11
IV
III

11
I

C

M
N
O

IV
III
I

E
F
G
H

Padrão

IV
III

11
I
III

D

11
I

Servidores

4

4
25
20
16
4
13

-

46
15
150
5.934
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Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Estruturas Extintas

Criada
(Equivalência)

(Código)

100%FCA-1

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100%FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100%FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001,953970,
966894

15%FCA-4

613673

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
18,75% FCA-4 615625,616680,617628,618624,619620,620688, 621641, 631175,640190,
641219,642215,643211,644218
20%FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50%FCA-4 604623

25% FCA-4

019097,020192,020109,020206, 071633, 080594, 081590, 085561, 100595,
110590,111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591, 125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,20263O,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30%FCA-4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182

40%FCA-4

018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609, 072605, 083593,
087564,100560,110531,111562,112569,113565, 114561,115568,120561,
121568,122564,123560,124567,125563,126560, 127566,130567, 140562,
141569,142565,143561,144568, 145564, 146560, 147567,200565, 201561,
201600,202568,202592,202606,203564,204560,350664, 428167,472166,
473162,480169,482161,483168,484164,486167,487163,488160,489166,
491160,492167,493163,501204,915920, 918890, 940909, 967912, 979880,
980870,981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

50% FCA-4

110566,470155,790168,791164,792152,793159,916897
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

52,50%FCA-4 610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,
111503,112500, 112593,113506,114502,115509,121509, 122505,123501,
124508, 125504,126500,127507,128503,130508,140503,141500,142506,
70% FCA-4

143502, 144509, 145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509,202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100%FDE-1

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

100%FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-l

008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560,082562,082597,
083569,084565,086568,088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164,427136,427160,429155,440086,452084,454087,
455083,458082,760137,904945,943940,949930,946001,947954,948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

lOO%FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

lOO%FDT-l

761133,936979,944980,945978

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,

37,5% FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676, 834882, 840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

70%FST-1

350702,833886
070700,939820,941824

100%FST-1

040312,070637,810835,950858

100% FST-Z

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75%FST-3
100%FST-3

665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.549-31, DE 13 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 12 Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

a)

§ 2· Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção Il
Das Competências e da Organização
Art. 2· À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desemCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t, 1, p. 3389-3702, jun. 1997
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penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 32 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II
11I
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 42 À Secretaria de Comunícação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhes o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 52 À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
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macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrntura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança
dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem
assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrntura
básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois niveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da UIÚão, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ l' Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
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§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais Câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.
Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estraCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997
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tégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II
III

IV
V

VI
VII
VIII

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
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IX X
XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
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e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folba de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil
e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelbamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
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g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofrea)

qüências;
d)

serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b)

proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII a)

Ministério da Educação e do Desporto:

política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
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c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f> magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
f> participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
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fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
Xl -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos

índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trànsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
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j) ouvídoria-geral;
1) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
fi orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

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

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
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b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fi formulação e coordenação das políticas nacionais e desenvolvimento urbano;
g) admiuistração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
J) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com orgauismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Miuistério da Previdência e Assistência Social:

previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;

a)

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b)

relações diplomáticas e serviços consulares;
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c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII a)

Ministério da Saúde:

política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;
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§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes da Administração Pública.
§ 2Q A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,

inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas
atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis
regulamentos.

§ 3 A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
Q

que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho
portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses
instrumentos.

Seção/lI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II

Gabinete do Ministro;

III

Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ 1 No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n Q 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
Q

§ 2Q Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se

refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atríbuídas pelo Ministério do Estado.
§ 3Q Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
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SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·,2· e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e QualiColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3639
dade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento
de Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até
cinco secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do
Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e de Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço
Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de
até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto
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Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes as repartições consulares, o Conselho de Politica Externa e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro
secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;

XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias;
§ l' São mantidas as estruturas básicas dos ministérios
militares.

§ 2' O Conselho de Politica Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO UI
Da Transformação, Transferência, Extinção, é Criação
de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
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IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH -

para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
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v -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n" 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n" 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas a modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;

VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1" do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regíonal, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n? 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legíão Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (Cbia), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
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II
o Ministério do Bem-Estar Social;
111
o Ministério da Integração Regional;
IV
no Ministério da Justiça;
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração-Geral, em cada
Ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto;
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
111 - defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de
Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do
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Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal
e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
UI - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIU, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta Medida Provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário-Executivo nos
Ministérios Civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
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cia da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuiçôes:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º deste medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo como art.
43, § 1º, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
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Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os Ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os Ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
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e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § I" deste artigo.
§ 6º O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.
§ 7º Encerrado o inventário da extinta Fundação de Assistência
ao Estudante, os processos judiciais que a envolvam como parte serão
transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8º Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagricola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe!Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municipios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piam, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado
do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
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Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de
Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e iucumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extiutos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
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Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1Q O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma Diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
floristicos do Brasil.

CAPÍTULOrv
Das Disposiçôes Finais e Transitórias

Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n'' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4· e § 2· do art. 5· do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t, 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3651

lU - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e as funções estritamente
necessários à continuidade das atividades de prestação de contas
decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
de junho de 1995.
Art. 43. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
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"Parágrafo único. A autorização para o funcionamento, o
credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade
ou estabelecimento isolado de ensino superior, e O reconhecimento
de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação, podendo tais atribuições ser
delegadas, no todo ou em parte, ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ou aos Estados e Distrito Federal, observado,
neste último caso, o disposto no § 3' do art. 9' da Lei n' 9.394, de
20 de dezembro de 1996>

Art. 44. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão de novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997."

Art. 45. O art. 17 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
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§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 46. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
n
In
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil;

§ 2º Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 47. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funçôes de direção em autarquias e
fundaçôes públicas federais, concernente a atos praticados no
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exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes inclusive a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."

Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como agência
executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.

§ 1" A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2" O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as agências executivas, visando assegurar
a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos
orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e das
metas definidos nos contratos de gestão.

Art. 49. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da agência
executiva.
§ 1" Os contratos de gestão das agências executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, as metas e os respectivos indicadores de desempenho da
entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento.
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§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das agências executivas.
Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a ciar o Conselho de
Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus), da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a ã Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Art. 53. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar
as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial e de
serviços gerais, no ãmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.
Art. 54. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de 30
de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de março
de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995, 1.038,
de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090, de 25 de
agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro
de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de
1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 de fevereiro de 1996,
1.342, de 12 de março de 1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de
10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de junho de 1996, 1.498-19, de9 dejulho
de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de
1996, 1.498-22, de 2 de outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de
1996, 1.498-24, de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de
1996,1.549-26, de 16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de
1997,1.549-28, de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997,
e 1.549-30, de 15 de maio de 1997.
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Art. 55. Essa medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nO 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, e os arts. 1º,
2º e 9º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Canualho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.560-6, DE 13 DE JUNHO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDE:rIrTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de setembro de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno eextemo;
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caíxa Econômica Federal, com amparo na
Resolução n? 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
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III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I,juntamente com créditos titulados pela União contra as
Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ l' As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituidas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2' Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e Il, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;

b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais;
c) as obrigações já refinanciadas pela União.

§ 3' As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 4' O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até
noventa dias, por decisão fundamentada do Ministro de Estado da
Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e
Estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o Estado tenha obtido as autorizações legíslativas necessárias
para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a
alínea anterior.

Art. 2' O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I -

dívida financeira em relação à Receita Líquida Real (RLR);
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H - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não-financeiras;
IH
despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à RLR.

Parágrafo único. Entende-se como Receita Líquida Real, para
os efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
case dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as seguintes em
igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
H - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente
com base na variação do IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir até 120 dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3º A parcela a ser amortizada na forma do art. 7º poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1º.
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§ 4Q Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.

§ 5Q Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no Programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.

§ 6Q A não observância das metas e dos compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante o período em que durar O descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados
neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal,
acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro pontos
percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5Q•

Art. 4Q OS contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e Il, da Constituição.
Art. 5Q OS contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos termos desta medida provisória.
Art. 6Q Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5Q,
poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações:
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I - dívidas refinanciadas com base na Lei n" 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;
II -

dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;·

III - dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n Q 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na Lei n Q 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;

V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei n Q 8.727, de 5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei n? 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Estado,
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ 1° Poderão, ainda, Ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei
n Q 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2Q OSvalores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3Q O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR
anual.
§ 4Q Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido, nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 5Q Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.

§ 6° No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.
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Art. 7º Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 8º Para efeito da amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta medida provisória,
poderão ser utilizados pelos Estados os créditos não repassados pela
União, relativos à atualização monetária do IPI - Exportação.
Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de que trata o
caput fica condicionada à adoção, pelos Estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos municípios, da importância corres-

pondente aos 25% do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido
no § 3º do art. 159 da Constituição Federal.
Art. 9º A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que trata esta
medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de
refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 10. O Ministério da Fazenda encaminhará às Comissões de
Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir títulos do Tesouro Nacional, com forma de colocação, prazo de
resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à
obtenção dos recursos necessários à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos
desta medida provisória, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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Art. 13. O § 4Qdo art. 4Qda Lei n Q5.655, de 20 de maio de 1971,
Q
com a redação dada pela Lei n 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Q
«§ 4 A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento às
empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica e para reativação do programa de
conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, po-!
dendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações do'capital
social de empresas concessionárias sob controle dos governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatização.s
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.560-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.531-7, DE 20 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 24, 26, 57 e
120 da Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993,
que regulamenta o art. 8.666, de 21 dejunho
de .1993, que regulamenta O art. 37, inciso.
XXI, da Constituição, institui normas parar.
licitação e contratos da Administração Públi-.
ca, e ao art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de'
serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe.
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
.
com força de lei:
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Art. l° Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais
de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim
específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço
público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação sspecífica.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e
nos incisos III a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8 Q desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses;
§ 4° Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
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o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses,»
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União .»
Art. 2" O art. 15 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15

IV -

.

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga, ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4" Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas »

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.531-6, de 23 de maio de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.563-6, DE 20 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações maritimas ou fluviaís ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
II -

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

exterior;
III - remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado
de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de stands
e locaís para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como as
de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;

IV - valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
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VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destínados ao financiamento de exportações.
Parágrafo ÚIÚCO. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 2º Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3º O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9º da Lei n? 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,

à pessoa jurídica situada exclusivamente em área de livre comércio.

Art. 4º Os valores a que se refere o inciso II do § 3º do art. 42 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
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Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.563-5, de 23 de maio de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de F de janeiro de 1997.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.566-5, DE 20 DE JUNHO
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.566-4, de 23 de maio de 1997.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3668
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.569-3, DE 20 DE JUNHO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de cãmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
11 - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;

111 - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ F A multa de que trata o caput será cobrada:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e 11 deste artigo,
sobre o valor, .em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
o periodo compreendido entre a data limite do prazo estabelecido pelo
Banco Central do Brasil para contratação do cãmbio e a data da sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no período;
b) nas importações enquadradas no inciso 111, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;
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c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido entre:
1. a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolbimento da multa e cada novo período de 180 dias.

§ 2· São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata

o caput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento
da importação, nas importações pagas em reais;
c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.

Art. 2· O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos), ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-2, de 23 de maio de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.570-3, DE 20 DE JUNHO
DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei
nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo
único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4°
da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei
n" 8.437, de 20 de junho de 1992.
Art. 2º O art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.»
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Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.570-2, de 23 de maio de 1997.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.507-21, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n· 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2" O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
partcipantes do Programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
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I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3673
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ 1.507-20, de 28 de maio de 1997.
Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.511-12, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão

de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguínte medida provisória, com força de lei:

Art. 1Q O art. 44 da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Regíão Norte e na parte norte da Regíão
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ P A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matricula do
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ração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.

§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13°8, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44°W, no Estado
do Maranhão.

§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igual ou superior a 1.250.000, realizado segundo as diretrizes metodológicas pertinentes, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicações
do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por
cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de
reserva legal.»
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura, florestal nativa na
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
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permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.

Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.511-11, de 28 de maio de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176" da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.523-9, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n "s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força da lei.

Art. 1° Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98, e alterados os
arts. 12,22,25,28,29,30,31,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 12

.

v -

.
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b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o aUX11io de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não-contínua.

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

})

«Art. 22

.

II - para o financiamento dos benefícios concedídos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2" Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem corno as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9Q do art. 28.

§ 6Q A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos íncisos I e II deste
artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusíve jogos
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7Q Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social', no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.
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§ 8' Caberá à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo
desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminandoas detalhadamente.

§ 9' No caso de a associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade,
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual
de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b do inciso
I do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
associações desportivas, que devem contribuir na forma dos
incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei,»

«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:

I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
.........................................................................................................»

«Art. 28

.

§ 3' O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês .
................

(

.

§ 8' Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
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a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.
§ 9'
.

a importância recebida a título de férias indenizadas;
e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
d)

.....................................................................................•...............••.»

«Art. 29

.
Escala de Salários-base

Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Salário-base

R$120.00
R$ 206,37
R$ 309.56
R$ 412,74
R$ 515,93
R$ 619,12
R$722,30
R$ 825,50
R$ 928,68
R$ 1.031,87

Número Mínimo de Meses de
Permanência em Cada Classe
(Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

...............................................................................................•.....•..»

«Art. 30

.

In - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribnição de
que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de
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estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa fisica, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
fisica de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na
forma estabelecida em regulamento;
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condõmino
da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação
da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direto
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admítida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem:
X - a pessoa fisica de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso
III deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;

b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa fisica;

c) à pessoa fisica de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
XI - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo à
pessoa fisica não produtor rural que adquire produção para
venda no varejo a consumidor pessoa física.
........................................................................................................»
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«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
........................................................................................................»

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importãncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere
o art. 13 da Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.

Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento..
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de l' de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;

b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
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U - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação:
b) quinze por cento, após o 15º dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso, desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15º dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;

UI -

para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:

a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.

§ 1º Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na 'ordem inversa do
vencimento, em prejuízo da que for devida no mês de competência
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em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1· deste artígo.»
«Art. 38. .

.

§ 5· Será admitido o reparcelamento por uma única vez.

§ 6" Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento, serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n· 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1· dia do mês da concessão do
parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento relativamente ao mês do pagamento.
§ 7· Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverácomprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedído.»
«Art. 39. .

.

§ 3· O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação
de pagamento.

§ 4· O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará
alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial a que se refere
o §.3·.»
«Art. 45

.

§ 4· Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2· e 3·
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento,»
«Art. 47
..
I ..
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d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de
capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de
entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
• • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••••••• 0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••••• o ••

«Art. 55

»

.

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente,
relatório circunstanciado de suas atividades.
........................................................................................................»

«Art. 69. O Miuistério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa pennanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falbas existentes.
§ 1· Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser no prazo de trinta dias.
§ 2· A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.

§ 3· Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remúneração de 3,5% do
montante arrecadado contribuição por lei devida a terceiros,
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desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
n's 8.883, de 8 de junho de 1994 e 9.032, de 28 de abril de 1995.»
«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro
oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública.

I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
II - no segundo leilão, por qualquer valor excetuado o vil.
§ l' Poderá o juiz a requerimento do credor, autorizar seja
parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.

§ 2' Todas as condições do parcelamento deverão constar
no edital de leilão.
§ 3' O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4' O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.

§ 5' Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguíntes disposições:
a) valor da arrematação valor e número de parcelas mensais
em que será pago;
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b) constituição de hipotéca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;
c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.

§ 6º Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais o saldo devedor remanescente vencerá
antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 72 Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.
§ 8 2 Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS,
e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão
ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.
§ 92 Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da hasta pública."

Art. 2 2 Fica restabelecidos o § 42 do art. 86 e o art. 122, e
alterados os arts. 11, 16, 48, 55, 57, 58, 75, 86, caput 96,102, 103, 107,
124,130 e 131 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguinte
redação:
«Art. 11.

.

v -

.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o auxílio
de empregados, utilizados a qualquer título, 'ainda que de forma
não contínua;
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b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;

d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
Previdência Social do país do domicílio.
........................................................................................................»

«Art. 16

.

§ 22 O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao asegurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
providenciário.
........................................................................................................»

«Art. 55

.

§ 22 O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
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segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta Lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
......................................................................•.................................»

«Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químícos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emítido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo
a limites de tolerãncia e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3° A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
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§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento."
«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na
data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei."
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado quando após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 4' A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia."
«Art. 96

.

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribnição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento."
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ l' A perda da qualidade de segurado não prejudica o
direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época
em que estes reqnisitos foram atendidos.

§ 2' Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
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do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para
obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de beneficio, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausente na forma do Código Civil.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2", será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do beneficio,
ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem,
ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.»
«Art. 124

.

VII - pensão por morte com aposentadoria, ressalvado o
direito de opção pelo beneficio mais vantajoso.
........................................................................................................»

«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de
propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação
versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucíonalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou
jurisprudência consolidada no STF ou dos tribunais superiores.
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Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários
baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em dívida ativa;
c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.•

Art. 3° Os arts. 144 e 453 da Consolidação da Leis do Trabalho
(Decreto-Lei nO 5.452, de 1°de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho do regulamento da empresa de convenção ou acordo
coletivo desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.»
«Art. 453

.

Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readimissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicional
à prestação de concurso público>

Art. 4° Os arts. 3° e9°daLein09.317, de 5 de dezembro de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q

.

§ 1°

.

f) contribuições para a Seguridade Sociàl, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho
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de 1991, o art. 25 da Lei n Q 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar n Q 84, de 18 de janeiro de 1996.
........................................................................................................»

«Art. 9º

.

§ 4Q Compreende-se na atividade de construção de imóveis,

de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de eclificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.»

Art. 5Q OS magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos II do art. 119 e III do § F do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 6Q A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n Q 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n Q 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7Q O § 3Q do art. 25 da Lei n Q 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 25

.

§ 3Q Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3Q do art. 25 da Lei n Q 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n Q 8.540, de 22 de dezembro de 1992.»
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Art. 8' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis n's 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.523-8, de 28 de maio de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n' 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n' 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei n? 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n? 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n' 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei n' 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2' do art. 38, os
arts. 99 e 100 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5' do art. 3',
os arts. 139,140,141 e 148 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, os
arts. 3' e 4' da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei n' 8.641, de
31 de março de 1993, e o § 4' do art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril
de 1994.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-9, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurado-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos Anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto
em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.524-8, de 28 de maio de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o anexo está publicado naDO de 28.6.1997. Edição extra; págs.

13642113658.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.565-6, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1s A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre a matéria.
§ 1e Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n? 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos inciso I
a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 2º Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o

art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
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Art. 3' O Salário-Educação não tem caráter remuneratório
na relação de empregado e não se vincula, para nenhum efeito, ao
salário ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado a importância equivalente a um por cento a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424,
de 1996.

Art. 5' A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre li
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de institnição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.

Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela Autarquia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3696
Art. 8Q O Poder Executivo regulametará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-5, de 28 de maio de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n Q 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 27 de junho, de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.571-3, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUB), ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, ;,. 6, t. 1, p. 3389-3702, jun. 1997

3697
§ l' Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Município (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.
§ 2' As unidades federativa mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE), e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.
Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente 'Para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', as dividas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3' Para os mil municípios de menor capacidade de pagamento, medida pela receita per capita das transferências constitucionais da
União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
o percentual de que trata o caput do art. l' será reduzido em seis pontos
e para os mil municípios seguintes, em três pontos.
Parágrafo único. A aferição da receita a que se refere este artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996 e a
população de cada município informada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa
disponível em 31 de dezembro de 1996.
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Art. 49 Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 19 desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 59 O acordo celebrado com base nos arts. 19 a 39 desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Muuicípio autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferêncía que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Miuistério da Fazenda.
Art. 69 Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou
hospitais contratados conveuiados com o Sistema Úuico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração
Pública direta e indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser
parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham
junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1065 a 1077, do Código
Civil.
§ 19 As dívidas das entidades e hospitais proveuientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso IV do art. 30 da Lei n? 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 79 deste
artigo mediante a cessão estabelecida no caput.

§ 29 O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados efetuarão o pagamento mensal correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Miuistério da Fazenda.
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§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4' Insuficiente o. pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reias).
§ 6' Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este. artigo,
ressalvado o disposto no § l' as importâncias devidas a título de multa
moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos contados
a partir do dia l' de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12' mês, inclusive.
§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.
§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
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podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n' 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias
referentes a competéncias posteriores à celebração de acordo de parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticado com base na Medida Provisória n' 1.571-2, de 28 de maio de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.572-2, DE 27 DE JUNHO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA,;no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de I' de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá-a R$ 4,00 (quatro
reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
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Art. 2· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1· de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3· Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do
artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4· Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1·
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2·, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.572-1, de 28 de maio de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo
com as Respectivas Datas de Inicio
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

emjulho/96

7,76
7,14
6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

até maio/96

emjunho/96
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Data de Início do Beneficio

Reajuste (%)

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51
2,92
2,33
1,74

em janeiro/97
em fevereiro/97

emmarço/97

em abri1l97

1,16

em maio/97

0,58
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONClRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES,Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 27, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Gouerrw da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova
Zelândia, emBrasilia, em 18 dejun/w de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto referente ao acordo acima citado está publicado no D8F de 13.6.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 28, DE 1997 (*)
Aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países
Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, em Paris, em
15 de outubro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Desertificação e/ou
Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro
de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

(") O texto referente ao acordo acima citado está publicado no DSF de 13.6.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 29, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Ajuste Complementar
do Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Brasília,
em 25 de março de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo
Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria
de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília,
em 25 de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido ajuste,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

(*) O texto referente ao acordo acima citado está publicado no DSF de 13.6.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 30, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas. que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6
ao art. V do AJ:.ordo para a Construção da
Ponte São Tomé e São Borja, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasa
e o Governo da Argentina. em Bueoos Aires.
em 17 de novembro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, que
incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao art. V do acordo para a Construção
da Ponte São Tomé e São Borja, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Argentina, em Buenos
Aires, em 17 de novembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

(*) O texto do acordo acima citado está publicado noD8F de lSl.3.1997.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 50, DE 1997
Autoriza O Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto a The Overseas Economic
Cooperatíon Fund (OECF), no valor equivalente a l' 6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte
milhões de ienes japoneses), destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia
Eólica do Estado do Ceará.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É autorizado o Estado do Ceará, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo junto a The Ouerseas Economic Cooperation Fund (OECF)
(Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina), no valor equivalente
a até Y 6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses).
Parágrafo úuico. A operação de crédito autorizada destina-se ao
financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do Ceará, a ser
executado pela Companhia Energética do Ceará (Coelce).
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Art. 2' É a União autorizada, nos termos da Resolução n? 96, de
1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação autorizada
no artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito será realizada nas seguintes
condições:
a) mutuário: Estado do Ceará;
b) mutuante: The OverseasEconomic Cooperation Furul (OECF)
(Fundo de Cooperação Econômica Utramarina);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantidor: Estado do Ceará, mediante cotas de transferências constitucionais e receitas próprias;
e) valor: Y6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes
japoneses), equivalentes a R$ 53.724.888,00 (cinqüenta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais),
em duas tranches, sendo a tranche I de Y 5.242.000.000,00 (cinco
bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões de ienes japoneses),
destinada ao financiamento de obras civis, e a tranche II, de Y
778.000.000,00 (setecentos e setenta e oito milhões de ienes japoneses), destinada ao financiamento de gastos com consultoria;
fJ juros: 4,0% a.a, (quatro por cento ao ano) sobre o saldo devedor
do principal, a partir de cada desembolso, exceto quando parte do
empréstimo for destacada para cobrir pagamentos a consultores, caso
em que a taxa de juros será de 2,3% a.a, (dois inteiros e três décimos
por cento ao ano) sobre a parcela a ser destacada e a partir do
respectivo desembolso;
g) juros de mora: 3,0% a.a, (três por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
h) disponibilidade: sete anos a partir da data de entrada em
vigor do acordo de empréstimo;
i) destinação dos recursos: execução do Projeto de Construção de
duas Usinas de Energia Eólica no Estado do Ceará;
j) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e sete parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o período
de carência de sete anos;
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-

dos juros: semestralmente vencidos;

I) comissão de crédito: 0,1% (um décimo por cento) flat sobre cada

desembolso, descontado do valor total do empréstimo.
Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado da
data de publicação desta resolução.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 51, DE 1997
Eleva para US$ 10,000,000,000.00 (dez
bilhões de dólares norte-americanos) o valor
a que se referem os arts. lº e 2º, a, da Resolução n' 57, de.1995, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É elevado para US$ 10,000,000,000.00 (dez bilhões de
dólares norte-americanos) o valor a que se referem os arts. 1° e 2°, a,
da Resolução nO 57, de 10 de novembro de 1995, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
«Art. 1° É a União autorizada, nos termos da Resolução
nO 96, de 1989, do Senado Federal, a executar Programa de Emissão e Colocaçãode Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior, no valor equivalente a até US$ 10,000,000,000.00 (dez
bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à
substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa. a
menores custos e maiores prazos.»
«Art. 2Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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a) montante da emissão e colocação dos títulos até
US$ 10,000,000,000.00 (dez bilhões de dólares norte-americanos)
ou seu equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez
ou parceladamente, em tranches diversas;
....................................................................................•.............•.•...»

Art. 2· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 52, DE 1997
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a US$ 12,670,083.95 (doze
milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três
dólares norte-americanos e noventa e cinco
centavos), junto a um consórcio bancário liberado pelo Banque Paribas.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n· 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo no valor equivalente a US$ 12,670,083.95
(doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares norteamericanos e noventa e cinco centavos), junto a um consórcio bancário
liberado pelo Banque Paribas.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao Programa de Reaparelhamento
da Marinha, para financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do
custo de importação de cinco helicópteros, de seus acessórios e peças
de reposição, de origem francesa, e 100% (cem por cento) do prêmio
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de seguro da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce
Extérieur (Coface),

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) credor: consórcio de bancos liberados pelo Banque Paribas
(Paris/França);
b) valor: equivalente a US$ 12,670,083.95 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos), sendo:

- US$ 11,981,393.45 (onze milhões, novecentos e oitenta e um
mil, trezentos e noventa e três dólares norte-americanos e quarenta
e cinco centavos), para financiamento de 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor equipamentos e serviços;
- US$ 688,690.50 (seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e
noventa dólares norte-americanos e cinqüenta centavos), para financiamento de 100% (cem por cento) do seguro de crédito Coface;
c) juros: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano)
acima da Libor semestral, incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada desembolso;
d) prêmio de seguro de crédito: 5,748% (cinco inteiros e setecentos e quarenta e oito milésimos por cento) sobre cada desembolso, já
incluído no valor financiado;

e) comissão de gestão: 0,5 a.a. (cinco décimos por cento ao ano)
sobre o valor financiado;
f) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% (um décimo
por cento) do valor financiado;
g) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
h) condições de pagamento:

-

do down payment: após a emissão do Certificado de Autorização;

- do principal: em dez parcelas semestrais consecutivas e
iguais, vencendo-se a primeira seis meses após o ponto de início dos
reembolsos de cada porção de crédito;
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dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o
principal;
- da comissão de gestão: quarenta e cinco dias após a emissão
do Certificado de Autorização;
- do prêmio de seguro de crédito: acrescido ao valor do principal
e pago nas mesmas condições;
- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possa ser pagas em moeda
estrangeira.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 54, DE 1997
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTPJ, destinando-se os recursos ao giro de
sua divida mobiliária com vencimento em
junho de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), para giro de sua
divida mobiliária com vencimento em junho de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nQ3, no valor correspondente a 98% (noventa e oito por cento) do total;
b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d)

prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Selie
Título
521S25

Quantidade
327.704.974.520

Vencimento

15.6.1997

g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selic
Colocação

Vencimento

16.6.1997

15.6.2002

Título
521825

Data-base
16.6.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nQ565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
Q
i) autorização legislativa: Lei n 5.684, de 28 de maio de 1987,

e Decretos nQs 29.526, de 18 de janeiro de 1989, e 30.261, de 16 de
agosto de 1989.
Art. 3Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 dejunbo de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t, 1, p. 37ü7-3729,jun. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 55, DE 1997
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), TUJ valor de R$ 11.535.200,00 (onze
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), cujos recursos serão utilizados
C017W contrapartida de recursos TW âmbito do
convênio de financiamento firmado com o
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para o
Programa de Ação para o Desenvolvimento
Turístico do Nordeste do Brasil (Prodetur):

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no valor de R$ 11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), cujos recursos serão
utilizados como contrapartida de recursos no âmbito do convênio de
financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para
o Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste
do Brasil (Prodetur).
Art. 2· A operação de crédito terá as seguintes condições
financeiras:
a) valor: R$ 11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e
cinco mil e duzentos reais);
b) juros: 6% a.a, (seis por cento ao ano) acima da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP);
c) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
d) condições de pagamento:
- do principal: em até noventa e seis prestações semestrais,
consecutivas e iguais, após carência de até trinta e três meses;
- dos juros: trimestrais na carência e mensais na amortização.
CoL Lei. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 37ü7-3729,jun. 1997
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Art. 3Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir da
data de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 56, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (E/D), no valor
equivalente a até US$ 275,000,000:00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos}1 destinados a financiar
parcialmente o Projeto de Modernização da
Rodovia Fernão Dias (BR·381) -2· Etapa.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É a União autorizada, nos termos da Resolução n Q 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n Q 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 275,000,000.00
(duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada destina-se ao
financiamento parcial do Projeto de Modernização da Rodovia Fernão
Dias (BR-381) - 2' Etapa.
Art. 2Q A operação de crédito deverá ter as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3707-3729,jun. 1997
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c) executor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais (DERlMG) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DERlSP);
d) valor: US$ 275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos), de principal;

e) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo custo, calculada pelo banco para dólares, dos Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo BID durante o semestre anterior, acrescida de um
diferencial, expresso em termos de percentagem anual, que o BID fixará
periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros;

fJ comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada
a partir de sessenta dias após a data de celebração do contrato;
g) prazo de desembolso: três anos a partir da vigência do contrato;
h) carência: até seis meses após o último desembolso;

i) condições de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo credor
mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto
quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga na
primeira data em que deva ser efetuado o pagamento dos juros, uma
vez transcorridos seis meses contados da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 26 de junho de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 26 de junho e 26 de
dezembro de cada ano, a partir de 26 de dezembro de 1997;
- da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas
estipuladas para o pagamento dos juros;
j) comissão de inspeção e supervisão geral: 1% (um por cento) do
valor do empréstimo, desembolsadas em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.

Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderão
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Col. !.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3707-3729, jun. 1997
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Art. 32 É vedado o pagamento, a qualquer título, de valor superior a 5% (cinco por cento) do valor total da obra pela prestação dos
serviços de gerenciamento, supervisão e meio ambiente.
Art. 42 A concessão da operação e manutenção da Rodovia
BR-381 será feita mediante licitação e o vencedor deverá destinar ao
Tesouro Nacional, conforme disposto no edital, parte dos recursos
arrecadados para efeito de amortização da dívida contratada pela
União para execução dos serviços do Projeto de Modernização da
Rodovia Fernão Dias (BR-381).
Art. 52 Esta autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contado da data de publicação desta resolução.
Art. 62 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 57, DE 1997
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, das operações de
antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa Econômica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN
n's 162 e 175, de 1995, 122, de 1996, 1 e 9, de
1997, e suas alterações, na conformidade do
protocolo de acordo firmado com o Governo
Federal, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Estado do Espírito Santo autorizado a contratar
operação de refinanciamento da dívida mobiliária do Estado, das
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 37ü7-3729,jun. 1997
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operações de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos
da Caixa Econômica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos
Votos CMN nºs 162 e 175, de 1995, 122, de 1996, 1 e 9, de 1997, e suas
alterações, na conformidade do protocolo de acordo firmado com o
Governo Federal, no âmbito do Programa de ApOlO à Reestruturação
e ao' Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2 2 (A operação de crédito terá as seguintes condições
financeiras:
a) saldo da divida: R$ 387.295.182,00 (trezentos e oitenta e sete
milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e dois reais),
a preços de 18 de abril de 1997;
b)

encargos:

-

juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;

c) prazo: trinta anos,
d) garantia: receitas próprias, as transferências constitucionais
e os créditos de que trata a Lei Complementar nº 87, 13 de setembro
de 1996;

e) condições de pagamento:

- amortização extraordinária: equivalente no mínimo a 20%
(vinte por cento) do valor do financiamento da dívida mobiliária
estadual, com recursos de ativos privatizáveis, aceitos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os quais
serão objeto de registro em uma conta gráfica no Tesouro Nacional,
de responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a
encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento;
- amortização: pela tabela price, limitadas a 13% (treze por
cento) da receita líquida real do Estado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3707-3729,jun. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 58, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União.junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equioa-

lentes aR$156.915.000,00 (centoe cinqüenta
e seis milhões, novecentos e quinze mil reais),
em 31 de janeiro de 1997, destinados ao
financiamento de parte do programa de rodovias daquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l Q É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 150,000,000.00 (cento
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 156.915.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões, novecentos
e quinze mil reais), em 31 de janeiro de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial
do Programa de Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2Q A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes
condições:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIU);

b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 156.915.000,00 (cento e
cinqüenta e seis milhões, novecentos e qninze mil reais), a preços de
31 de janeiro de 1997;
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d) juros: serão calculados sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo
custo, calculado pelo banco para dólares dos Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo banco durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem razoável expressa em termos de uma
percentagem anual, que o banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxa de juros. Assim que for possível, após o término
de cada semestre, o banco notificará ao mutuário a taxa de juros para
o semestre seguinte;
e) comissão de crédito: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias da data de assinatura do contrato;

fJ despesa de inspeção e supervisão geral: 1,0% (um por cento)
do valor do emrpréstimo, desembolsado em prestações trimestrais,
tanto quanto possível, iguais;
g) condições de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto
quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez
transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o
desembolso final do empréstimo e a última até 25 de outubro de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 de abril e 25 de
outubro de cada ano, a partir de 25 de abril de 1998;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único, As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 3" É a Uníão autorizada a conceder garantia ao Estado do
Rio Grande do Sul na operação de crédito externo referida no art. 1"
desta resolução.
Parágrafo úníco. A autorização prevista neste artigo está condicionada a que o Estado do Rio Grande do Sul vincule como contragarantia à União, as transferências federais a que faz jus, complemenCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 18'9,n. 6, t. 1, p. 3707-3729, jun. 1997
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tadas por suas receitas próprias, mediante formalização de contrato
de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta
corrente.

Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 59, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de US$ 100,000,000.00 (cem
milhões de dólares norte-omerícanoe) equivalentes a R$ 104.610.000,00 (cento e quatro
milhões, seiscentos e dez mil reais), em 31 de
janeiro de 1997, destinados ao financiamento
de parte do Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do
Êxodo Rural.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar
operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 100,000,000.00 (cem
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 104.610.000,00
(cento e quatro milhões e seiscentos e dez mil reais), em 31 de janeiro
de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3707-3729,jun. 1997
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial
do Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do Exodo Rural- Pró-Rural 2000.
Art. 2' A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes
condições:
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 104.610.000,00 (cento e quatro milhões,
seiscentos e dez mil reais), a preços de 31 de janeiro de 1997;
d) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da taxa
equivalente ao custo dos Qualified Borrowings cotados no semestre
precedente ao periodo de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo
devedor do principal, a partir da data de cada desembolso;
e) comissão de crédito (Commitment Charge): 0,75% a.a, (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contados a partir da data de cada desembolso;
fJ condições de pagamento:
- do principal em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em l' de novembro de 2002 e a última em l' de maio de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em l' de maio e I' de
novembro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação COm a efetiva data de
assinatura do contrato.
Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do
Rio Grande do Sul na operação de crédito externo referida no art. l'
desta resolução.
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Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo é condicionada a que o Estado do Rio Grande do Sul vincule como contragarantia à
União, as transferências federais a que faz jus, complementadas por
suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta corrente.
Art. 4Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado a
partir de sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 60, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Minas
Gerais para que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para efetivar a operação de crédito autorizada no art. 2' desta resolução.
Art. 2Q É o Estado de Minas Geras autorizado, nos termos da
Resolução nQ 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras FinanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3707-3729, jun. 1997
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ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), para giro de
sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Art. 3" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicaçãoda Emenda Constitucional
n" 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1997;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
.
d)

prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;
f) características dos títulos a serem substituídos:
SeIie

Título

Vencimento

511S26
511S25
511824

01.07.97
15.07.97
01.08.97

Quantidade
132.045.544.919
122.597.S57.423
147.861.639.641

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

Vencimento

Título

Data-base

01.07.1997
15.07.1997

01.07.2002

511826
511812
511826

01.07.1997
15.07.1997

01.08.1997

01.07.2002
01.08.2002

01.08.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n? 9.589, de 9 de junho de 1988,
Decreto n" 29.200, de 19 de janeiro de 1989, e Resolução nº 1.837, de
23 de janeiro de 1989.
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§ 1a A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2º O Estado de Minas Gerais encaminhará ao Senado Federal,
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação
referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução.
Art. 4º No prazo máximo de catorze dias após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 61, DE 1997 (*)
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar e conceder contragarantia a operação de crédito junto à Caixa Econômica Fe~
deral (CEF), com garantia da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos das
Resoluçôes nOs 70, de 1995, e 12, de 1997, ambas do Senado Federal,
a contratar e conceder contragarantia à operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal (CEF), destinada ao financiamento, a título
(*)

Retificada no DO de 25 de junho de 1997 (pág. 3736 desta obra).
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de ajuste prévio, de obrigações decorrentes da liquidação extrajudicial da Previ-Banerj, para com os participantes e pensionistas
desta e eventuais obrigações pecuniárias, de responsabilidade do
Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (Banerj), assumidas pelo
Estado, no valor de R$ 3.088.974.812,31 (três bilhões, oitenta e oito
milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e doze reais
e trinta e um centavos).
Art. 2· É a União autorizada, nos termos da Resolução n· 96, de
1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito
autorizada no artigo anterior desta resolução.
Art. 3· A operação de crédito terá as seguintes características:
a) mutuante: Caixa Econômica Federal (CEF);
b) mutuário: Estado do Rio de Janeiro;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) finalidade: financiamento, a título de ajuste prévio, de obrigações decorrentes da liquidação extrajudicial da Previ-Banerj, para
com os participantes e pensionistas desta, e eventuais obrigações
pecuniárias de responsabilidade do Banerj, assumidas pelo Estado;
e) valor: R$ 3.088.974.812,31 (três bilhões, oitenta e oito milhões,
novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e trinta e
um centavos), sendo R$ 2.146.575.717,03 (dois bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e
dezessete reais e três centavos) para a constituição de reserva monetária para garantir o cumprimento das obrigações da Previ-Banerj,
bem como das obrigações referentes às aposentadorias e pensões de
responsabilidade do Banerj e R$ 942.399.095,28 (novecentos e quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, noventa e cinco
reais e vinte e oito centavos) para a constituição de reserva monetária
para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e
outras decorrentes de ações judiciais de responsabilidade do Banerj;
f) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão, até 31 de
dezembro de 1997 ou até a data prevista na Cláusula Quinta do
contrato firmado, entre a CEF e o Estado, o que ocorrer primeiro,
encargos financeiros de 2,0921 % a.m. (dois inteiros novecentos e vinte
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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e um décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes ao
custo médio de captação mensal da CEF, acrescido de 0,5% (cinco
décimos por cento);
- os encargos financeiros retromencionados serão revistos trimestralmente, com base na variação do custo médio de captação da
CEF, calculados e incorporados mensalmente ao saldo devedor;
- sobre o saldo devedor incidirá, ainda, comissão de abertura
de crédito, correspondente a 0,10% a.a. (um décimo por cento ao ano),
calculada e incorporada mensalmente, pro rata temporis, ao saldo
devedor;
- a partir de 1· de janeiro de 1998 ou da data prevista na
referida Cláusula Quinta, o que ocorrer primeiro, o saldo devedor será
atualizado, mensalmente, pela variação do Indice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou por outro índice que vier a
substituí-lo;
- a partir de 1· de janeiro de 1998 ou da data prevista na citada
Cláusula Quinta, o que ocorrer primeiro, até a liqnidação total do
empréstimo, sobre o saldo devedor atualizado, incidirá encargos
financeiros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano), calculados e pagos pro rata temporis, junto a amortização
mensal do principal;
g) forma de pagamento: o empréstimo será pago pelo Estado em
prestações mensais e sucessivas, tantas quantas forem necessárias,
conforme o que determina a Cláusula Sétima do contrato celebrado
entre a CEF e o Estado;

h) contragarantia: receitas próprias do Estado e quotas a que se
referem os arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, da
Constituição Federal.

Art. 4· Deverá o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro
constituir depósitos garantidores com os recursos do empréstimo a
que se refere o art. 1·, na CEF, que será o agente fiduciário da
importância mutuada, depósitos esses garantidores que, juntamente
com os rendimentos, se destinarão exclusivamente ao atendimento
das obrigações estabelecidas nesta resolução.
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Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias contado da sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do ari. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 62, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Santa
Catarina para que possa emitir, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado deSanta Catarina (LFTSC),
destinando-se os recursos ao giro de sua divida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1997.

° SENADO J.?EDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro da primeira parcela de sua dívida mobiliária com vencimento no dia primeiro
de julho de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguíntes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
fJ características dos títulos a serem substituídos:

g)

Título

Vencimento

Quantidade

561826

01.07.1997

43.952.643.337

previsão de colocação dos títulos a serem emitidos:

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

01.07.1997

01.07.2002

561S26

01.07.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 7.546, de 27 dejaneiro de 1989,
e Decreto n" 2.986, de 10 de fevereiro de 1989.
§ l' A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2' O Governo do Estado de Santa Catarina encaminhará ao
Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.
Art. 3' O Banco Central do Brasil, após concluída a operação de
emissão dos títulos autorizada nesta resolução, encaminhará ao
Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos,
todos os registros de compra e venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado a partir
da sua publicação.
Senado Federal, 26 de junho de 1997.

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência
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MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.577, DE 11 DE JUNHO
DE 1997 (*)
Altera a redação dos arts. 2', 6", 7', 11 e
12d4Lei n'8.629, de 25 defevereirade 1993,
acresce dispositivo à Lei n~ 8.437, de ao de
junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2'
.
§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ go Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publi(*)

Publicada no DO de 12.6.1997 (pág. 3394 desta obra).
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cado, por três vezes consecutivas, emjomal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4· Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
trata o § 2·."
«Art. 6º

.

§ 3·

.

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e anotação de responsabilidade técnica.
........................................................................................................»

«Art. 7º

.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que trata o § 2· do art. 2·.
.........................................................................................................»

"Art. 11. Os parâmetros, índices e índicadores que informam
o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado
Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola»,
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em Sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
II -

localização do imóvel;
aptidão agrícola;
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III
dimensão do imóvel;
IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ 1s Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por engenheiro
agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.»

Art. 2º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução
do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parãmetros
e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1s O convênio de que trata O caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária
no ãmbito estadual.
§ 2° Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para
fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

Art. 3º No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
ernjuízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão
juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
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Art. 4º O direito de propor ação rescisória por parte da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem
como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder
Público extingue-se em quatro anos, contados do trãnsito em
julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a
indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado.
Art. 5º A Lei n? 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5º e 6º para 6º
e 72 :
«Art. 5º Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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RETIFICAÇÕES

LEI
LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997 (*J
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício de 1997~

Retificação
Publicam-se os Quadros I, 11 e 111 por terem sido omitidos.
Os anexos estão publicados noDO (Suplemento) de 9.6.1997, págs. 11769/11771.

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.524-8, DE 28 DE MAIO
DE 1997 (**J
Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito daAdministração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

Retificação
Republica-se parte do Anexo I, por ter saído com falhas, nas págs.
11163 a 11168.
Os anexos estão publicados naDO de 2.6.1997, págs. 11301/11307.
(*) Publicada originalmente no DO (Suplemento) de 27.2.1997 (v. Coleção das Leis.
(**)

Brasília, 189(2):657, fev. 1997).
PublicadanoDOde 30.5.1997(v.Coleçõodos Leís. Brasília, 189(5):3063,maio 1997).
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RESOLUÇÃO
Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 61, DE 1997 (*)
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar e conceder contragarantia a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com garantia da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Retificação
Na Resolução nº 61, de 1997, publicada no Diário Oficial da
União, Seção I, de 25 de junho de 1997, página 13054, primeira
eoluria, no art. 1º.

Onde se lê:
« ••• Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (Banerj)... »
Leia-se:
«, .. Banerj ... »

(') Publicada no DO de 25.6.1997 (pág. 3725 desta obra).
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emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 11 de junho de 1997
1.555-11 - Medida Provisória de 10 de junho de 1997 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite
de R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 11 de junho de 1997
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1.556~11

- Medida Provisória de 10 de junho de 1997 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições fmanceiras, e dá outras providências. Publicada no DO
de 11 de junho de 1997
1.558~8 Medida Provisória de 10 de junho de 1997 -Altera a redação dos
arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, dos arts.
34, 35 e § 42 do art. 53 da Lei n Q 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de
11 de junho de 1997
..

3486

3493

1.574~1

- Medida Provisória de 11 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços
nacionais. Publicada no DO de 12 de junho de 1997
1.463-14 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição par aos servidores inativos da União. Publicada no DO de 13 de

junho de 1997
1.465-16 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 -Acrescenta § 51' ao
art. 42 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada no DO de 13 de junho de 1997
1.469~19 Medida Provisória de 12 de junho de 1997 -Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997
1.473-32 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997
1.475-28 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Altera as Leis nl's
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997
1.477-37 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997
1.478-25 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 91' da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei n 2 8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 13 de junho de 1997 .....
1.479-29 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997
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1.480·31 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 -Altera dispositivos
das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho
de 1994, para instituir os-Décimos Incorporados, e dá outras provídências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997

3515

1.481-50 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Altera a Lei
n" 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de junho de 1997

3523

1.482-37 - -Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias' e das
fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 13
de junho de 1997

3538

1.512-11 - Medida Provisória de" 12 de junho de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 22 da Lei ns 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 22 da Lei
n2 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre
o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada no DO de 13 de junho de 1997

3540

1.520-9 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n 2 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis n!!s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente,
e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997 ....

3541

1.530-7 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Institui o Programa
de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho de
1997

3552

1.554-16 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Altera os arts. 22,
32,42,52,62, 7'1 e ês da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 13 de junho de 1997 ..

3560

1.559-14 - Medida Provisória de 12 de junho de'1997 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 13 de junho de 1997

3564

1.561-6 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar nl!73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta,
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei ns 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n 2 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Publicada
noDO de 13 de junho de 1997
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1.562

- Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Define diretrizes e
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho de 1997

3569

1.567-4 - Medida Provisória de 12 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nss 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de junho
de 1997

3574

1.508-18 - Medida Provisória de 13 de junho de 1997 - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre
período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para
as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda
a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos
equiparados a industrial. Publicada no DO de 14 de junho de 1997.
Edição Extra

3598

1.535-6 - Medida Provisória de 13 de junho de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências. Publicada noDO de 14 de junho de 1997. Edição
Extra

3603

1.549-31 - Medida Provisória de 13 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências. Publicada no DO de 14 de junho de 1997. Edição
Extra

3624

1.560-6 - Medida Provisória de 13 de junho de 1997 - Estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da
dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Federal Publicada no DO de 14 de junho de
1997. Edição Extra

3656

1.531-7 - Medida Provisória de 20 de junho de 1997 - Dá nova redação aos
arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 de jnnho de 1993, que
regulamenta oart. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei
n 28.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no
DO de 23 de jnnho de 1997

3662

1.563-6 - Medida Provisória de 20 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
Publicada no DO de 23 de junho de 1997

3665
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1.566-5 - Medida Provisória de 20 de junho de 1997 - Excepciona o
contrato celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências
fixadas em lei, ou ato dela decorrente. Publicada no DO de 23 de
junho de 1997
.

3667

1.569-3 - Medida Provisória de 20 de junho de 1997 - Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Publicada no DO de
23 de junho de 1997......
.
.

3668

1.570-3 - Medida Provisória de 20 de junho de 1997 - Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei
n 2 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras providências. Publicada no
DO de 23 de junho de 1997
.
1.507-21 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1997. Edição
Extra
.
.
1.51l~12 Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1997. Edição
Extra
.
1.523-9 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Altera dispositivos das Leis nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. e
dá outras providências. Publicada no DO de 28 de junho de 1997.
Edição Extra
.
1.524-9 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional. e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de junho de 1997. Edição Extra
..
1.565-6 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de junho de 1997. Edição Extra
.

3670

3671

3673

3675

3692

3693

1.571-3 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) pelos Estados. Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades
e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). ou com este
contratados e conveniados, e dá outras providências. Publicada no DO
de 28 de junho de 1997. Edição Extra
.

3696

1.572-2 - Medida Provisória de 27 de junho de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social.
Publicada no DO de 28 de junho de 1997. Edição Extra
.
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DECRETOS LEGISLATIVOS
27 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1997 - Aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de
junho de 1996. Publicado no DO de 13 de junho de 1997
28 - Decreto Legislativo de 12 de junho de 1997 - Aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por
Desertificação e/ou Seca, assinada pelo governo brasileiro, em Paris, em
15 de outubro de 1994. Publicado noDO de 13 de junho de 1997
29 - Decreto Legislativo de 12 de junho de 1997 - Aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996. Publicado no DO de 13
.
de junho de 1997
30 - Decreto Legislativo de 18 de junho de 1997 - Aprova o texto do Acordo,
por Troca de Notas, que incorpora os §§ 42, 52 e 62 ao artigo V do Acordo
para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Argentina,
em Buenos Aires, em 17 de novembro de 1995. Publicado no DO de 19
de junho de 1997

3703

3704

3705

3706

RESOLUÇÕES
50 -

Resolução de 3 de junho de 1997 - Autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto a
The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), no valor equivalente a Y 6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses), destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do
,.'.'
Estado do Ceará. Publicado no DO de 4 de junho de 1997
51 - Resolução de 10 de junho de 1997 - Eleva para US$ 10,000,000,000.00
(dez bilhões de dólares norte-americanos) o valor a que se referem os
arts. 12 e 22 , a, da Resolução ns 57, de 1995, do Senado Federal.
Publicado no DO de 11 de junbo de 1997
52 - Resolução de 10 de junho de 1997 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente
a US$ 12,670,083.95 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e
três dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos), junto a um
consórcio bancário liberado pelo Banque Paribas. Publicado no DO de
11 de junho de 1997 . . .
54 - Resolução de 12 de junho de 1997 - Autoriza o Estado de São Paulo a
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo (LFTP), destinando-se os recursos ao giro de sua
dívida mobiliária com vencimento em junho de 1997. Publicado no DO
de 13 de junbo de 1997

3707

3709

3710

3712
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55 -

Resolução de 12 de junho de 1997 - Autoriza o Estado de Sergipe a
contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimenta Econômico e Social (BNDES), no valor de R$11.535.200,QO (onze
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), cujos recursos
serão utilizados como contrapartida de recursos no âmbito do convênio
de financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
para o Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste do Brasil (Prodetur). Publicada no DO de 13 de junho de 1997

3714

56 -

Resolução de 12 de junho de 1997 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até US$ 275,000,000.00
(duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
destinados a financiar parcialmente o Projeto de Modernização da
Rodovia Fernão Dias (BR~381) - 2~ Etapa. Publicada no DO de 13 de
junho de 1997

3715

57 -

Resolução de 12 de junho de 1997 - Autoriza o Estado do Espírito
Santo a contratar operação de refínancíamento de dívida mobiliária
do Estado, das operações de antecipação de receita orçamentária e dos
empréstimos da Caixa Econômica Federal, inclusive os concedidos ao
amparo dos Votos CMN nss 162 e 175, de 1995, 122, de 1996, 1 e 9, de
1997, e suas alterações, na conformidade do protocolo de acordo
firmado com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de
13 de junho de 1997

3717

58 -

Resolução de 17 de junho de 1997 -Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (ElO), no valor de
US$ 150,000,oqO.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 156.915.000,00 (cento e cinqüenta e seis
milhões, novecentos e quinze mil reais), em 31 de janeiro de 1997,
destinados ao financiamento de parte do programa de rodovias daquele
Estado. Publicada no DO de 18 de junho de 1997

3719

59 -

Resolução de 19 de junho de 1997 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 104.610.000,00 (cento e quatro
milhões, seiscentos e dez mil reais), em 31 de janeiro de 1997, destinados ao fmanciamento de parte do Projeto de Conservação dos Recursos
Naturais e Combate à Pobreza e do Exodo Rural. Publicada no DO de
20 de junho de 1997

3721

60 -

Resolução de 24 de junho de 1997 - Autoriza a elevação temporária
dos limites de endividamento do Estado de Minas Gerais para que possa
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os recursos ao giro de
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61 -

62 -

sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Publicada no DO de 25 de junho de 1997
Resolução de 24 de junho de 1997 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a contratar e conceder contragarantia a operação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com garantia da União, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados. Publicads no DO de 25 de junho de 1997
Retificada no DO de 27 de junho de 1997.........................................
Resolução de 26 de junho de 1997 - Autoriza a elevação temporária
dos limites de endividamento do Estado de Santa Catarina para que

3723

3725
3736

possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC),destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de
1997. Publicada no DO de 27 de junho de 1997
,......................

3728

REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1.577 -

Medida Provisória de 11 de junho de 1997 - Altera a redação dos
62,'[Q 11 e 12 da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, acresce
dispositivo à LeinO 8.437 , de 30 de junho de 1992, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de junho de 1997
Republicada no DO de 13 de junho de 1997
arts.~.

3394
3731

RETIFICAÇÕES
LEI
9.438 - Lei de 26 de fevereiro de 1997 - Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercíciode 1997. Publicada noDO de 27 de fevereiro
de 1997 e retificada no DO de 9 de junho de 1997

3735

MEDIDA PROVISÓRIA
1.524·8 - Medida Provisória de 28 de maio de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 30 de maio de 1997 e retificada no DO de 2 de junho de 1997 .........

3735

RESOLUÇÃO
61 -

Resolução de 24 de junho de 1997 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a contratar e conceder contragarantia a operação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal (CEF). com garantia da União, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados. Publicada no DO de 25 de junho de 1997
Retificada no DO de 27 de junho de 1997

3725
3736
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO CIVIL PúBLICA
Normas; Danos; Meio ambiente; Consumidor; Bens de valor artístico.
estético, histórico e turístico; Lei nl! 7.347/85, alteração

Medida Provisória n' 1.570·3, de 20 de junho de 1997.............................

3670

ACORDO BÁSICODE COOPERAÇÃO CIENTíFICA, TÉCNICAE TECNOLÓGICA,EM MATÉRIADE SANIDADE AGROPECUÁRIA
Texto, aprovação; Brasil e Chile
Decreto Legislativo n'l29, de 13 de junho de 1997.....................................

3705

ACORDO PARA A CONSTRUÇÃO DAPONTE SÃOTOMÉ E SÃO BORJA
Texto, aprovação; Brasil e Argentina
Decreto Legislativo n'l30, de 19 de junho de 1997.....................................

3706

ACORDO SOBRE SERVIÇOSAÉREOS
Texto, aprovação; Brasil e Nova Zelândia

Decreto Legislatiuo n' 27, de 13 de junho de 1997.....................................

3703

ADICIONAL AOFRETE PARAARENOVAÇÃO DOFUNDODAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração

Medida Provisória n'l.551-23, de 10 de junho de 1997...........................

3742

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo

Medida Prouisória n'l.543-23, de 10 de junho de 1997

,...............
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3748
Cargo, extinção
Medida Provisória nº 1.524-8, de 28 de maio de 1997
Publicada no DO de 30 de maio de 1997 e retificada no DO de 2 de junho

de 1997
Medida Provisória nº 1.524-9, de 27 de junho de 1997...............

3775
3992

Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-7, de 20 de junho de 1997............

3662

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei nº 8.931/94, alteração
Medida Provisória n'21.541-25, de 10 de junho de 1997....

3431

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Lei orgânica, criação; Lei Complementar n" 73/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.561-6, de 12 de junho de 1997

.

3566

.

3384

.

3673

ÁLCOOL ver BEBIDAS ALCOÓLICAS
ALIMENTO
Doação, autorização; Poder Executivo
Lei nº 9.461, de 13 de junho de 1997
APARELHO ver EQUIPAMENTOS
APOSENTADO ver SERVIDOR APOSENTADO
ÁREAAGRfCOLA
Área florestal, conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.511-12, de 27 de junho de 1997
ÁREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.511-12, de 27 de junho de 1997 .....

3673

ARGENTINA

Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja; Texto,
aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 30, de 19 de junho de 1997

3706

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organização; Lei n 2 8.742/93, alteração
Medida Provisória nº 1.473-32, de 12 de junho de 1997....................

3502

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA

Setor Público Estadual, participação, redução
Medida Provisória nº 1.556-11, de 10 de junho de 1997

.

3486

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3749
ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP). criação
Medida Provisória nº 1.548-32, de 10 de junho de 1997

3454

ATO INTERNACIONAL
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária; Texto, aprovação; Brasil e Chile
Decreto Legislativo nº 29, de 13 de junho de 1997..........

3705

Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja; Texto,
aprovação; Brasil e Argentina
Decreto Legislativo nº 30, de 19 de junho de 1997..........................

3706

Acordo sobre Serviços Aéreosj.'I'exto, aprovação; Brasil e Nova Zelândia
Decreto Legislativo n'l 27, de 13 de junho de 1997.....................................

3703

Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Desertificação e/ou Seca; Texto, aprovação; Brasil e França
Decreto Legislativo nº 28, de 13 de junho de 1997.....................................

3704

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n!J 1.553-16, de 10 de junho de 1997.......
AVISOS
Falência; Concordata; Maior publicidade
Lei n' 9.462, de 19 de junho de 1997

3479

.

3385

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Servidor; Plano de carreira
Medida Provisória nº 1.535-6, de 13 de junho de 1997

.

3603

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.553-16, de 10 de junho de 1997

.

3479

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
Contrato; Companhia Docas do Rio de Janeiro
Medida Provisória nº 1.566-5, de 20 de junho de 1997

3667

BEBIDA ALCOÓLICA
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), suspensão
Medida Provisória nº 1.508-18, de 13 de junho de 1997

3598

B

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. I, p. 3747-3767,jun. 1997

3750

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE
ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS (CADIN)

Regulamentação
Medida Provisória nº 1.542-23, de 10 de junho de 1997............................

3432

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS
DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS
CARGO

Extinção; Administração Federal
Medida Provisória nº 1.524-8, de 28 de maio de 1997
Publicada no DO de 30 de maio de 1997 e retificada no DO de 2 de junho
de 1997........................... .

3735

CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória nf'.1.543-23, de 10 dejunho de 1997............................

3445

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica
Medida Provis6ria n' 1.534-6, de 10 de junho de 1997..............................

3415

Remuneração; Lei ns 8.911/94, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-31, de 12 de junho de 1997............................

3515

CARGOS

Extinção; Administração pública
Medida Provisória nO? 1.524-9, de 27 de junho de 1997..............................

3692

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-6, de 10 de junho de 1997

.

3415

Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 29, de 13 de junho de 1997

3705

CHILE

CÓDIGO FLORESTAL

Criação; Lei n 2 4.771/65, alteração
Medida Provisória n 21.511-12, de 27 de junho de 1997............................

3673

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3751
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória n!! 1.469·19, de 12 de junho de 1997...........................

3501

COMPANHIADOCASDO RIO DE JANEIRO
Contrato; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Medida Provisória n' 1.566·5, de 20 de junho de 1997.............................

CONSELHOADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA(CADE)
Autarquia, transformação: Lei nl'8.884/94, alteração
Medida Provisória n' 1.465·16, de 12 de junho de 1997

3667

3500

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória nº 1.507-21, de 27 dejunho de 1997...........................

3671

CONSUMIDOR oer AÇÃO CIV1L PúBLICA
CONTRATO
Administração pública; Lei n" 8.666/93, alteração

Medida Provisória n'/1.531·7, de 20 de junho de 1997.............................

3662

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n!!8.745/93, alteração

Medida Provisória nl' 1.554·16, de 12 de junho de 1997...........................

3560

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPODETERMINADO
CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO
NOS pAíSES AFETADOSPOR DESERTIFICAÇÃO ElOU SECA
Texto, aprovação; Brasil e França

DecretoLegislativo nf! 28, de 13 dejunho de 1997.....................................

3704

CRÉDITO ESPECIAL
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Lei n' 9.463, de 27 de junho de 1997

3386

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério dos Transportes

Medida Provisória n' 1.555·11, de 10 de junho de 1997...........................

3485

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. I, p. 3747-3767,jun. 1997

3752
CRÉDITO RURAL

Auxilio pecuniário, concessão; Lei n!! 8.427/92, alteração
Medida Provisória n' 1.512-11, de 12 de junho de 1997........................

3540

Normas; Lei n!! 9.138/95, alteração
Medida Prouísária n' 1.512-11, de 12 de junho de 1997............................

3540

Secretaria de Assuntos Estratégicos
Lei n' 9.464, de 30 de junho de 1997..

3387

D
DÉCIMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nQ§ 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n'l 1.480-31, de 12 de junho de 1997............................

3515

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Normas; Incentivo fiscal
Medida Provis6ria n 2 1.562-6, de 12 de junho de 1997

3569

.

DISTRITO FEDERAL

Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-3, de 27 de junho de 1997..............................

3696

DíVIDA MOBILIÁRIA

Estado de Minas Gerais; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'l60. de 25 de junho de 1997
,...................

3723

Estado de Santa Catarina; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 62, de 27 de junho de 1997.....................................................

3728

Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 54, de 13 de junho de 1997......

3712

DíVIDA MOBILIÁRIA INTERNA

União Federal; Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional, execução, autorização; Resolução nº
57/95, alteração
Resolução n' 51, de 11 de junho de 1997.....................................................

3709

DíVIDA PúBLICA MOBILIÁRIA

Normas; União Federal
Medida Provis6ria n'l 1.560-6, de 13 de junho de 1997

.

3656

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3753

E
EDITAIS
Falência; Concordata; Maior publicidade

Lei n' 9.462, de 19 de junho de 1997

.

3385

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhimento, prazo
Medida Provisória nº 1.508-18, de 13 de junho de 1997.......

3598

ENCARGO FINANCEIRO
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei nl! 8.931/94,
alteração
Medida Provisória nº 1.541·25, de 10 de junho de 19970.0

3431

EQUIPAMENTOS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (lPl), isenção
Medida Provisória nº 1.508-18, de 13 de junho de 1997.......

3598

ESTADO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-3, de 27 de junho de 1997.....

3696

ESTADO DE MINAS GERAIS
Letra Financeira do Tesouro (LFTMG), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 60, de 25 de junho de 1997

3723

ESTADO DE SANTA CATARINA
Letra Financeira do Tesouro (LFTSC), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nº 62, de 27 de junho de 1997.......

3728

ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'254, de 13 de junho de 1997.

3712

ESTADO DE SERGIPE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Ação para o
Desenvolvimento Turístico do Nordeste do Brasil (Prcdetur)
Resolução n' 55, de 13 de junho de 1997

3714

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t, 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3754
ESTADO DO CEARÁ

Operaçãofmanceira; Empréstimo externo;Projetode Energia Eólica do
Estado do Ceará; União Federal, garantia
Resolução n' 50, de 4 de junho de 1997.......................................................

3707

ESTADO DO EspíRITO SANTO

Operaçãofinanceira; Empéstimo interno;Programade Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados

Resolução n' 57, de 13 de junho de 1997

'"

3717

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Contragarantia;Operaçãofinaneeíra; Empréstimointerno;Programade
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; União Federal,
garantia
Resolução nº 61, de 25 de junho de 1997
Publicada no DO de 25 de junho de 1997
Retificada no DO de 27 de junho de 1997

3725
3736

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Operaçãofmanceira; Empréstimo externo;Programade Rodovias
Resolução n' 58, de 18 de junho de 1997

'"

3719

Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Conservação dos
Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do :t!;xodo Rural; União Federal, garantia

Resolução n' 59, de 20 de junho de 1997.....................................................

3721

ESTADOS
EXPORTAÇÃO
Bens; Serviços nacionais; Decreto Legislativo

02

27, de 13 de junho de

1997
Financiamento, concessão

MedUúL Prouísórío n' 1.574·1, de 11 de junho de 1997......................

3496

F
FAZENDA PúBLICA

Pagamento, sentença judiciária;Regulamentação
Medida Prouisôria n' 1.561-6, de 12 de junho de 1997..............................

3566

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3755
Tutela antecipada, aplicação

Medida Provisória n' 1.570-3, de 20 de junho de 1997.............................

3670

FLORESTA ver ÁREA FLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FRANÇA
Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos países Afetados por Desertificação eJou Seca; Texto, aprovação; Brasil

DecretoLegislativo n' 28, de 13 de junho de 1997.....................................

3704

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo; Administração pública

Medida Provisória n' 1.543-23, de 10 de junho de 1997...........................

3445

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica

Medida Provisória 1.534-6, de 10 de junho de 1997..................................

3415

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração

Medida Provisória n' 1.551-23, de 10 de junho de 1997...........................
Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n' 1.469-19, de 12 de junho de 1997...........................

3472

3501

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei 0 2 8.019/90. alteração
Medida Provisória n' 1.475-28, de 12 de junho de 1997...........................

3504

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAçÃO SALARIAL (FCVS)

Invidas,responsabílidades,novação
Medida Provisória n' 1.520-9, de 12 de junho de 1997.............................

3541

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei 0 2 2.406/88, alteração

Medida Provisória n' 1.520-9, de 12 de junho de 1997.............................

3541

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei 0 2 8.844/94, alteração

Medida Provisória n' 1.478-25, de 12 de junho de 1997...........................

3512

Normas; Lei 8.036/90, alteração
Medida Provisória n' 1.478-25, de 12 de junho de 1997...........................

3512

n9

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3756

G
GOVERNADORES

Reeleição; Constituição Federal, alteração
Emenda Constitucional n!!16, de 5 de junho de 1997

.

3381

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO

Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n!! 1.547-31, de 10 de junho de 1997............................

3451

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO

Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória n!!1.547-31, de 10 de junho de 1997............................

3451

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nf!.1.548-32, de 10 de junho de 1997............................

3454

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÃFEGO AÉREO (DACTA)

Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n!! 1.547-31, de 10 de junho de 1997...

3451

I
IMÓVEL

União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis n.2.!! 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n'l1.567-4, de 12 de junho de 1997.

3574

IMPORTAÇÃO

Multas, definição
Medida Provisória n'l1.569-3, de 20 de junho de 1997

..

3668

IMPOSTO DE RENDA

Beneficiários residentes no exterior
Medida Provisória nº 1.563-6, de 20 de junho de 1997

3665

Legislação, alteração; Contribuição sobre o lucro
Medida Provisória n'l1.559-14, de 12 de junho de 1997............................

3564

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767, jun. 1997

3757
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n' 1.508-18, de 13 de junho de 1997...................

3598

INCENTIVO FISCAL

Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória n!? 1.562-6, de 12 de junho de 1997

.

3569

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-6., de 10 de junho de 1997.............................

3415

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória n'l 1.556-11, de 10 de junho de 1997...........................

3486

INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

Estados, Distrito Federal, Municípios e Sistema Único de Saúde; Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória nº 1.571-3, de 27 de junho de 1997.............................

3696

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB)
Administração, normas; Ações, transferência
Medida Provisória nº 1.578, de 17 de junho de 1997

3398

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN)
Extinção
Medida Provisória n' 1.576, de 5 de junho de 1997

3392

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 'E REFORMA AGRÃRIA
(lNCRA)
Orçamento fiscal; Crédito especial
Lei n' 9.463, de 27 de junho de 1997..........................................................

3386

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
Dívida, amortização, parcelamento
Medida Provisória n~ 1.571·3, de 27 de junho de 1997.............................

3396

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,iun. 1997

3758
INTERESSE PÚBLICO

Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei nS! 8.745/93, alteração
Medida Provisória n' 1.554·16, de 12 de junho de 1997.-...__ .
__

3560

J
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
Criação; Lei n9 7.210/84, alteração
Lei n' 9.460, de 4 de junho de 1997

3383

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis n.2!! 8.112190 e

8.911194, alteração
Medida Provisória n' 1.480·31, de 12 de junho de 1997............................

3515

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão

Dívida mobiliária;Estado de São Paulo
Resolução n' 54, de 13 de junho de 1997.............................................
Dívida mobiliária; Estado de Minas Gerais
Resolução n' 60, de 25 de junho de 1997.............................................
Dívida mobiliária;Estado de Santa Catarina
Resolução n' 62, de 27 de junho de 1997.............................................

3712
3723
3728

LICITAÇÃO

Administraçãopública; Lei n!! 8.666/93, alteração
Medida Provisória n' 1.531·7, de 20 de junho de 1997..............................

3662

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MEIO AMBIENTE ver AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual, normas
Medida Provisória n' 1.477·37, de 12 de junho de 1997............................

3501

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3759
MICROEMPRESA
Imposto sobre Produtos Industrializados (lPI), recolhimento, prazo
Medida Provisória n!.' 1.S0S-18, de 13 de junho de 1997...........................

3598

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA
AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação

Medida Provisória n' 1.547-31, de 10 de junho de 1997.- __

__

__.__

3451

~................

3485

Medida Provisória n'11.549-31, de 13 de junho de 1997...........................

3624

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento fiscal; Crédito extraordinário

Medida Provisória n Q 1.555-11, de 10 de junho de 1997
MINISTÉRIOS
Organização

MUNIcípIO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória n' 1.571-3, de 27 de-junho de 1997.............................

3696

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital

Medida Provisória n' 1.553-16, de 10 de junho de 1997

.

3479

.

3420

Acordo sobre serviços aéreos; Texto, aprovação; Brasil
DecretoLegislativo n'2 27, de 13 de junho de 1997.....................................

3703

Programa Nacional de Desestatízação (PND)
Medida Provisória n' 1.538-41, de 10 de junho de 1997.

.

NOVA ZELÂNDIA

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA

CoI. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 1, p. 3747-3767,jun. 1997

3760
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Estado do Rio Grande do Sul; Programa de Rodovias
Resolução n'l 58, de 18 de junho de 1997............................
Estado do Rio Grande do Sul; Projeto de Conservação dos Recursos
Naturais e Combate à Pobreza e do Êxodo Rural; União Federal,
garantia
Resolução n' 59, de 20 de junho de 1997...........
Programa de Reaparelhamento da Marinha
Resolução n'l52, de 11 de junho de 1997.............................................

Projeto de Energia Eólica do Estado do Ceará; Estado do Ceará;
União Federal, garantia
Resolução nº 50, de 4 de junho de 1997
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias
Resolução nº 56, de 13 de junho de 1997.....
Empréstimo interno
Estado de Sergipe; Programa de Ação para o Desenvolvimento
Turístico do Nordeste do Brasil (Prodetur)
Resolução nº 55, de 13 de junho de 1997.........
Estado do Espírito Santo; Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução nº 57, de 13 de junho de 1997.............................................
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Rio de Janeiro, contragarantia; União Federal, garantia
Resolução nº 61, de 25 de junho de 1997
Publicada no DO de 25 de junho de 1997..................
Retificada no DO de 27 de junho de 1997

3719

3721
3710

3707
3715

3714

3717

3725
3736

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996 e 1997; Leis nss 9.082195 e
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DECRETOS

DECRETO N" 2.241, DE 2 DE JUNHO DE 1997
Promulga o Acordo sobre Cooperação
em Matéria Ambiental, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de

1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai firmaram, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992, um Acordo sobre Cooperação em
Matéria Ambiental;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 74, de 4 de maio de 1995, publicado no
Diário Oficial da União nº 88, de 10 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entra em vigor em 25 de maio de 1997,
nos termos de seu art. 10;
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.6.1997,págs. 11373/11374.
DECRETO W 2.242, DE 2 DE JUNHO DE 1997
Promulga o Acordo de Cooperação Mú·
tua para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícitos de Entorpecentes, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em Brasília, em 12de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América firmaram, em Brasília,
em 12 de abril de 1995, um Acordo de Cooperação Mútua para a
Redução da Demanda, Prevenção do uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n 2 95, de 11 de setembro de 1996, publicado
no Diário Oficial da União n 2 178, de 12 de setembro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 28 de abril de
1997, nos termos do parágrafo 1, de seu artigo X;
DECRETA:
Art. 1 O Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico ilícitos de Entorpecentes, firmado entre o Governo da República
2
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Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em
Brasília, em 12 de abril de 1995, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.6.1997, pégs. 11375/11376.
DECRETO N· 2.243, DE 3 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica aprovado o Regulamento de Continências, Honras,
Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, que a
este acompanha.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se os Decretos n·s 88.513, de 13 de julho de
1983, 91.205, de 29 de abril de 1985, 91.653, de 16 de setembro de
1985,95.909, de 11 de abril de 1988, 96.037, de 12 de maio de 1988,
338, de 11 de novembro de 1991, 209, de 20 de setembro de 1991, e
818, de 7 de maio de 1993.
Brasília, 3 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS,
SINAIS DE RESPEITO E CERIMONIAL
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS

TÍTULo I
Da Finalidade
Art. 12 Este regulamento tem por finalidade:
I - estabelecer as honras, as continências e os sinais de
respeito que os militares prestam a determinados símbolos nacionais
e às autoridades civis e militares;
11 - regular as normas de apresentação e de procedimento
dos militares, bem como as formas de tratamento e a precedência
entre os mesmos;

111 - fixar as honras que constituem o Cerimonial Militar no
que for comum às Forças Armadas.
Parágrafo único. As prescrições deste Regulamento aplicam-se
às situações diárias da vida castrense, estando o militar de serviço ou
não, em área militar ou em sociedade, nas cerimônias e solenidades
de natureza militar ou cívica.

TÍTULo 11
Dos Sinais de Respeito e da Continência
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. 22 Todo militar, em decorrência de sua condição, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas, estabelecidos em toda a legislação militar, deve tratar sempre:
I - com respeito e consideração os seus superiores hierárquícos, como tributo à autoridade de que se acham investidos por lei;
11 - com afeição e camaradagem os seus pares;
UI - combondade, diguídade e urbanidade osseus subordinados.
§ 12 Todas as formas de saudação militar, os sinais de respeito
e a correção de atitudes caracterizam, em todas as circunstâncias de
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tempo e lugar, o espírito de disciplina e de apreço existentes entre os
integrantes das Forças Armadas.
§ 2Q As demonstrações de respeito, cordialidade e consideração,
devidas entre os membros das Forças Armadas, também o são aos
integrantes das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares
e aos Militares das Nações Estrangeiras.
Art. 3Q O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados:
I
11
111
IV

pela continência;
dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado;
observando a precedência hierárquica;
por outras demonstrações de deferência.

§ 1Q OS sinais regulamentares de respeito e de apreço entre os
militares constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução e continuada exigência.
§ 2Q A espontaneidade e a correção dos sinais de respeito são

índices seguros do grau de disciplina das corporações militares e da
educação moral e profissional dos seus componentes.
§ 3Q OS sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as
situações, inclusive nos exercícios no terreno e em campanha.

CAPÍTULO 11
Dos Sinais de Respeito
Art. 4Q Quando dois militares se deslocam juntos, o de menor
antigüidade dá a direita ao superior.
Parágrafo único. Se o deslocamento se fizer em via que tenha
lado interno e lado externo, o de menor antigüidade dá o lado interno
ao superior.
Art. 5Q Quando os militares se deslocam em grupo, o mais
antigo fica no centro, distribuindo-se os demais, segundo suas precedências, alternadamente à direita e à esquerda do mais antigo.
Art. 6Q Quando encontrar um superior num local de circulação,
o militar saúda-o e cede-lhe o melhor lugar.
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§ 1· Se o local de circulação for estreito e o militar for praça,
franqueia a passagem ao superior, faz alto e permanece de frente
para ele.
§ 2· Na entrada de uma porta, o militar franqueia-a ao superior;
se estiver fechada, abre-a, dando passagem ao superior e torna a
fechá-la depois.
Art. 7· Em local público onde não estiver sendo realizada solenidade cívico-militar, bem como em reuniões sociais, o militar cumprimenta, tão logo lhe seja possível, seus superiores hierárquicos.
Parágrafo único. Havendo dificuldade para aproximar-se dos
superiores hierárquicos, o cumprimento deve ser feito mediante um
movimento de cabeça.
Art. 8· Para falar a um superior, o militar emprega sempre o
tratamento Senhor ou Senhora.
§ 1" Para falar, formalmente, a um oficial-general, o tratamento é Vossa Excelência, Senhor Almirante, Senhor General ou Senhor
Brigadeiro, conforme o caso. Nas relações correntes de serviço, no
entanto, é admitido o tratamento de Senhor.
§ 2· Para falar, formalmente, ao Comandante, Diretor ou Chefe
de Organização Militar, o tratamento é Senhor Comandante, Senhor
Diretor, Senhor Chefe, conforme o caso; nas relações correntes de
serviço, é admitido o tratamento de Comandante, Diretor ou Chefe.
§ 3· No mesmo posto ou graduação, poderá ser empregado o
tratamento você, respeitadas as tradições e peculiaridades de cada
Força Armada.
Art. 9· Para falar a um mais moderno, o superior emprega o
tratamento você.
Art. 10. Todo militar, quando for chamado por um superior,
deve atendê-lo o mais rápido possível, apressando o passo quando em
deslocamento.
Art. 11. Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as
seguintes prescrições:
I - aguardam, para se sentarem à mesa, a chegada do Comandante, Diretor ou Chefe, ou da mais alta autoridade prevista para a
refeição;
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II - caso a referida autoridade não possa comparecer à hora
marcada para o início da refeição, esta é iniciada sem a sua presença;
à sua chegada, a refeição não é interrompida, levantando-se apenas
os oficiais que tenham assento à mesa daquela autoridade;

III - ao terminar a refeição, cada oficial levanta-se e pede
permissão ao mais antigo para retirar-se do recinto, podendo ser
delegada ao mais antigo de cada mesa a autorização para concedê-la;
IV - o oficial que se atrasar para a refeição deve apresentar-se
à maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se;
V - caso a maior autoridade presente se retire antes que os
demais oficiais tenham terminado a refeição, apenas se levantam os
que tenham assento à sua mesa.

§ 10 Os refeitórios de grande freqüência e os utilizados por
oficiais de diversas Organizações Militares podem ser regidos por
disposições específicas.
§ 2º Nos refeitórios de suboficiais, subtenentes e sargentos,
deve ser observado procedimento análogo ao dos oficiais.

Art. 12. Nos ranchos de praças, ao neles entrar o Comandante,
Diretor ou Chefe da Organização Militar ou outra autoridade superior, a praça de serviço, o militar mais antigo presente ou o que
primeiro avistar aquela autoridade comanda: Rancho Atenção! e
anuncia a função de quem chega; as praças, sem se levantarem e sem
interromperem a refeição, suspendem toda a conversação, até que
seja dado o comando de à vontade.
Art. 13. Sempre que um militar precisar sentar-se ao lado de
um superior, deve solicitar-lhe a permissão.
CAPÍTULO UI
Da Continência

Art. 14. A continência é a saudação prestada pelo militar e pode
ser individual ou da tropa.
§ 1º A continência é impessoal; visa à autoridade e não à pessoa.
§ 2º A continência parte sempre do militar de menor precedência hierárquica; em igualdade de posto ou graduação, quando ocorrer
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dúvida sobre qual seja o de menor precedência, deve ser executada
simultaneamente.
§ 3" Todo militar deve, obrigatoriamente, retribuir a continência
que lhe é prestada; se uniformizado, presta a continência individual; se
em trajes civis, responde-a com um movimento de cabeça, com um
cumprimento verbal ou descobrindo-se, caso esteja de chapéu.
Art. 15. Têm direito à continência:
I - a Bandeira Nacional:
a) ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar
ou cívica;
b) por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporação,
nas formaturas;
c) quando conduzida por tropa ou por contingente de Organização Militar;
d) quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por organização civil, em cerimônia cívica;
e) quando, no período compreendido entre 8h e o pôr-do-sol, um
militar entra a bordo de um navio de guerra ou dele sai, ou, quando
na situação de embarcado, avista-a ao entrar a bordo pela primeira
vez, ou ao sair pela última vez;
II - o Hino Nacional, quando executado em solenidade
militar ou cívica;
III
o Presidente da República;
IV - o Vice-Presidente da República;
V - o Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal;
VI - os Ministros de Estado;
VII - os Governadores de Estado, de Territórios Federais, e
do Distrito Federal, nos respectivos territórios, ou em qualquer parte
do Pais em visita de caráter oficial;
VIII - os Ministros do Superior Tribunal Militar;
IX - os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo em
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mento em função do cargo que exerce ou, para os demais militares,
quando reconhecidos ou identificados;
X - os militares da reserva ou reformados, quando reconhecidos ou identificados;
XI - a tropa quando formada;
XII - as Bandeiras e os Hinos das Nações Estrangeiras, nos
casos dos incisos I e II deste artigo;
XIII - as autoridades civis estrangeiras, correspondentes às
constantes dos incisos III a VIII deste artigo, quando em visita de
caráter oficial;
XIV - os militares das Forças Armadas estrangeiras, quando uniformizados e, se em trajes civis, quando reconhecidos ou
identificados;
XV - os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, Corporações consideradas forças auxiliares e
reserva do Exército.

Art. 16. O aperto de mão é uma forma' de cumprimento que o
superior pode conceder ao mais moderno.
Parágrafo único. O militar não deve tomar a iniciativa de estender a mão para cumprimentar o superior, mas se este o fizer, não pode
se recusar ao cumprimento.

Art. 17. O militar deve responder com saudação análoga quando, ao cumprimentar o superior, este, além de retribuir a continência,
fizer uma saudação verbal.
Seção!
Do Procedimento Normal

Art. 18. A continência individual é a forma de saudação que o
militar isolado, quando uniformizado, com ou sem cobertura, deve aos
símbolos, às autoridades e à tropa formada, conforme estabelecido no
art. 15.
§ 1· A continência individual é, ainda, a forma pela qual os
militares se saúdam mutuamente, ou pela qual o superior responde
à saudação de um mais moderno.
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§ 2Q A continência individual é devida a qualquer hora do dia
ou da noite, só podendo ser dispensada nas situações especiais regulamentadas por cada Força Armada,
§ 3Q Quando em trajes civis, o militar assume as seguintes

atitudes:
I - nas cerimônias de hasteamento ou arriação da Bandeira,
nas ocasiões em que esta se apresentar em marcha ou cortejo, assim
como durante a execução do Hino Nacional, o militar deve tomar
atitude de respeito, de pé e em silêncio, com a cabeça descoberta;
H - nas demais situações, se estiver de cobertura, descobre-se
e assume atitude respeitosa;
IH - ao encontrar um superior fora de Organização Militar, o
subordinado faz a saudação com um cumprimento verbal, de acordo
com as convenções sociais.
Art. 19. São elementos essenciais da continência individual: a
atitude, o gesto e a duração, variáveis conforme a situação dos
executantes:
I - atitude _ postura marcial e comportamento respeitoso
adequado às circunstâncias e ao ambiente;
H - gesto - conjunto de movimento do corpo, braços e mãos,
com ou sem armas;
HI - duração - o tempo durante o qual o militar assume a
atitude e executa o gesto acima referido.
Art. 20. O militar, desarmado, ou armado de revólver ou pistola, de sabre-baioneta ou espada embainhada, faz a continência individual de acordo com as seguintes regras:
I -

mais moderno parado e superior deslocando-se:

a) posição de sentido, frente voltada para a direção perpendicular à do deslocamento do superior;
b) com cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direta ao
lado da cobertura, tocando com a falangeta do indicador a borda da
pala, um pouco adiante do botão dajugular, ou lugar correspondente,
se a cobertura não tiver pala ou jugular; a mão no prolongamento do
antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os dedos unidos e
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distendidos; o braço sensivelmetne horizontal, formando um ângulo
de 45° com a linha dos ombros; olhar franco e naturalmente voltado
para o superior. Para desfazer a continência, baixa a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido;
c) sem cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direta ao
lado direito da fronte, procedendo similarmente ao descrito na alínea
b, no que couber;
d) a continência é feita quando o superior atinge a distância de
três passos do mais moderno e desfeita quando o superior ultrapassa
o mais moderno de um passo;
II - mais moderno deslocando-se e superior parado, ou deslocando-se em sentido contrário:
- se está se deslocando em passo normal, o mais moderno
mantém o passo e a direção do deslocamento; se em acelerado ou
correndo, toma o passo normal, não cessa o movimento normal do
braço esquerdo; a continência é feita a três passos do superior, como
prescrito no inciso I~ alíneas b e c, encarando-o com movimento vivo
de cabeça; ao passar por este, o mais moderno volta a olhar em frente
e desfaz a continência;
lU - mais moderno e superior deslocando-se em direções convergentes:
- o mais moderno dá precedência de passagem ao superior e faz
a continência como prescreve o inciso I, alíneas b e c, sem tomar a
posição de sentido;
IV - mais moderno, deslocando-se, alcança e ultrapassa o superior que se desloca no mesmo sentido:
- o mais moderno, ao chegar ao lado do superior, faz-lhe a
continência como prescrito no inciso I, alíneas b e c, e o encara com
vivo movimento de cabeça; após três passos, volta a olhar em frente
e desfaz a continência;
V - mais moderno deslocando-se, é alcançado e ultrapassado
por superior que se desloca no mesmo sentido:
- o mais moderno, ao ser alcançado pelo superior, faz-lhe a
continência, como prescrito no inciso I, alíneas b e c, desfazendo-a
depois que o superior tiver se afastado um passo;
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VI - em igualdade de posto ou graduação, a continência é feita
no momento em que os militares passam um pelo outro ou se defrontam.

Art. 21. O militar armado de espada desembainhada faz a
continência individual, tomando a posição de sentido e em seguida
perfilando a espada.
Parágrafo único. Na continência aos símbolos e autoridades
mencionadas nos incisos I a VIII e XII do art. 15 e a oficiais-generais,
abate a espada.

Art. 22. O militar, quando tiver as duas mãos ocupadas, faz a
continência individual tomando a posição de sentido, frente voltada
para a direção perpendicular à do deslocamento do superior.
§ 1" Quando apenas uma das mãos estiver ocupada, a mão
direita deve estar livre para executar a continência.
§ 2" O militar em deslocamento, quando não puder corresponder à continência por estar com as mãos ocupadas, faz vivo movimento
de cabeça.

Art. 23. O militar, isolado, armado de metralhadora de mão,
fuzil ou arma semelhante faz continência da seguinte forma:
I -

quando estiver se deslocando:

a) leva a arma à posição de Ombro Arma, à passagem do superior
hierárquico;
b) à passagem de tropa formada, faz alto, volta-se para a tropa
e leva a arma à posição de Ombro Arma;
c) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma a posição de
sentido, com sua frente voltada para a direção perpendicular à do
deslocamento do superior.
II -

quando estiver parado:

a) na continência aos símbolos e autoridades mencionadas nos
incisos I a VIII do art. 15 e a oficiais-generais, faz Apresentar Arma;
b) para os demais militares, faz Ombro Arma;
c) à passagem da tropa formada, leva a arma à posição de Ombro
Arma;
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d) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma apenas a
posição de sentido.

Art. 24. Todo militar faz alto para a continência à Bandeira
Nacional, ao Hino Nacional e ao Presidente da República.
§ 1" Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia religiosa,
o militar participante da cerimônia não faz a continência individual,
permanecendo em atitude de respeito.
§ 2" Quando o Hino Nacional for cantado, a tropa ou militar
presente não faz a continência, nem durante a sua introdução, permanecendo na posição de Sentido até o final de sua execução.
Art. 25. Ao fazer a continência ao Hino Nacional, o militar
volta-se para a direção de onde vem a música, conservando-se nessa
atitude enquanto durar sua execução.
§ 1" Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia à Bandeira ou ao Presidente da República, o militar volta-se para a Bandeira
ou para o Presidente da República.

§ 2" Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia militar
ou cívica, realizada em ambiente fechado, o militar volta-se para o
principal local da cerimônia e faz a continência como estipulado no
inciso I do art. 20 ou nos arts. 21, 22 ou 23, conforme o caso.
Art. 26. Ao fazer a continência para a Bandeira Nacional integrante de tropa formada e parada, todo militar que se desloca, faz
alto, vira-se para ela e faz a continência individual, retomando, em
seguida, o seu deslocamento; a autoridade passando em revista à
tropa observa o mesmo procedimento.
Art. 27. No interior das Organizações Militares, a praça faz alto
para a continência a oficial-general e às autoridades enumeradas nos
incisos 111 a VIII, inclusive, do art. 15.
Art. 28. O Comandante, Chefe ou Diretor de Organização Militar tem, diariamente, direito à continência prevista no artigo anterior, na primeira vez que for encontrado pelas suas praças subordinadas, no interior de sua organização.
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Art. 29. Os militares em serviço policial ou de segurança poderão ser dispensados dos procedimentos sobre continência individual
constantes deste regulamento.

Seção!!
Do Procedimento em outras Situações
Art. 30. O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta
ou similar, procede da seguinte forma:
I - com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro
fazem a continência individual sem se levantarem;
II - com o veículo em movimento, somente o passageiro faz a
continência índividual.
§ 1º Por ocasião da cerimônia da Bandeira ou da execução do
Hino Nacional, se no interior de uma Organização Militar, tanto o
condutor como o passageiro saltam do veículo e fazem a continência
individual; se em via pública, procedem do mesmo modo, sempre que
viável.
§ 2º Nos deslocamentos de elementos transportados por viaturas, só o Comandante e o Chefe de cada viatura fazem a continência
individual. Os militares transportados tomam postura correta e imóvel enquanto durar a continência do Chefe da viatura.

Art. 31. O militar isolado presta continência à tropa da seguinte forma:
I -

tropa em deslocamento e militar parado:

a) militar a pé - qualquer que seja seu posto ou graduação,
volta-se para a tropa, toma posição de Sentido e permanece nessa
atitude durante a passagem da tropa, fazendo a continência individual para a Bandeira Nacional e, Se for mais antigo do que o Comandante da tropa, corresponde à continência que lhe é prestada; caso
contrário, faz a continência individual ao Comandante da tropa e a
todos os militares em comando de frações constituídas que lhe sejam
híerarquícamente iguais ou superiores;
b) militar em viatura estacionada - desembarca e procede de
acordo com o estipulado na alínea anterior;
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H - tropa em deslocamento e militar em movimento, a pé ou
em veículo:
- o militar, sendo superior hierárquico ao Comandante da tropa, pára, volta-se para esta e responde à continência que lhe é
prestada; caso contrário, pára, volta-se para aquela e faz a continência individual ao Comandante da tropa e a todos os militares em
comando de frações constituídas que lhe sejam hierarquicamente
iguais ou superiores; para o cumprimento à Bandeira Nacional, o
militar a pé pára e faz a continência individual; se no interior de
veículo, faz a continência individual sem desembarcar;

IH -

tropa em forma e parada, e militar em movimento:

- procede como descrito no inciso anterior, parando apenas
para o cumprimento à Bandeira Nacional.
Art. 32. O oficial ao entrar em uma Organização Militar, em
princípio, deve ser conduzido ao seu Comandante, Chefe ou Diretor,
ou, conforme as peculiaridades e os procedimentos específicos de cada
Força Armada, à autoridade militar da Organização para isso designada, a fim de participar os motivos de sua ida àquele estabelecimento. Terminada a missão ou o fim que ali o levou, deve, antes de se
retirar, despedir-se daquela autoridade.
§ 10 Nos estabelecimentos ou repartições militares onde essa
apresentação não seja possível, deve o militar aprsentar-se ou dirigir-se ao de maior posto ou graduação presente, ao qual participará
o motivo de sua presença.
§ 2" Quando o visitante for do mesmo posto ou de posto superior ao do Comandante, Diretor ou Chefe, é conduzido ao Gabinete
ou Câmara do mesmo, que o recebe e o ouve sobre o motivo de sua
presença.

§ 3" A praça, em situação idêntica, apresenta-se ao Oficial-deDia ou de Serviço, ou a quem lhe corresponder, tanto na chegada
quanto na saída.
§ 4" O disposto neste artigo e seus parágrafos não se aplica às
organizações médico-militares, exceto se o militar estiver em visita
de serviço.
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Art. 33. Procedimento do militar em outras situações:
I - o mais moderno, quando a cavalo, se o superior estiver
a pé, deve passar por este ao passo; se ambos estiverem a cavalo, não
pode cruzar com aquele em andadura superior; marchando no mesmo
sentido, ultrapassa o superior depois de lhe pedir autorização; em
todos os casos, a continência é feita como prescrita no inciso 11do art.
20 deste regulamento;
11 - o militar a cavalo apeia para falar com o superior a pé,
salvo se este estiver em nível mais elevado (palanque, arquibancada,
picadeiro, ou similar) ou ordem em contrário;
111 - Se o militar está em bicileta ou motocicleta, deverá
passar pelo superior em marcha moderada, concentrando a atenção
na condução do veículo;
IV - o portador de uma mensagem, qualquer que seja o meio
de transporte empregado, não modifica a sua velocidade de marcha
ao cruzar ou passar por um superior e informa em voz alta: serviço
urgente;
V - a pé, conduzindo ou segurando cavalo, o militar faz a
continência como prescrito no art. 22;
VI - quando um militar entra em um recinto público, percorre com o olhar o local para verificar se há algum superior presente;
se houver, o militar, do lugar em que está, faz-lhe a continência;
VII - quando um superior entra em um recinto público, o mais
moderno que ai está levanta-se ao avistá-lo e faz-lhe a continência;
VIII - quando militares se encontrarem em reuniões sociais,
festas militares, competições desportivas ou em viagens, devem apresentar-se mutuamente, declinando posto e nome, partindo essa apresentação do de menor hierarquia;
IX - seja qual for o caráter - oficial ou particular - da
solenidade ou reunião, deve o militar, obrigatoriamente, apresentarse ao superior de maior hierarquia presente, e ao de maior posto entre
os oficiais presentes de sua Organização Militar;
X - quando dois ou mais militares, em grupo, encontram-se
com outros militares, todos fazem a continência individual como se
estivessem isolados.
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Art. 34. Todo militar é obrigado a reconhecer o Presidente e o
Vice-Presidente da República, o Ministro da sua Força, os Comandantes Chefes ou Diretores da cadeia de comando a que pertencer a sua
organização e os oficiais de sua Organização Militar.
§ 1º Os oficiais são obrigados a reconhecer também os Ministros
Militares, assim como os Chefes dos Estados-Maiores de suas respectivas Forças.
§ 2. Todo militar deve saber identificar as insígnias dos postos
e graduações das Forças Armadas.
Art. 35. O militar fardado descobre-se ao entrar em um recinto
coberto.
§ 1º O militar fardado descobre-se, ainda, nas reuniões sociais, nos
funerais, nos cultos religiosos e ao entrar em templos ou participar de
atos em que este procedimento seja pertinente, sendo-lhe díspensada,
nestes casos, a obrigatoriedade da prestação da continência.
§ 2· A prescrição do caput deste artigo não se aplica aos militares armados de metralhadora de mão, fuzil ou arma semelhante ou
aos militares em serviço de policiamento, escolta ou guarda.
Art. 36. Para saudar os civis de suas relações, o militar fardado
não se descobre, cumprimentando-os pela continência, pelo aperto de
mão ou com aceno de cabeça.
Parágrafo único. Ao se dírigir a uma senhora para cumprimentá-la, o militar fardado, exceto se do sexo feminino, descobre-se,
colocando a cobertura sob o braço esquerdo; se estiver desarmado e
de luvas, descalça a luva da mão direita e aguarda que a senhora lhe
estenda a mão.
Art. 37. O militar armado de espada, durante a solenidade
militar, não descalça as luvas, salvo ordem em contrário.
Art. 38. Nos refeitórios das Organizações Militares, a maior
autoridade presente ocupa o lugar de honra.
Art. 39. Nos banquetes, o lugar de honra situa-se, geralmente,
no centro, do lado maior da mesa principal.
§ 1· Se o banquete é oferecido a determinada autoridade, deve
sentar-se ao seu lado direito o Comandante da Organização Militar
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responsável pela homenagem; os outros lugares são ocupados pelos
demais participantes, segundo esquema previamente dado a conhecer aos mesmos.
§ 2" Em banquetes onde haja mesa plena, o homenageante deve
sentar-se em frente ao homenageado.

Art. 40. Em embarcação, viatura ou aeronave militar, o mais
antigo é o último a embarcar e o primeiro a desembarcar.
§ 1Q Em se tratando de transporte de pessoal, a licença para
início do deslocamento é prerrogativa do mais antigo presente.
§ 2Q Tais disposições não se aplicam a situações operacionais,

quando devem ser obedecidos os Planos e Ordens a elas ligados.
CAPÍTULO IV
Da Apresentação

Art. 41. O militar, para se apresentar a um superior aproximase deste até a distância do aperto de mão; toma a posição de Sentido,
faz a continência individual como prescrita neste Regulamento e diz,
em voz claramente audível, seu grau hierárquico, nome de guerra e
Organízação Militar a que pertence, ou função que exerce, se estiver
no interior da sua Organização Militar; desfaz a continência, diz o
motivo da apresentação, permanecendo na posição de Sentido até que
lhe seja autorizado tomar a posição de Descansar ou deÀ Vontade.
§ 1Q Se o superior estiver em seu Gabinete de trabalho ou outro
local coberto, o militar sem arma ou armado de revólver, pistola ou
espada embainhada tira a cobertura com a mão direita. Em se
tratando de boné ou capacete, coloca-o debaixo do braço esquerdo com
o interior voltado para o corpo e a jugular para a frente; se de boina
ou gorro com pala, empunha-o com a mão esquerda, de tal modo que
sua copa fique para fora e a sua parte anterior voltada para a frente.
Em seguida, faz a continência individual e procede à apresentação.

§ 2Q Caso esteja aTInado de espada desembainhada, fuzil ou
metralhadora de mão, o militar faz alto à distância de dois passos do
superior e executa o Perfilar Espada ou Ombro Arma, conforme o
caso, permanecendo nessa posição mesmo após correspondida a saudação; se o superior for Oficial-General ou autoridade superior, o
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militar executa o manejo de ApresentarArma, passando, em seguida,
à posição de Perfilar Espada ou Ombro Arma, conforme o caso, logo
após correspondída a saudação.
§ 3Q Em locais cobertos, o militar armado nas condições previstas no parágrafo anterior, para se apresentar ao superior, apenas
toma a posição de Sentido.

Art. 42. Para se retirar da presença de um superior, o militar
faz-lhe a continência individual, idêntica à da apresentação, e pede
permissão para se retirar; concedida a permissão, o oficial retira-se
normalmente, e a praça, depois de fazer Meia Volta, rompe a marcha
com o pé esquerdo.
CAPÍTULO V
Da Continência da Tropa

Seção!
Generalidades

Art. 43. Têm direito à continência da tropa os símbolos e autoridades relacionadas nos incisos I a IX e XI a XN do art. 15.
§ 1Q Os oficiais da reserva ou reformados e os militares estrangeiros só têm direito à continência da tropa quando uniformizados.
§ 2Q Às autoridades estrangeiras, civis e militares, são prestadas
as continências conferidas às autoridades brasileiras equivalentes.

Art. 44. Para efeito de continência, considera-se tropa a reunião de dois ou mais militares devidamente comandados.
Art. 45. Aos Ministros de Estado, aos Governadores de Estado
e do Distrito Federal e aos Ministros do Superior Tribunal Militar
são prestadas as continências previstas para Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro.
Parágrafo único. Os Ministros da Marinha, Exército, Aeronáutica, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ministros do Superior Tribunal Militar, Chefe da Casa Militar da Presidência da
República, nesta ordem, terão lugar de destaque nas solenidades
cívico-militares.
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Art. 46. Aos Governadores de Territórios Federais são prestadas as continências previstas para Contra-Almirante, General-deBrigada ou Brigadeiro.
Art. 47. O Oficial que exerce função do posto superior ao seu,
tem direito à continência desse posto apenas na Organização Militar
onde a exerce e nas que lhe são subordinadas.
Art. 48. Nos exercícios de marcha, inclusive nos altos, a tropa
não presta continência; nos exercícios de estacionamento, procede de
acordo com o estipulado nas Seções II e III deste capítulo.
Art. 49. A partir do escalão subunidade, inclusive, toda tropa
armada que não conduzir Bandeira, ao regressar ao Quartel, de volta
de exercício externo de duração igual ou superior a 8 (oito) horas, e
após as marchas, presta continência ao terreno antes de sair de forma.
§ 1· A voz de comando para essa continência é Em continência
ao terreno - Apresentar Arma!
§ 2· Os militares não integrantes da formatura fazem a continência individual.
§ 3· Por ocasião da Parada Diária, a tropa e os militares não
integrantes da formatura prestam a Continência ao Terreno, na
forma estipulada pelos parágrafos 1· e 2· deste artigo.
§ 4· Estas disposições poderão ser ajustadas às peculiaridades
de cada Força Armada.
Art. 50. A continência de uma tropa para outra está relacionada à situação de conduzirem, ou não, a Bandeira Nacional e ao grau
hierárquico dos respectivos comandantes.
Parágrafo único. Na continência, toma-se como ponto de referência, para inicio da saudação, a Bandeira Nacional ou a testa da
formatura, caso a tropa não conduza Bandeira.
Art. 51. No período compreendido entre o arriar da Bandeira e
o toque de alvorada no dia seguinte, a tropa apenas presta continência
à Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República,
às bandeiras e hinos de outras nações e a outra tropa.
Parágrafo único. Excetuam-se as guardas de honra que prestam
continência à autoridade a que a homenagem se destina.
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Seção II
Da Continência da Tropa a Pé Firme

Art. 52. A tropa em forma e parada, à passagem de outra tropa,
volta-se para ela e toma a posição de sentido.
Parágrafo único. Se a tropa que passa conduz Bandeira, ou se
seu Comandante for de posto superior ao do Comandante da tropa em
forma e parada, esta lhe presta a continência indicada no art. 53;
quando, do mesmo posto e a tropa que passa não conduz Bandeira,
apenas os Comandantes fazem a continência.

Art. 53. Uma tropa a pé firme presta continência aos símbolos,
às autoridades e a outra tropa formada, nas condições mencionadas
no art. 15, executando os seguintes comandos:
I -

na continência a oficial subalterno e intermediário:
- Sentido!
II
na continência a oficial-superior:
- Sentido! Ombro Arma!
III - na continência aos símbolos e autoridades mencionadas
nos incisos I a VIII do art. 15, a Oficiais-Generais ou autoridades
equivalentes: Sentido! Ombro Arma! Apresentar Arma! Olhar à
Direita (Esquerda)!
§ 1" Para Oficial-General estrangeiro, só é prestada a continência em caso de visita oficial.

§ 2" No caso de tropa desarmada, ao comando de Apresentar
Arma! todos os seus integrantes fazem continência individual e a
desfazem ao Comando de Descansar Arma!
§ 3" Os Comandos são dados a toque de corneta ou clarim até o
escalão Unidade, e à viva voz, no escalão Subunidade; os Comandantes de pelotão (seção) ou de elementos inferiores só comandam a
continência quando sua tropa não estiver enquadrada em subunidades; nas formações emassadas, não são dados comandos nos escalões
inferiores à Unidade.
§ 4" Em formação não emassada, os comandos a toque de corneta ou clarim são dados sem a nota de execução, sendo desde logo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3790
executados pelo Comandante e pelo porta-símbolo da Unidade; a
banda é comandada à viva voz pelo respectivo mestre; o estado-maior,
pelo oficial mais antigo; a Guarda-Bandeira, pelo oficial Porta-Bandeira.
§ 5" Os comandos são dados de forma a serem executados
quando a autoridade ou a Bandeira atingir a distância de dez passos
da tropa que presta a continência.

§ 6" A continência é desfeita aos comandos de Olhar em Frente!,
Ombro Arma!, Descansar Arma! e Descansar!, conforme o caso, dados
pelos mesmos elementos que comandaram sua execução e logo que a
autoridade ou a Bandeira tenha ultrapassado de cinco passos a tropa
que presta a continência.
§ 7" As Bandas de Música ou de Corneteiros ou Clarins e Tambores permanecem em silêncio, a menos que se tratem de honras
militares prestadas pela tropa, ou de cerimônia militar de que a tropa
participe.

Art. 54. A tropa mecanizada, motorizada ou blindada presta
continência da seguinte forma:
I - estando o pessoal embarcado, o Comandante e os oficiais
que exercem comando até o escalão pelotão, inclusive, levantam-se
e fazem a continência; se não for possível tomarem a posição em pé
no veículo, fazem a continência na posição em que se encontram;
os demais oficiais fazem, sentados, a continência individual, e as
praças conservam-se sentadas, olhando à frente, sem prestar continência;
II - estando o pessoal desembarcado, procede da mesma maneira como na tropa a pé firme, formando à frente das viaturas.

Parágrafo único. Quando o pessoal estiver embarcado e os motores das viaturas desligados, o Comandante desembarca para prestar a continência; os demais militares procedem como no inciso L

Art. 55. À autoridade civil ou militar estrangeira, que passar
revista à tropa postada em sua honra, são prestados esclarecimentos
relativos ao modo de proceder.
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Seção III
Da Continência da Tropa em deslocamento
Art. 56. A tropa em deslocamento faz continência aos símbolos,
às autoridades e a outra tropa formada, relacionados nos incisos I, III
a IX e XI a XV do art. 15, observado o disposto pelo art. 58, executando
os seguintes comandos:
I - Sentido! - Em Continência à Direita (Esquerda)l, repetido por todas as unidades, até o escalão batalhão, inclusive;
II - os Comandantes de subunidades, ao atingirem a distância de vinte passos da autoridade ou da Bandeira, dão a voz de:
Companhia Sentido! Em Continência à Direita (Esquerdall;

III - os Comandantes de pelotão (seção), à distância de dez
passos da autoridade ou da Bandeira, dão a voz de: Pelotão (Seção)
Sentido! Olhar à Direita (Esquerda)l; logo que a testa do pelotão
(seção) tenha ultrapassado de dez passos a autoridade ou a Bandeira,
seu Comandante, independente de ordem superior, comanda Pelotão
(Seção) Olhar em Frente!.
§ 1º Nas formações emassadas de batalhão e de companhia, só
é dado o comando de execução da continência - Batalhão (Companhia) Sentido! - Olhar à Direita (Esquerda)', por toque de corneta
ou à viva voz dos respectivos comandantes.
§ 2º Durante a execução da continência, são observadas as
seguintes prescrições:

a) a Bandeira não é desfraldada, exceto para outra Bandeira; a
Guarda-Bandeira não olha para a direita (esquerda);
b) o estandarte não é abatido, exceto para a Bandeira Nacional,
o Hino Nacional ou o Presidente da República;

c) os oficiais de espada desembainhada, no comando de pelotão
(seção), perfilam espada e não olham para a direita (esquerda);
d) os oficiais sem espada ou com ela embainhada, fazem a
continência individual sem olhar para a direita (esquerda), exceto o
Comandante da fração;
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e) o Porta-Bandeira, quando em viatura, levanta-se, e a Guarda
permanece sentada;
f) os oficiais em viaturas, inclusive Comandantes de unidades e
subunidades, fazem a continência sentados sem olhar para a direita
(esquerda);
g) os músicos, corneteiros e tamboreiros, condutores, porta-símbolos e porta-flâmulas, os homens da coluna da direita (esquerda) e
os da fileira da frente, não olham para a direita (esquerda), e, se
sentados, não se levantam.

Art. 57. Na continência a outra tropa, procede-se da seguinte
forma:
I - se as duas tropas não conduzem a Bandeira Nacional, a
continência é iniciada pela tropa cujo Comandante for de menor
hierarquia; caso sejam de igual hierarquia, a continência deverá ser
feita por ambas as tropas;
II - se apenas uma tropa conduz a Bandeira Nacional, a
continência é prestada à Bandeira, independente da hierarquia dos
Comandantes das tropas;

III - se as duas tropas conduzem a Bandeira Nacional, a
continência é prestada por ambas, independente da hierarquia de
seus Comandantes.
Art. 58. A tropa em deslocamento faz alto para a continência ao
Hino Nacional e aos Hinos das Nações Estrangeiras, quando executados em solenidade militar ou cívica.
Art. 59. A tropa em deslocamento no passo acelerado ou sem
cadência faz continência às autoridades e a outra tropa formada,
relacionadas nos incisos III a IX, XI e XIII a XV do art. 15, ao comando
de Batalhão (Companhia, Pelotão, Seção) Atenção!, dado pelos respectivos Comandantes.
Parágrafo único. Para a continência à Bandeira Nacional e às
Bandeiras das Nações Estrangeiras, a tropa em deslocamento no
passo acelerado ou sem cadência retoma o passo ordinário e procede
como descrito no art. 56.
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SeçãoN
Da Continência da Tropa em Desfile

Art. 60. Desfile é a passagem da tropa diante da Bandeira
Nacional ou da maior autoridade presente a uma cerimônia a fim de
lhe prestar homenagem.
Art. 61. A tropa em desfile faz continência à Bandeira ou à
maior autoridade presente à cerimônia, obedecendo às seguintes
prescrições:
I - a trinta passos aquém do homenageado, é dado o toque de
Sentido! - Em Continência à Direita (Esquerda)', sendo repetido até
o escalão batalhão, inclusive (esse toque serve apenas para alertar a
tropa);
H -

a vinte passos aquém do homenageado:

a) os Comandantes de unidade e subunidade, em viaturas, levantam-se;
."
b) os Comandantes de subunidades comandam à viva voz: Companhia - Sentido! - Em Continência à Direita (Esquerda)!
c) os oficiais com espada desembainhada perfilam espada, sem
olhar para a direita (esquerda).

IH -

a dez passos aquém do homenageado:

a) os Comandantes de pelotão (seção) comandam: Pelotão (Seção)
- Sentido! - Olhar à Direita (Esquerda)!
b) a Bandeira é desfraldada, e o estandarte é abatido;
c) os Comandantes de unidade e subunidade, em viatura, fazem
a continência individual e encaram a Bandeira ou a autoridade;
d) os Comandantes de unidade e subunidade abatem espada e
encaram a Bandeira ou a autoridade; quando estiverem sem espada
ou com ela embainhada, fazem a continência individual e encaram a
Bandeira ou a autoridade; os demais oficiais com espada desembainhada perfilam espada;
e) os oficiais sem espada ou com ela embainhada ou portando outra
arma fazem a continência individual e não encaram a autoridade;
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f) os componentes da Guarda-Bandeira, músicos, corneteiros e
tamboreiros, condutores e porta-símbolos não fazem continência nem
olham para o lado;
IV - a dez passos depois do homenageado:
a) os mesmos elementos que comandaram Olhar à Direita (Esquerda)! comandam: Pelotão (Seção) - Olhar em Frente!;
b) a Bandeira e o estandarte voltam à posição de Ombro Arma;
c) os Comandantes de unidade e subunidade, em viaturas, desfazem a continência individual;
d) os Comandantes de unidade e subunidade perfilam espada;
e) os oficiais sem espada, com ela embainhada ou portando outra
arma, desfazem a continência;
V - a quinze passos depois do homenageado, independente de
qualquer comando:
a) os Comandantes de unidade e subunidade, em viaturas, sentam-se;
b) os oficiais a pé, com espada desembainhada trazem a espada
à posição de marcha.
§ 1Q Os comandos mencionados nos incisos Il, III e IV são dados
à viva voz ou por apito.
§ 2Q Quando a tropa desfilar em linha de companhia ou formação emassada de batalhão, o primeiro comando de Sentido! Em
Continência à Direita (Esquerda)! é dado e vinte passos aquém do
homenageado pelo Comandante superior, e o comando de Olhar à
Direita (Esquerda)! pelo Comandante de batalhão, a dez passos
aquém do homenageado.
§ 3Q Quando a tropa desfilar em linha de pelotões ou formação
emassada de companhia, o comando de Olhar à Direita (Esquerda)!
é dado pelo Comandante de subunidade a dez passos aquém do
homenageado.

§ 4Q Nas formações emassadas de batalhão ou companhia, o
comando de Olhar em Frente! é dado pelos mesmos Comandantes que
comandaram Olhar à Direita (Esquerda)!, quando a cauda de sua
tropa ultrapassar de dez passos o homenageado.
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Art. 62. A tropa a pé desfila em Ombro Arma, com a arma
cruzada ou em bandoleira; nos dois primeiros casos, de baioneta
armada.
Art. 63. A autoridade em homenagem à qual é realizado o
desfile responde às continências prestadas pelos oficiais da tropa que
desfila; os demais oficiais que assistem ao desfile fazem continência
apenas à passagem da Bandeira.
Seção V
Do Procedimento da Tropa em Situações Diversas
Art. 64. Nenhuma tropa deve iniciar marcha, embarcar, desembarcar, montar, apear, tomar a posição à vontade ou sair de forma
sem licença do mais antigo presente.
Art. 65. Se uma tropa em marcha cruzar com outra, a que for
comandada pelo mais antigo passa em primeiro lugar.
Art. 66. Se uma tropa em marcha alcançar outra deslocando-se
no mesmo sentido, pode passar-lhe à frente, em principio pela esquerda, mediante licença ou aviso do mais antigo que a comanda.
Art. 67. Quando uma tropa não estiver em formatura e se
encontrar em instrução, serviço de faxina ou faina, as continências de
tropa são dispensáveis, cabendo, entretanto, ao seu Comandante,
Instrutor ou Encarregado, prestar a continência a todo o superior que
se dirija ao local onde se encontra essa tropa, dando-lhe as informações que se fizerem necessárias.
Parágrafo único. No caso do superior dirigir-se pessoalmente a
um dos integrantes dessa tropa, este lhepresta a continência regulamentar.

Art. 68. Quando uma tropa estiver reunida para instrução,
conferência, preleção ou atividade semelhante, e chegar o seu Comandante ou outra autoridade de posto superior ao mais antigo presente,
este comanda Companhia (Escola, Turma, etc.) - Sentido! Co,,:,andante da Companhia (ou função de quem chega)!. A esse comando
levantam-se todos energicamente e tomam a posição ordenada; correspondido o sinal de respeito pelo superior, volta a tropa à posição
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tade!. O procedimento é idêntico quando se retirar o comandante ou
a autoridade em causa.
§ 1º Nas reuniões de oficiais, o procedimento é o mesmo, usando-se os comandos: Atenção! Comandante de Batalhão (ou Exmo. Sr.
Almirante, General, Brigadeiro Comandante de ...)! A vontade!, dados
pelo instrutor ou oficial mais antigo presente.
§ 2' Nas Organizações Militares de ensino, os alunos de quaisquer postos ou graduações aguardam nas salas de aula, anfiteatros
ou laboratórios a chegada dos respectivos professores ou instrutores.
Instruções internas estabelecem, em minúcias, o procedimento a ser
seguido.

Art. 69. Quando um oficial entra em um alojamento ou vestiário ocupado por tropa, o militar de serviço ou o que primeiro avistar
aquela autoridade comanda Alojamento (Vestiário) - Atenção! Comandante da Companhia (ou função de quem chaga)!. As praças, sem
interromperem suas atividades, no mesmo local em que se encontram, suspendem toda a conversação e assim se conservam até ser
comandado A vontade.

Seção VI
Da Continência da Guarda
Art. 70. A guarda formada presta continência:
I - aos símbolos, às autoridades e à tropa formada, referidos
nos incisos I a VIII, XI e XII do art. 15;
II - aos Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército e Tenentes-Brigadeiros, nas sedes dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente;
III - aos Oficiais-Generais, nas sedes de Comando, Chefia ou
Direção privativos dos postos de Oficial-General;
IV - aos Oficiais-Generais, aos Oficiais Superiores e ao Comandante, Chefe ou Diretor, qualquer que seja O seu posto, nas
Organizações Militares;
V - aos Oficiais-Generais e aos Oficiais Superiores das Forças
Armadas das Nações Estrangeiras, quando uniformizados, nas condições estabelecidas nos incisos anteriores;
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VI -

à guarda que venha rendê-la.

§ l' As normas para a prestação de continência, pela guarda
formada, a Oficiais de qualquer posto, serão reguladas pelo Cerimonial de cada Força.
§ 2º A continência é prestada por ocasião da entrada e saida da
autoridade.

Art. 71. Para a continência à Bandeira e ao Presidente da
República, a guarda forma na parte externa do edifício, à esquerda
da sentinela do portão das armas (sentinela da entrada principal),
caso o local permita; o corneteiro da guarda ou de serviço dá o sinal
correspondente (Bandeira ou Presidente da República), e o Comandante da guarda procede como estabelecido no inciso In do art. 53.
Art. 72. A guarda forma para prestar continência à tropa de
efetivo igual ou superior a subunidade, sem Bandeira, que saia ou
regresse ao quartel.
Art. 73. Quando em uma Organização Militar entra ou sai seu
Comandante, Chefe ou Diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto,
ou ao Comandante, se de posto igual ou superior ao dos que o
acompanham.
Parágrafo único. A autoridade a quem é prestada a continência
destaca-se das demais para corresponder à continência da guarda; os
acompanhantes fazem a continência individual, voltados para aquela
autoridade.
Art. 74. Quando a continência da guarda é acompanhada do
Hino Nacional ou da marcha batida, os militares presentes voltam a
frente para a autoridade, ou à Bandeira, a que se presta a continência,
fazendo a continência individual no inicio do Hino ou marcha batida
e desfazendo-a ao término.
Art. 75. Uma vez presente em uma Organização Militar autoridade cuja insígnia esteja hasteada no mastro principal, apenas o
comandante, Diretor ou Chefe da organização e os que forem hierarquicamente superiores à referida autoridade têm direito à continência da guarda formada.
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Seção VII
Da Continência da Sentinela
Art. 76. A sentinela de posto fixo, armada, presta continência:
I - apresentando arma:
- aos símbolos e autoridades referidos no art. 15;
11 - tomando a posição de sentido:
- aos graduados e praças especiais das Formas Armadas nacionais e estrangeiras;
lU - tomando a posição de sentido e, em seguida, fazendo
Ombro Arma:
- à tropa não comandada por Oficial.
§ 1" O militar que recebe uma continência de uma sentinela faz
a continência individual para respondê-la.
§ 2" A sentinela móvel presta continência aos símbolos, autoridades e militares constantes do art. 15, tomando apenas a posição de
sentido.
Art. 77. Os marinheiros e soldados, quando passarem por uma
sentinela, fazem a continência individual, à qual a sentinela responde
tomando a posição de Sentido.
Art. 78. No período compreendido entre o arriar da Bandeira e
o toque de alvorada do dia seguinte, a sentinela só apresenta armas
à Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República,
às bandeiras e hinos de outras nações e a tropa formada, quando
comandada por oficial.
Parágrafo único. No mesmo período, a sentinela toma a posição
de Sentido à passagem de um superior pelo seu posto ou para
corresponder à saudação militar de marinheiros e soldados.
Art. 79. Para prestar continência a uma tropa comandada por
oficial, a sentinela toma a posição de Sentido, executando o Apresentar Arma quando a testa da tropa estiver a 10 (dez) passos, assim
permanecendo até a passagem do Comandante e da Bandeira; a
seguir faz Ombro Arma até o escoamento completo da tropa, quando
volta às posições de Descansar Arma e Descansar.
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Seção VIII
Dos Toques de Corneta, Clarim a Apito
Art. 80. O toque de corneta, clarim ou apito é o meio usado para
anunciar a chegada, a saída ou a presença de uma autoridade, não só
em uma Organização Militar, como também por ocasião de sua
aproximação de uma tropa.
Parágrafo único. O toque mencionado neste artigo será executado nos períodos estabelecidos pelos cerimoniaís de cada Força
Armada.
Art. 81. Os toques para anunciar a presença dos símbolos e
autoridades abaíxo estão previstos no Manual de Toques, Marchas e
Hinos das Forças Armadas - FA-M-13:
I
a Bandeira Nacional;
II
o Presidente da República;
III
o Vice-Presidente da República;
IV
o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional,
quando incorporados;
V - os Ministros de Estado;
VI - os Governadores de Estado e Territórios Federais e do
Distrito Federal, quando em visita oficial;
VII
o Superior Tribunal Militar, quando incorporado;
VIII
os Oficiais-Generais;
IX
os Oficiaís Superiores;
X
os Comandantes, Chefes ou Diretores de Organizações
Militares.
Parágrafo único. Só é dado toque para anunciar a chegada ou
saída de autoridade superior à mais alta presente, quando este entrar
ou sair de quartel ou estabelecimento cujo Comandante for de posto
inferior ao seu.

Art. 82. Quando, em um mesmo quartel, estabelecimento ou
fortificação, tiverem sede duas ou mais Organizações Militares e seus
Comandantes, Chefes ou Diretores entrarem ou saírem juntos do
quartel, o toque corresponderá ao de maior precedência hierárquica.
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Seção IX
Das Bandas de Músicas, de Corneteiros ou Clarins
e Tambores
Art. 83. As Bandas de Música, na continência prestada pela
tropa, executam:
I - o Hino Nacional, para a Bandeira Nacional, para o Presidente da República e, quando incorporados, para o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal;
II - o toque correspondente, seguido do exórdio de uma marcha grave, para o Vice-Presidente da República;

III - o Hino de Nação Estrangeira seguido do Hino Nacional,
para a Bandeira ou para autoridade dessa nação;
IV - o exórdio de uma marcha grave, para os OficiaisGenerais.
§ 1º As Bandas de Corneteiros ou Clarins e Tambores, quando
reunidas às Bandas de Música, acompanham-nas nesse cerimonial,
como prescrito no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças
Armadas - FA-M-13.
§ 2º Os corneteiros, quando isolados, executam o correspondente, como prescrito no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças
Armadas - FA-M-13.

Art. 84. Quando na continência prestada pela tropa houver
Banda de Corneteiros ou Clarins e Tambores, esta procede segundo
o previsto no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças Armadas -FA-M-13.
Art. 85. A execução do Hino Nacional ou da marcha batida só
tem início depois que a autoridade que preside a cerimônia houver
ocupado o lugar que lhe for reservado para a continência.
Art. 86. As Bandas de Música, nas revistas passadas por
autoridades, executam marchas ou dobrados, de acordo com o
previsto no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças Armadas -FA-M-13.
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CAPÍTULO VI
Dos Hinos

Art. 87. O Hino N acional é executado por banda de música
militar nas seguintes ocasiões:
I - nas continências à Bandeira Nacional e ao Presidente da
República;
II - nas continências ao Congresso Nacional e ao Supremo
Tribunal Federal, quando incorporado;

III IV -

nos dias que o Governo considerar de Festa Nacional;

nas cerimônias em que se tenha de executar Hino de
Nação Estrangeira, devendo este, por cortesia, anteceder o Hino
Nacional;
V - nas solenidades, sempre que cabível, de acordo com o
cerimonial de cada Força Armada.
§ 1° É vedado substituir a partitura do Hino Nacional por
qualquer arranjo instrumental.
§ 2° A execução do Hino Nacional não pode ser interrompida.
§ 3° Na continência prestada ao Presidente da República na
qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, por ocasião
de visita a Organização Militar, quando for dispensada a Guarda de
Honra, ou nas honras de chegada ou saída em viagem oficial ou de
serviço executam-se apenas a introdução e os acordes finais do Hino
Nacional, de acordo com partitura específica.

Art. 88. Havendo Guarda de Honra no recinto onde se procede
uma solenidade, a execução do Hino Nacional cabe à banda de música
dessa guarda, mesmo que esteja presente outra de maior conjunto.
Art. 89. Quando em uma solenidade houver mais de uma banda, cabe a execução do Hino Nacional à que estiver mais próxima do
local onde chega a autoridade.
Art. 90. O Hino Nacional pode ser cantado em solenidades
oficiais.
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§ l' Neste caso, cantam-se sempre as duas partes do poema,
sendo que a banda de música deverá repetir a introdução do hino após
O canto da primeira parte.

§ 2' É vedado substituir a partitura para canto do Hino N acional por qualquer arranjo vocal, exceto o de Alberto Nepomuceno.
§ 3' Nas solenidades em que seja previsto o canto do Hino
Nacional após o hasteamento da Bandeira Nacional, esta poderá ser
hasteada ao toque de Marcha Batida.

Art. 91. No dia 7 de setembro, por ocasião da alvorada e nas
retretas, as bandas de música militares executam o Hino da Independência; no dia 15 de novembro, o Hino da Proclamação da República
e no dia 19 de novembro, o Hino à Bandeira.
Parágrafo único. Por ocasião das solenidades de culto à Bandeira, canta-se o Hino à Bandeira.

CAPÍTULO VII
Das Bandeiras-Insígnias, Distintivos e Estandartes
Art. 92. A presença de determinadas autoridades civis e militares em uma Organização Militar é indicada por suas Bandeiras-Insígnias ou seus distintivos hasteados em mastro próprio, na área da
organização.
§ l' As bandeiras-insígnias ou distintivos de Presidente da
República, de Vice-Presidente da República, de Ministro da Marinha,
do Exército, da Aeronáutica e do Emfa são instituídos em atos do
Presidente da República.
§ 2' Nas Organizações Militares que possuem Estandarte, este
é conduzido nas condições estabelecidas para a Bandeira Nacional,
sempre à sua esquerda, de acordo com o cerimonial específico da cada
Força Armada.

Art. 93. A bandeira-insígnia ou distintivo é hasteado quando
a autoridade entra na Organização Militar, e arriado logo após a sua
retirada.
§ l' O ato de hastear ou arriar a bandeira-insígnia ou o distintivo
é executado sem cerimônia militar por elemento para isso designado.
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§ 2' Por ocasiao da solenidade de hasteamento ou de arriação da Bandeira Nacional, a bandeira-insígnia ou distintivo deve ser
arriado e hasteado novamente, após o término daquelas solenidades.
Art. 94. No mastro em que estiver hasteada a Bandeira Nacional, nenhuma bandeira-insígnia ou distintivo deve ser posicionado
acima dela, mesmo que nas adriças da verga de sinais.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os navios
e os estabelecimentos da Marinha do Brasil que possuem mastro com
carangueja, cujo penol, por ser local de destaque e de honra, é
privativo da Bandeira Nacional.
.
Art. 95. A disposição das bandeiras-insígnias ou distintivos
referentes a autoridades, presentes a uma Organização Militar, será
regulamentada em cerimonial específico de cada Força Armada.
Art. 96. Se várias Organizações Militares tiverem sede em um
mesmo edifício, no mastro desse edificio só é hasteada a bandeira-insígnia ou distintivo da mais alta autoridade presente.
Art. 97. Todas as Organizações Militares têm, disponíveis para
uso, as bandeiras-insígnias do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, do Ministro da respectiva Força e das autoridades da cadeia de comando a que estiverem subordinadas.
Art. 98. O oficial com direito a bandeira-insígnia ou distintivo,
nos termos da regulamentação específica de cada Força Armada, faz
uso, quando uniformizado, na viatura oficial que o transporta, de uma
miniatura da respectiva bandeira-insignia ou distintivo, presa em
haste apropriada fixada no pára-lama dianteiro direito.

Parágrafo único. Aeronaves militares, conduzindo as autoridades de que trata o art. 97, deverão portar, quando cabível, na parte
dianteira do lado esquerdo da fuselagem, uma miniatura da respectiva bandeira-insígnia ou distintivo, enquanto estacionadas e durante
as fases anteriores à decolagem e posteriores ao pouso.
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TÍTULom
Das Honras Militares
CAPÍTULOI
Generalidades
Art. 99. Honras Militares são homenagens coletivas que Se
tributam aos militares das Forças Armadas, de acordo com sua
hierarquia, e às altas autoridades civis, segundo o estabelecido neste
Regulamento e traduzidas por meio de:
I
Honras de Recepção e Despedida;
II - éomissão de Cumprimentos e de Pêsames;
III - Preito da Tropa.
Art. 100. Têm direito a honras militares:
I
.o Presidente da República;
II - o Vice-Presidente da República;
III - o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal,
quando incorporados;
IV
os Ministros de Estado;
V
o Superior Tribunal Militar, quando incorporado;
VI
os Militares das Forças Armadas;
VII
os Governadores de Estado, Territórios Federais e Distrito Federal; e
VIII - os Chefes de Missão Diplomática.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Presidente da República
ou os Ministros Militares podem determinar que sejam prestadas
Honras Militares a outras autoridades não especificadas neste artigo.

CAPÍTULO II
Das Honras de Recepção e Despedida
Art. 10 1. São denominadas Honras de Recepção e Despedida as
honras prestadas às autoridades definidas no art. 100, ao chegarem
ou sairem de navio ou outra organização militar, e por ocasião de
visitas e inspeções.
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Art. 102. As visitas ou inspeções, sem aviso prévio da autoridade, à Organização Militar, não implicam a alteração da sua rotina de
trabalho; ao ser informado da presença da autoridade na OrganizaçãO, o Comandante, Chefe ou Diretor vai ao seu encontro, apresentase e a acompanha durante a sua permanência.
§ 1Q Em cada local de serviço ou instrução, o competente responsável apresenta-se à autoridade e transmite-Ihe as informações ou
esclarecimentos que lhe forem solicitados referentes às suas funções.
§ 2Q Terminada a visita, a autoridade é acompanhada até a
saída pelo Comandante, Chefe ou Diretor e pelos oficiais integrantes
da equipe visitante.
Art. 103. Nas visitas ou inspeções programadas, a autoridade
visitante ou inspecionadora indica à autoridade interessada a finalidade, o local e a hora de sua inspeção ou visita, especificando, se for
o caso, as disposições a serem tomadas.
§ 1Q A autoridade é recebida pelo Comandante, Diretor ou Chefe, sendo-lhe prestadas as continências devidas.
§ 2Q Há Guarda de Honra sempre que for determinado por
autoridade superior, dentro da cadeia de comando, ao Comandante,
Chefe ou Diretor da Organização Militar ou pelo próprio visitante e,
neste caso, somente quando se tratar da primeira visita ou inspeção
feita à Organização Militar que lhe for subordinada.
§ 3Q Há apresentação de todos os oficiais à autoridade presente,
cabendo ao Comandante da Organização Militar realizar a apresentação do oficial seu subordinado de maior hierarquia, seguindo-se a
apresentação individual dos demais.
CAPÍTULO III
Das Comissões de Cumprimentos e de Pêsames

Seção!
Das Comissões de Cumprimentos

Art. 104. Comissões de Cumprimentos são constituídas por
Oficiais de uma Organização Militar com o objetivo de testemunhar
pública deferência às autoridades mencionadas no art. 100 deste
Regulamento.
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§ 1· Cumprimentos são apresentações nos dias da Pátria, do
Marinheiro, do Soldado e do Aviador, como também na posse de
autoridades civis e militares.
§ 2· Excepcionalmente, podem ser determinados, pelo Ministro
da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ou pelo Comandante
Militar de Área, de Distrito Naval, de Comando Naval ou de Comando
Aéreo Regional, cumprimentos a autoridades em dias não especificados no § 1· deste artigo.
Art. 105. Na posse do Presidente da República, a oficialidade
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica é representada por comissões de cumprimentos compostas pelos Oficiais-Generais de cada
Força Armada que servem na Capital Federal, as quais fazem a visita
de apresentação àquela autoridade, sob a direção dos Ministros
respectivos, sendo observada a precedência estabelecida nas Normas
para o Cerimonial Público e Ordem Geral da Precedência.
Parágrafo único. Essas visitas são realizadas em idênticas
condições, na posse do Ministro da Marinha pela oficialidade da
Marinha, na posse do Ministro do Exército, pela oficialidade do
Exército e, na posse do Ministro da Aeronáutica, pela oficialidade da
Aeronáutica, ficando a apresentação a cargo dos Chefes de EstadoMaior de cada Força.
Art. 106. Nos cumprimentos ao Presidente da República ou a
outras autoridades, nos dias de Festa Nacional ou em qualquer outra
solenidade, os oficiais que comparecerem incorporados deslocam-se,
de acordo com a precedência, em coluna por um, até a altura da
autoridade, onde fazem alto, defrontando-se à mesma. O Ministro, ou
o Chefe do Estado-Maior da respectiva Força Armada, ou o Oficial de
maior hierarquia presente, coloca-se ao lado esquerdo da autoridade
e faz as apresentações.

Seção 11
Das Comissões de Pêsames
Art. 107.' Comissões de Pêsames são constituídas para acompanhar os restos mortais de militares da ativa, da reserva ou reformados
e demonstrar publicamente o sentimento de pesar que a todos envolve.
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CAPÍTULO IV
Do Preito da Tropa
Art. 108. Preito da Tropa são Honras Militares, de grande realce,
prestadas diretamente pela tropa e exteriorizadas por meio de:
I
II -

Honras de Gala;
Honras Fúnebres.

Seção!
Das Honras de Gala
Art. 109. Honras de Gala são homenagens, prestadas diretamente pela tropa, a uma alta autoridade civil ou militar, de acordo
com a sua hierarquia. Consistem de:
I
II
III

Guarda de Honra;
Escolta de Honra;
Salvas de Gala.

Art. 110. Têm direito à Guarda e à Escolta de Honra:
I
o Presidente da República;
II
o Vice-Presidente da República;
III
o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal nas
sessões de abertura e encerramento de seus trabalhos;
IV - Chefe de Estado Estrangeiro, quando de sua chegada à
Capital Federal, e os Embaixadores, quando da entrega de suas
credenciais;

V - os Miuistros de Estado e, quando incorporado, o Superior
Tribunal Militar;
VI - os Miuistros Plenipotenciários de Nações Estrangeiras e
os Enviados Especiais;
VII - os Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército e Tenentes-Brigadeiros, nos casos previstos no § 2· do art. 103, ou quando,
por motivo de serviço, desembarcarem em uma Guarnição Militar e
forem hierarquicamente superiores ao Comandante da mesma;
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VIII - os Governadores de Estado, Territórios Federais e do
Distrito Federal, quando em visita de caráter oficial a uma Organização Militar;
IX - os demais Oficiais-Generais, somente nos casos previstos no § 2º do art. 103.
§ 1e Para as autoridades mencionadas nos incisos I a IV, a
Guarda de Honra tem o efetivo de um Batalhão ou equivalente; para
as demais autoridades, de uma Companhia ou equivalente.

§ 2º Ressalvados os casos previstos no § 2º do art. 103, a formatura de uma Guarda de Honra é ordenada pela mais alta autoridade
militar local.
§ 3º Salvo determinação contrária do Presidente da República,
a Guarda de Honra destinada a prestar-lhe homenagem por ocasião
do seu embarque ou desembarque, em aeródromo militar, quando de
suas viagens oficiais e de serviço, é constituída do valor de um Pelotão
e Banda de Música.
§ 4º Para as autoridades indicadas nos incisos lI, V, VII e IX
deste artigo, por ocasião do embarque e desembarque em viagens na
mesma situação prevista no parágrafo anterior, é observado o seguinte procedimento:
a) para o Vice-Presidente da República, é prestada homenagem
por Guarda de Honra constituída do valor de um Pelotão e corneteiro;
b) para os Ministros de Estado, é executado o toque de continência previsto no Manual de Toques, Hinos e Marchas das Forças
Armadas, e, caso solicitado com prévia antecedência, o embarque ou
desembarque é guarnecido por uma ala de tropa armada;
c) para os Oficiais-Generais, é executado o toque de continência
previsto no Manual de Toques, Hinos e Marchas das Forças Armadas.

§ 5º Nos Aeroportos civis, as Honras Militares, na área do aeroporto, são prestadas somente ao Presidente e ao Vice-Presidente da
República, por tropa da Aeronáutica, caso existente na localidade, de
acordo com o cerimonial estabelecido pela Presidência da República;
para os Ministros de Estado, caso solicitado com prévia antecedência, o
embarque ou desembarque é guarnecido por uma ala de Polícia da
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Aeronáutica, se existente na localidade, e somente quando as referidas autoridades estiverem sendo conduzidas em aeronave militar.
§ 6' Nas Organizações Militares do Ministério da Aeronáutica,
as autoridades mencionadas nos incisos I a VIII deste artigo, bem
como os Oficiais-Generais em trânsito como passageiros, tripulantes
ou pilotos de aeronaves militares ou civis, são recebidos porta da
aeronave pelo Comandante da Organização Militar ou Oficial especialmente designado. O Ministério da Aeronáutica baixará instruções
reguladoras do presente parágrafo.
§ 7' Nas Organizações Militares do Ministério da Aeronáutica,
as autoridades mencionadas nos incisos VII, VIII e IX deste artigo,
quando em visita oficial, poderão ser recepcionadas por ala de Polícia
da Aeronáutica, postada à entrada do prédio do Comando, ou outro
local previamente escolhido, onde o Comandante da Organização ou
oficial especialmente designado recebe a autoridade.
à

Art. 111. Têm direito a salvas de gala:
I - o Presidente da República, Chefe do Estado Estrangeiro
quando de sua chegada à Capital Federal e, quando incorporados, o
Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal- vinte e um tiros;
II - o Vice-Presidente da República, Ministros de Estado,
Embaixadores de Nações Estrangeiras, Governadores de Estado e do
Distrito Federal, quando em visita de caráter oficial a Organizações
Militares, respectivamente, no seu Estado e no Distrito Federal,
Almirante, Marechal e Marechal-do-Ar - dezenove tiros;
III - os Chefes dos Estados-Maiores de cada Força Armada,
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército, Tenente-Brigadeiro, Ministros Plenipotenciários de Nações Estrangeiras, Enviados Especiais,
e, quando incorporado, o Superior Tribunal Militar - dezessete tiros;
IV - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro,
Ministros Residentes de Nações Estrangeiras - quinze tiros;
V - Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro-doAr e Encarregado de Negócios de Nações Estrangeiras - treze tiros.
Parágrafo único. No caso de comparecimento de várias autoridades a ato público ou visita oficial, é realizada somente a salva que
corresponde à de maior precedência.
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Subseção!
Das Guardas de Honra
Art. 112. Guarda de Honra é a tropa armada, especialmente
postada para prestar homenagem às autoridades referidas no art. 110
do presente regulamento.
Parágrafo único. A Guarda de Honra pode formar a qualquer
hora do dia ou da noite.
Art. 113. A Guarda de Honra conduz Bandeira, Banda de Música, Corneteiros ou Clarins e Tambores; forma em linha, dando a
direita para o lado de onde vem a autoridade que se homenageia.
Parágrafo único. As Guardas de Honra podem ser integradas
por militares de mais de uma Força Armada ou Auxiliar, desde que
haja conveniência e assentimento entre os Comandantes.
Art. 114. A Guarda de Honra só faz continência à Bandeira, ao
Hino Nacional e às autoridades hierarquicamente superiores ao
homenageado; para as autoridades de posto superior ao do seu Comandante ao à passagem de tropa com efetivo igual ou superior a um
pelotão, toma a posição de Sentido.
Art. 115. A autoridade que é recebida por Guarda de Honra,
após lhe ser prestada a continência, passa revista à tropa formada,
acompanhada do Comandante da Guarda de Honra.
§ 1º Os acompanhantes da autoridade homenageada deslocamse diretamente para o local de onde é assistido o desfile da Guarda de
Honra.
§ 2º A autoridade homenageada pode dispensar o desfile da
Guarda de Honra.
§ 3º Salvo determinação em contrário, a Guarda de Honra não
forma na retirada do homenageado.

Subseção Il
Das Escoltas de Honra
Art. 116. Escolta de Honra é a tropa a cavalo ou motorizada,
em princípio constituída de um Esquadrão (Companhia), e no mínimo
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de um Pelotão, destinada a acompanhar as autoridades referidas no

art. 110 deste regulamento.
§ F No acompanhamento, o Comandante da Escolta a Cavalo
se coloca junto à porta direita da viatura, que é precedida por dois
batedores, enquadrada lateralmente por duas filas, uma de cada lado
da viatura, com cinco cavaleiros cada, e seguida do restante da tropa
em coluna por trés ou por dois.
§ 2' No caso de Escolta motorizada, três viaturas leves antecedem o carro, indo o Comandante da Escolta na primeira delas, sendo
seguido das demais; se houver motocicletas, a formação é semelhante
à da escolta a cavalo.
§ 3' A Escolta de Honra, sempre que cabível, poderá ser executada também por aeronaves, mediante a interceptação, em vôo, da
aeronave que transporta qualquer das autoridades referidas no artigo
110 deste regulamento, obedecendo ao seguinte:
a) as aeronaves integrantes da Escolta se distribuem, em quantidades iguais, nas alas direita e esquerda da aeronave escoltada;

b) caso a Escolta seja efetuada por mais de uma Unidade Aérea,
caberá àquela comandada por oficial de maior precedência hierárquica ocupar a ala direita.

Subseção IJJ
Das Salvas de Gala

Art. 117. Salvas de Gala são descargas, executadas por peças
de artilharia, a intervalos regulares, destinadas a complementar,
para as autoridades nomeadas no art. li 1 deste regulamento, as
Honras de Gala previstas neste capítulo.
Art. 118. As salvas de gala são executadas no período compreendido entre as oito horas e a hora da arriação da Bandeira.
Parágrafo único. As salvas de gala são dadas com intervalos de
cinco segundos, exceto nos casos dispostos nos § l' e 2' do art. 122.

Art. 119. A Organização Militar em que se achar o Presidente
da República ou que estiver com embandeiramento de gala, por
motivo de Festa Nacional ou estrangeira, não responde às salvas.
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Art. 120. O Comandante de uma Organização Militar que, por
qualquer motivo, não possa responder à salva, deve comunicar à
autoridade competente e com a maior brevidade as razões que o
levaram a tomar tal atitude.
Art. 121. São dadas Salvas de Gala:
I -

nas grandes datas nacionais e no Dia da Bandeira Nacional;

H - nas datas festivas de Paises Estrangeiros, quando houver
algum convite para acompanhar uma salva que é dada por navio de
guerra do pais considerado; e

IH -

em retribuição de salvas.

Parágrafo único. As salvas quando tiverem de ser respondidas,
o serão por outras de igual número de tiros.

Art. 122. Podem ser ainda dadas Salvas de Gala:
I - no comparecimento a atos públicos de notável expressão,
de autoridades que tenham direito a essas salvas;
H - quando essas autoridades, com aviso prévio, visitarem
uma guarnição federal, sede de unidades de artilharia e somente por
ocasião da chegada;
IH - na chegada e saida de autoridade que tenha direito às
salvas, quando em visita oficial anunciada a uma Organização Militar;
IV - no embarque ou desembarque do Presidente da República, conforme o disposto no § 1" deste artigo;
V - no desembarque de Chefe de Estado Estrangeiro na
Capital Federal, conforme o disposto no § 2" deste artigo.

§ 1" Por ocasião de homenagens prestadas ao Presidente da
República, as salvas são executadas exclusivamente quando formar
Guarda de Honra, e, neste caso, têm a duração correspondente ao
tempo de execução da primeira parte do Hino Nacional.
§ 2" No caso do disposto no inciso V deste artigo, as salvas são
executadas exclusivamente quando formar Guarda de Honra, e, neste
caso, sua duração corresponde ao tempo de execução dos Hinos
Nacionais dos dois países,
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Art. 123. Na Marinha é observado, para salvas, o que dispõe o
Cerimonial da Marinha, combinado, se for o caso, com o disposto no
presente regulamento.
Seção II
Das Honras Fúnebres

Art. 124. Honras Fúnebres são homenagens póstumas prestadas diretamente pela tropa aos despojos mortais de uma alta autoridade ou de um militar da ativa, de acordo com a posição hierárquica
que ocupava. Consistem de:
I

Guarda Fúnebre;

II
III

Escolta Fúnebre;
Salvas Fúnebres.

§ 1" As Honras Fúnebres são prestadas aos restos mortais:
a) do Presidente da República;
b) dos Ministros Militares;

c) dos Militares das Forças Armadas.

§ 2" Excepcionalmente, o Presidente da República, os Ministros
Militares e outras autoridades militares podem determinar que sejam
prestadas Honras Fúnebres aos despojos mortais de Chefes de Missão
Diplomática estrangeira falecidos no Brasil ou de insigne personalidade, assim como o seu transporte, em viatura especial, acompanhada por tropa.
§ 3" As Honras Fúnebres prestadas a Chefes de Missão Diplomática estrangeira seguem as mesmas prescrições estabelecidas para
os Ministros Militares.

Art. 125. As Honras Fúnebres a militares da ativa são, em
princípio, prestadas por tropa da Força Armada a que pertencia o
extinto.
§ 1" Quando na localidade em que se efetuar a cerimônia não
houver tropa dessa Força, as Honras Fúnebres podem ser prestadas por
tropa de outra Força, após entendimentos entre seus Comandantes.
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§ 2' O féretro de Comandante de Estabelecimento de Ensino é
acompanhado por tropa armada constituída por alunos desse estabelecimento.

Art. 126. O ataúde, depois de fechado, até o início do ato de
inumação, será coberto com a Bandeira Nacional, ficando a tralha no
lado da cabeceira do ataúde e a estrela isolada (Espiga) à direita.
§ l' Para tal procedimento, quando necessário, deverá a Bandeira Nacional ser fixada ao ataúde para evitar que esvoace durante
os deslocamentos do cortejo.
§ 2' Antes do sepultamento, deverá a Bandeira Nacional ser
dobrada, sob comando, na forma do anexo a este regulamento.

Art. 127. Ao descer o corpo à sepultura, com corneteiro ou
clarim postado junto ao túmulo, é dado o toque de silêncio.
Art. 128. As Honras Fúnebres a mílitares da reserva ou reformados constam de comíssões previamente desigoadas por autoridade
competente.
Art. 129. Honras Fúnebres não são prestadas:
I - quando o extinto com direito às homenagens as houver
dispensado em vida ou quando essa dispensa parte da própria fann1ia;
11
nos dias de Festa Nacional;
111
no caso de perturbação da ordem pública;
quando a tropa estiver de prontidão; e
IV
V
quando a comunicação do falecimento chegar tardiamente.

Subseção!
Das Guardas Fúnebres

Art. 130. Guarda Fúnebre é a tropa armada especialmente
postada para render honras aos despojos mortais de militares da ativa
e de altas autoridades civis.
Parágrafo único. A Guarda Fúnebre toma apenas a posição de

Sentido para a continência às autoridades de posto superior ao do seu
Comandante.
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Art. 131. A Guarda Fúnebre posta-se no trajeto a ser percorrido
pelo féretro, de preferência na vizinhança da casa mortuária ou da
necrópole, com a sua direita voltada para o lado de onde virá o cortejo
e, em local que, prestando-se à formatura e à execução das salvas, não
interrompa o trãnsito público.
Art. 132. A Guarda Fúnebre, quando tiver a sua direita alcançada pelo féretro, dá três descargas, executando em seguida Apresentar Arma; durante a continência, os corneteiros ou clarins e tambores
tocam uma composição grave, ou se houver Banda de Música, esta
executa uma marcha fúnebre.
§ 1· Se o efetivo da Guarda for de um Batalhão ou equivalente,
as descargas de fuzil são dadas somente pela subunidade da direita,
para isso desiguada.
§ 2· Se o efetivo da Guarda for igual ou superior a uma Companhia ou equivalente, conduz Bandeira e tem Banda de Música ou
clarins.

Art. 133. A Guarda Fúnebre é assim constituída:
I -

para o Presidente da República:

a) por toda a tropa disponível das Forças Armadas, que forma
em alas, exceto a destinada a fazer as descargas fúnebres;
b) a Guarda da Cãmara Ardente é formada por Aspirantes da
Marinha e Cadetes do Exército e da Aeronáutica, os quais constituem,
para cada Escola, um posto de sentinela duplajunto à uma funerária;

II -para os Ministros Militares:
a) por um destacamento composto de um ou mais Batalhões ou
equivalentes de cada Força Armada, cabendo o comando à Força a
que pertencia o Ministro falecido;
b) a Guarda da Cãmara Ardente é formada pelos Aspirantes ou
Cadetes pertencentes à Força Singular da qual fazia parte o extinto;

III - para os Oficiais-Generais - por tropa com o efetivo de
valor um Batalhão de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
IV - para os Oficiais Superiores - por tropa com o efetivo de
duas Companhias de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
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v - para os Oficiais Intermediários - por tropa com o efetivo
de uma Companhia de Infantaria, ou equivalente, de sua Força;
VI - para Oficiais Subalternos - por tropa com o efetivo de
um Pelotão de fuzileiros, ou equivalente, de sua Força;
VII - para Aspirantes, Cadetes e alunos do Colégio Naval e
Escolas Preparatórias ou equivalentes - por tropa com o efetivo de
dois Grupos de Combate, ou equivalente, da respectiva Força;
VIII - para Subtenentes, Suboficiais e Sargentos - por tropa
com o efetivo de um Grupo de Combate, ou equivalente, da respectiva
Força;
IX - para Cabos, Marinheiros e Soldados - por tropa com o
efetivo de uma Esquadra de Fuzileiros de Grupo de Combate, ou
equivalente, da respectiva Força.
§ I" As sentinelas de câmaras ardentes, enquanto ali estiverem, mantêm o fuzil na posição de Em Funeral Arma e ladeiam o
ataúde, ficando as de um mesmo lado face a face.
§ 2" Quando, pela localização da necrópole, a Guarda Fúnebre
vier causar grandes transtornos à vida da comunidade, ou quando a
premência de tempo não permitir um planejamento e execução compatíveis, a critério do Comandante Militar da área, ou por determinação superior, ela pode ser substituída por tropa postada em alas,
de valor não superior a uma Companhia, no interior da necrópole e
por Grupo de Combate nas proximidades da sepultura, que realiza as
descargas de fuzil previstas no art. 132.
§ 3" As Honras Fúnebres são determinadas pelo Presidente da
República, pelo Ministro da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
pelo Comandante de Distrito Naval, de Comando Naval, de Comando
Militar de Área, de Comando Aéreo Regional, de Navio, de Guarnição
ou de Corpo de Tropa, tal seja o comando da unidade ou navio a que
pertencia o extinto.

Subseção II
Das Escoltas Fúnebres

Art. 134. Escolta Fúnebre é a tropa destinada ao acompanhamento dos despojos mortais do Presidente da República, de altas
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autoridades militares e de oficiais das Forças Armadas falecidos
.uando no serviço ativo.
Parágrafo único. Se o militar falecido exercia funções de comando em Organização Militar, a escolta é composta por militares dessa
)rganização.

Art. 135. A Escolta Fúnebre procede, em regra, durante o acompanhamento, como a Escolta de Honra; quando parada, só toma
posição de Sentido para prestar continência às autoridades de posto
superior ao de seu Comandante.
Parágrafo único. A Escolta Fúnebre destinada a acompanhar os
despojos mortais de Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos
e Praças Especiais, forma a pé, descoberta, armada de sabre e ladeia
o féretro do portão do cemitério ao túmulo.

Art. 136. A Escolta Fúnebre é constituída:
I - para o Presidente da República - por tropa a cavalo ou
motorizada do efetivo equivalente a um Batalhão;
H - para os Ministros Militares - por tropa a cavalo ou
motorizada do efetivo equivalente a uma companhia;
IH - para Oficiais-Generais - por tropa a cavalo ou motorizada de efetivo equivalente a um Pelotão;
IV - para Oficiais Superiores - por tropa, formada a pé, de
efetivo equivalente a um Pelotão;
V - para Oficiais Intermediários - por tropa, formada a pé,
de efetivo equivalente a dois Grupos de Combate;
VI - para Oficiais Subalternos, guardas-marinha e Aspirante
a Oficial- por tropa, formada a pé, de efetivo equivalente a um Grupo
de Combate;
VII - para Aspirantes, Cadetes e Alunos do Colégio Naval e
Escolas Preparatórias - por tropa, formada a pé, composta de Aspirantes, Cadetes e Alunos, correspondentes ao efetivo de um Grupo de
Combate.
Parágrafo único. As praças não têm direito a Escolta Fúnebre.
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Subseção III
Das Salvas Fúnebres

Art. 137. Salvas Fúnebres são executadas por peças de artilharia, a intervalos regulares de trinta segundos, destinadas a complementar, nos casos específicos, as Honras Fúnebres previstas neste
capítulo.
Art. 138. As Salvas Fúnebres são executadas:
I -

por ocasião do falecimento do Presidente da República:

a) logo que recebida a comunicação oficial, a Organização Militar
designada executa uma salva de 21 tiros, seguida de um tiro de dez
em dez minutos até a inumação, com a Bateria de Salva postada
próxima ao local da Câmara Ardente;

b) ao baixar o ataúde à sepultura, a Bateria de Salva, estacionada nas proximidades do cemitério, dá uma salva de 21 tiros;

11 - por ocasião do falecimento das demais autoridades mencionadas no art. 111:
- ao baixar o ataúde à sepultura, a Bateria de Salva, estacionada nas proximidades do cemitério, dá as salvas correspondentes à
autoridade falecida conforme estabelecido naquele artigo.
TÍTULO IV
Do Cerimonial Militar
CAPÍTULO I
Generalidades

Art. 139. O Cerimonial Militar tem por objetivo dar a maior
solenidade possível a determinados atos na vida militar ou nacional,
cuja alta significação convém ser ressaltada.
Art. 140. As cerimônias militares contribuem para desenvolver
entre superiores e subordinados, o espírito de corpo, a camaradagem
e a confiança, virtudes castrenses que constituem apanágio dos membros das Forças Armadas.
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Parágrafo único. A execução do Cerimonial Militar, inclusive
sua preparação, não deve acarretar perturbação sensível à marcha
regular da instrução.
Art. 141. Nessas cerimônias, a tropa apresenta-se com o uniforme de parada, utilizando armamento o mais padronizado possível.
Parágrafo único. Salvo ordem em contrário, nessas cerimônias,
a tropa não conduz viaturas.

CAPÍTULon
Da Precedência nas Cerimônias

Art. 142. A precedência atribuída a uma autoridade em razão de
seu cargo ou função é normalmente traduzida por seu posicionamento
destacado em solenidades, cerimônias, reuniões e outros eventos.
Art. 143. As cerimônias realizadas em Organizações Militares
são presididas pela autoridade - da cadeia de comando - de maior
grau hierárquico presente ou pela autoridade indicada em conformidade com o cerimonial específico de cada Força Armada.
§ 1· A cerimônia será dirigida pelo Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar e se desenvolverá de acordo com a
programação por ele estabelecida com a devida antecedência.
§ 2· A colocação de autoridades e personalidades nas solenidades oficiais é regulada pelas Normas de Cerimonial Público e Ordem
Geral de Precedência.
§ 3· A precedência entre os Adidos Militares do mesmo posto é
estabelecida pela ordem de antigüidade da Representação Diplomática do seu pais de origem no Brasil.

Art. 144. Quando o Presidente da República comparecer a qualquer solenidade militar, compete-lhe sempre presidi-la.
Art. 145. A leitura da Ordem do Dia, se houver, é procedida
diante da tropa formada.
Art. 146. O Comandante, Chefe ou Diretor da Organização
Militar, nas visitas e cerimônias militares, acompanha a maior autoridade presente, passando à frente das demais, mesmo de posto
superior, a fim de prestar-lhe as informações necessárias.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3820
Art. 147. Quando diversas organizações civis e militares concorrerem em serviço, recepções, cumprimentos, etc., é adotada a
ordem geral de precedência estabelecida nas Normas de Cerimonial
Público e Ordem Geral de Precedência.
Art. 148. Nas formaturas, visitas, recepções e cumprimentos,
onde comparecerem simultaneamente representantes de Organizações Militares Nacionais e Estrangeiras, aquelas têm a precedência
dentro de suas respectivas hierarquias. Todavia, por especial deferência, pode a autoridade que preside o evento determinar, previamente, que as representações estrangeiras tenham posição de destaque nos aludidos eventos.
Art. 149. Quando uma autoridade se faz representar em solenidade ou cerimônia, seu representante tem lugar de destaque, mas não
a precedência correspondente à autoridade que está representando.
Parágrafo único. Quando o Presidente da República é representado pelo Chefe da Casa Militar, este, se não presidir a solenidade,
ocupa o lugar de honra à direita da autoridade que a preside.
CAPÍTULO III
Da Bandeira Nacional

Seção I
Generalidades

Art. 150. A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a
qualquer hora do dia ou da noite.
§ 1· Normalmente, em Organização Militar, faz-se o hasteamento no mastro principal às 08:00 horas e a arriação às 18:00 horas
ou ao pôr-do-sol.
§ 2· No dia 19 de novembro, como parte dos eventos comemorativos do Dia da Bandeira, a Bandeira Nacional será hasteada em
ato solene às 12:00 horas, de acordo com os cerimoniais especificas de
cada Força Armada.
§ 3· Nas Organizações Militares que não mantenham serviço
ininterrupto, a Bandeira Nacional será arriada conforme o estabelecido no § 1º ou ao se encerrar o expediente, o que primeiro ocorrer.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 6, t. 2, p. 3769-3960, jun. 1997

3821
§ 4· Quando permanecer hasteada durante à noite, a Bandeira
Nacional deve ser iluminada.
Art. 151. Nos dias de Luto Nacional e no Dia de Finados, a
Bandeira é mantida a meio mastro.
§ 1· Por ocasião do hasteamento, a Bandeira vai até O topo do
mastro, descendo em seguida até a posição a meio mastro; por ocasião
da arriação, a Bandeira sobe ao topo do mastro, sendo em seguida
arriada.
§ 2· Nesses dias, os símbolos e insígnias de Comando permanecem também a meio mastro, de acordo com o cerimonial específico de
cada Força Armada.

Art. 152. Nos dias citados no art. 151, as Bandas de Música
permanecem em silêncio.
Art. 153. O sinal de luto das Bandeiras transportadas por tropa
consiste em um laço de crepe negro colocado na lança.
Art. 154. As Forças Armadas devem regular, no âmbito de seus
Ministérios, as cerimônias diárias de hasteamento e arriação da
Bandeira Nacional.
Art. 155. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas.
simultaneamente, a Bandeira Nacional é a primeira a atingir o topo
e a última a dele descer, sendo posicionada na parte central do
dispositivo.

Seção II
Do Culto à Bandeira em Solenidades
Art. 156. No dia 19 de novembro, data consagrada à Bandeira
Nacional, as Organizações Militares prestam o Culto à Bandeira, cujo
cerimonial consta de:
I - hasteamento da Bandeira Nacional, conforme disposto no
art. 150, § 2·;
II - canto do Hino à Bandeira e, se for o caso, incineração de
Bandeiras;
III - desfile em continência à Bandeira Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3822
Parágrafo único. Além dessas cerimônias, sempre que possível,
deve haver sessão cívica em comemoração à data.
Art. 157. A formatura para o hasteamento da Bandeira, no dia
19 de novembro, é efetuada com:
I - uma Guarda de Honra a pé, sem Bandeira (constituída por
uma Subunidade nas Unidades de valor Regimento, Batalhão ou Grupo), com a Banda de Música e!ou Corneteiros ou Clarins e Tambores;
II - dois grupamentos constituídos do restante da tropa disponível, a pé e sem armas;
III - a Guarda da Organização Militar.
§ 1· Para essa solenidade, a Bandeira da Organização Militar,
sem guarda, deve ser postada em local de destaque, em frente ao
mastro em que é realizada a solenidade.
§ 2· A Guarda de Honra ocupa a posição central do dispositivo
da tropa, em frente ao mastro.
§ 3· A tropa deve apresentar o dispositivo a seguir mencionado,
com as adaptações necessárias a cada local:
a) Guarda de Honra: linha de Companhias ou equivalentes, em
Organizações Militares nível Batalhão/Grupo ou linha de Pelotões,
ou equivalentes nas demais;
b) Dois Grupamentos de tropa: um à direita e outro à esquerda
da Guarda de Honra, com a formação idêntica à desta, comandados
por oficiais;
c) Oficiais: em uma ou mais fileiras, colocados 3 (três) passos à
frente do Comandante da Guarda de Honra.

Art. 158. O cerimonial, para hasteamento da Bandeira, no dia
19 de novembro, obedece às seguintes prescrições:
I - em se tratando de unidades agrupadas em um único local,
a cerimônia será presidida pelo Comandante da Organização Militar
ou da área, podendo a Bandeira ser hasteada, conforme o caso, por
qualquer daquelas autoridades;
II - estando presente Banda de Música ou de Corneteiros ou
Clarins e Tambores, é executado o Hino Nacional ou a marcha batida.
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Art. 159. Após o hasteamento, é procedida, se for o caso, à
cerimônia de incineração de Bandeiras, finda a qual, é cantado o Hino
à Bandeira.
Art. 160. Após o canto do Hino à Bandeira, é procedido ao
desfile da tropa em Continência à Bandeira.
Art. 161. As Bandeiras Nacionais de Organizações Militares
que forem julgadas inservíveis devem ser guardadas para procederse, no dia 19 de novembro, perante a tropa, à cerimônia cívica de sua
incineração.
§ 1º A Bandeira que invoque especialmente um fato notável da
história de uma Organização Militar não é incinerada.
§ 2º As Bandeiras Nacionais das Organizações civis que forem
recolhidas como inservíveis às Organizações Militares são também
incineradas nessa data.

Art. 162. O cerimonial da incineração de Bandeiras é realizado
da seguinte forma:
I - numa pira ou receptáculo de metal, colocado nas proximidades do mastro onde se realiza a cerimônia de hasteamento da
Bandeira, são depositadas as Bandeiras a serem incineradas;
II - o Comandante faz ler a Ordem do Dia alusiva à data e na
qual é ressaltada, com fé e patriotismo, a alta significação da festividade a que se está procedendo;
III - terminada a leitura, uma praça antecipadamente escolhida
da Organização Militar, em princípio a mais antiga e de ótimo comportamento, ateia fogo às Bandeiras previamente embebidas em álcool;
IV - incineradas as Bandeiras, prossegue o cerimonial com o
canto do Hino à Bandeira, regido pelo mestre da Banda de Música,
com a tropa na posição de Sentido.
Parágrafo único. As cinzas são depositadas em caixa e enterradas em local apropriado, no interior das respectivas Organizações
Militares ou lançadas ao mar.

Art. 163. O desfile em continência à Bandeira é, então, realizado da seguinte forma:
.
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I - a Bandeira da Organização Militar, diante da qual desfila
a tropa, é posicionada em local de destaque, em correspondência com
a que foi hasteada; , ,
H - os oficiais que não desfilam com a tropa formam à retaguarda da Bandeira" constituindo a sua Guarda de Honra;
IH - o Comandante da Organização Militar toma posição à
esquerda da Bandeira e na mesma linha desta;
IV - terminado o desfile, retira-se a Bandeira acompanhada
do Comandante da Organização Militare de sua Guarda de Honra,
até a entrada do edifício onde ela é guardada,
Seção lI!
Do Hasteamento em Datas Comemorativas

Art. 164, A Bandeira Nacional é hasteada nas Organizações
Militares, com maior gala, de acordo com o cerimonial específico de
cada Força Armada, nos seguintes dias:
I H

IH -

-

Grandes Datas
7 de setembro - Dia da Independência do Brasil;
15 de novembro - Dia da Proclamação da República;
Feriados
1Q de janeiro - Dia da Fraternidade Uníversal;
21 de abril - Inconfidência Mineira;
1Q de maio - Dia do Trabalhador;
12 de outubro - Dia da Padroeira do Brasil
25 de dezembro - Dia de Natal;
Datas Festivas
21 de fevereiro - Comemoração da Tomada de Monte
Castelo;
19 de abril- Dia do Exército Brasileiro;
22 de abril- Dia da Aviação de Caça;
8 de maio - Dia da Vitória na 2' Guerra Mundial;
11 de junho - Comemoração da Batalha Naval do
Riachuelo;
25 de agosto - Dia do Soldado;
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23 de outubro - Dia do Aviador;
19 de novembro - Dia da Bandeira Nacional;
13 de dezembro - Dia do Marinheiro;
16 de dezembro - Dia do Reservista;
Dia do Aniversário da Organização Militar.
Parágrafo único. No âmbito de cada Ministério Militar, por ato
do respectivo titular, podem ser fixadas datas comemorativas para
ressaltar as efemérides relativas às tradições peculiares da Força
Armada.

SeçãoN
Da Incorporação e Desincorporação da Bandeira
Art. 165. Incorporação é o ato solene do recebimento da Bandeira pela tropa, obedecendo às seguintes normas:
I - a tropa recebe a Bandeira em qualquer formação;.o Porta-Bandeira, acompanhado de sua Guarda, vai buscar a Bandeira no
local em que esta estiver guardada;
U - o Comandante da tropa, verificando que a Guarda-Bandeira está pronta, comanda Sentido, Ombro Arma e Bandeira Avançar;
Hl - a Guarda-Bandeira desloca-se para a frente da tropa,
posicionando-se a uma distância aproximada de trinta passos do
lugar que vai ocupar na formatura, quando, então, será dado o
comando de Em Continência à Bandeira -Apresentar Arma;
IV - nessa posição, a Bandeira desfraldada recebe a continência prevista e se incorpora à tropa, que permanece em «Apresentar
Arma" até que a Bandeira ocupe seu lugar na formatura.
Parágrafo único. Cada Força Armada deve regular no âmbito de
seu Ministério, as continências previstas para a incorporação da
Bandeira Nacional à tropa.

Art. 166. Desincorporação é o ato solene da retirada da Bandeira da formatura, obedecendo às seguintes normas:
I - com a tropa na posição de Ombro Arma o Comandante
comanda Bandeira fora de forma;
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II - a Bandeira, acompanhada de sua Guarda, desloca-se,
posicionando-se a trinta passos distante da tropa e de frente para
esta, quando, então, serão executados os toques em Em Continência
à Bandeira -Apresentar Arma;

III - nessa posição a Bandeira, desfraldada, recebe a continên.
cia prevista;
IV - terminada a continência, será dado o toque de Ombro
Arma, após o que a Bandeira retira-se com sua Guarda.
Parágrafo único. Cada Força Armada deve regular, no âmbito
de seu Ministério, as continências previstas para a desincorporação
da Bandeira Nacional da tropa.

Art. 167. A tropa motorizada ou mecanizada desembarca para
receber ou retirar da formatura a Bandeira.
Seção V
Da Apresentação da Bandeira Nacional aos Recrutas

Art. 168. Logo que os recrutas ficarem em condições de tomar
parte em uma formatura, o Comandante da Organização Militar
apresenta-lhes a Bandeira Nacional, com toda solenidade.
Art. 169. A solenidade de Apresentação da Bandeira aos recrutas deve observar as seguintes prescrições:
I - a tropa forma, armada, sem Bandeira, sob o comando do
Comandante da Organização Militar;
II - a Bandeira, conduzida desfraldada, com sua Guarda,
aproxima-se e ocupa lugar de destaque defronte da tropa;

III - o Comandante da Organização Militar, ou quem for por
ele designado, deixa a formatura, cumprimenta a Bandeira perante
a tropa, procede a seguir a uma alocução aos recrutas, apresentandolhes a Bandeira Nacional;
IV -

nessa alocução devem ser abordados os seguintes pontos:

a) o que representa a Bandeira Nacional;

b) os deveres do soldado para com ela;
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c) o valor dos militares brasileiros no passado, que nunca a
deixaram cair em poder do inimigo;
d) a unidade da Pátria;
e) o espírito de sacrifício;
V Nacional;

após a alocução, a tropa presta a continência à Bandeira

VI - a cerimônia termina com o desfile da tropa em continência
à Bandeira Nacional.
Seção VI
Da Apresentação do Estandarte Histórico aos Recrutas

Art. 170. Em data anterior à da apresentação da Bandeira
Nacional, deverá ser apresentado aos recrutas, se possível na data do
aniversário da Organização Militar, o Estandarte Histórico.
Art. 171. A cerimônia de apresentação do Estandarte Histórico
aos recrutas deve obedecer às seguintes prescrições:
I -

a tropa forma desarmada;

H - o Estandarte Histórico, conduzido sem guarda, aproxima.
se e ocupa um lugar de destaque defronte à tropa;
IH - o Comandante da Organização Militar faz uma alocução
de apresentação do Estandarte Histórico, abordando:
o que representa o Estandarte da Organização Militar;
b) o motivo histórico da concessão, inclusive os feitos da Organização Militar de origem e sua atuação em campanha, se for o caso;
c) a identificação das peças heráldicas que compõe o Estandarte
Histórico;
a)

IV - após a alocução do Comandante, a Organização Militar
cantará a canção da Unidade;
V - neste dia, o Estandarte Histórico deverá permanecer em
local apropriado para ser visto por toda a tropa, por tempo a ser
determinado pelo Comandante da Organização Militar.
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CAPÍTULO IV
Dos Compromissos

Seção I
Do Compromisso dos Recrutas
Art. 172. A cerimônia do Compromisso dos Recrutas é realiza.
da com grande solenidade, no final do período de formação.
Art. 173. Essa cerimônia pode ser realizada no âmbito das
Organizações Militares ou fora delas.
Parágrafo único. Quando várias Organizações Militares das
Forças Armadas tiverem sede na mesma localidade, a cerimônia pode
ser realizada em conjunto.
Art. 174. O cerimonial deve obedecer às segnintes prescrições:

I -

a tropa forma armada;

H - a Bandeira Nacional sem a guarda, deixando o dispositivo
da formatura, toma posição de destaque em frente da tropa;

IH - para a realização do compromisso, o contingente dos
recrutas, desarmados, toma dispositivo entre a Bandeira Nacional e
a tropa, de frente para a Bandeira Nacional;
IV - disposta a tropa, o Comandante manda tocar Sentido e,
em seguida, Em Continência à Bandeira - Apresentar Arma, COm
uma nota de execução para cada toque. O porta-bandeira desfralda a
Bandeira Nacional;
V - o compromisso é realizado pelos recrutas, perante a Bandeira Nacional desfraldada, com o braço direito estendido horizontalmente à frente do corpo, mão aberta, dedos unidos, palma para baixo,
repetindo, em voz alta e pausada, as seguintes palavras: «INCORPORANDO-ME À MARINHA DO BRASIL (OU AO EXÉRCITO BRASILEIRO
OU À AERONÁUTICA BRASILEIRA) - PROMETO CUMPRIR RIGOROSAMENTE - AS ORDENS DAS AUTORIDADES - A QUE ESTIVER
SUBORDINADO - RESPEITAR OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS TRATAR COM AFEIÇÃO OS IRMÃOS DE ARMAS - E COM BONDADE
OS SUBORDINADOS - E DEDICAR-ME INTEIRAMENTE AO SERVIÇO
DA PÁTRIA - CUJA HONRA - INTEGRIDADE - E INSTITUIÇÕESDEFENDEREI - COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA,,;
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VI - em seguida, o Comandante manda tocar Descansar
Arma; os recrutas baixam energicamente o braço, permanecendo,
porém, na posição de Sentido;
VII - em prosseguimento, é cantado O Hino Nacional, ao qual
se segue a leitura da Ordem do Dia alusiva à data ou, na falta desta,
do Boletim alusivo à solenidade;
VIII - os recrutas desfilam em frente à Bandeira Nacional,
prestando-lhe a continência individual;
IX - terminada a cerimônia, e após a Bandeira Nacional ter
ocupado O seu lugar no dispositivo, a tropa desfila em continência à
maior autoridade presente;
X - nas unidades motorizadas, onde a Bandeira Nacional e
respectiva guarda são transportadas em viatura especial, o Porta-Bandeira conserva-se, durante o desfile, em pé, mantendo-se a guarda
sentada.

Parágrafo único. Nas sedes de Grandes Unidades ou Guarnições:
a) a direção de todo o cerimonial compete, neste caso, ao comandante da Grande Unidade ou Guarnição;

b) o cerimonial obedece, de maneira geral, às prescrições estabelecidas neste artigo.

Seção 11
Do Compromisso dos Reservistas
Art. 175. O cerimonial do Compromisso dos Reservistas realizado nas sedes das Repartições do Serviço Militar, obedece, tanto
quanto possível, às prescrições estabelecidas para o Compromisso dos
Recrutas, na Seção anterior.
Parágrafo único. A cerimônia de entrega de certificados de dispensa de incorporação e de isenção do Serviço Militar, consta de formatura
e juramento à Bandeira pelos dispensados de incorporação,
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Seção III
Do Compromisso dos Militares Nomeados ao Primeiro Posto
e do Compromisso por Ocasião da Declaração
a Guardas-Marinhas e Aspirantes-a-Oficial

Art. 176. Todo militar nomeado ao primeiro posto prestará o
compromisso de oficial, de acordo com o determinado no regulamento
de cada Força Armada.
Parágrafo único. A cerimônia é presidida pelo Comandante da
Organização Militar ou pela mais alta autoridade militar presente.

Art. 177. Observadas as peculiaridades de cada Força Armada,
em princípio, o cerimonial do compromisso obedecerá às seguintes
prescrições:
I - para o compromisso, que deve ser prestado na primeira
oportunidade após a nomeação do oficial, a tropa forma armada e
equipada, em linha de pelotões ou equivalentes; a Bandeira à frente,
a vinte passos de distància do centro da tropa; o Comandante postado
diante de todo o dispositivo, com a frente voltada para a Bandeira
Nacional, a cinco passos desta;
11 - os oficiais que vão prestar o compromisso, com a frente
para a tropa e para a Bandeira Nacional, colocam-se a cinco passos
desta, à esquerda e a dois passos do Comandante.

111 - a tropa, à ordem do comandante, toma a posição de Sentido;
os compromitentes desembainham as suas espadas e perfilam-nas;
IV - os demais oficiais da Organização Militar, a dois passos,
atrás da Bandeira, em duas fileiras, espadas perfiladas, assistem ao
compromisso;
V - em seguida, a comando, a tropa apresenta arma, e o
Comandante faz a continência individual; os compromitentes, olhos
fitos na Bandeira Nacional, depois de abaterem espadas, prestam,
em voz alta e pausada, o seguinte compromisso: "PERANTE A BANDEIRA DO BRASIL E PELA MINHA HONRA, PROMETO CUMPRIR OS
DEVERES DE OFICIAL DAMARINHA DO BRASIL (EXÉRCITO BRASILEIRO OU AERONÁUTICA BRASILEIRA) E DEDICAR-ME INTEIRAMENTE AO SERVIÇODAPÁTRIA»;
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VI - findo o compromisso, a comando, a tropa executa Descansar Arma; o Comandante e os compromitentes volvem-se de
maneira a se defrontarem; os compromitentes perfilam espadas,
colocam-nas na bainha e fazem a continência.
Art. 178. Se, em uma mesma Organização Militar, prestarem
compromisso mais de dez oficiais recém-promovidos, o compromisso
se realiza coletivamente.
Art. 179. Se o oficial promovido servir em Estabelecimento ou
Repartição, este compromisso é prestado no gabinete do Diretor ou
Chefe e assistido por todos os oficiais que ali servem, revestindo-se a
solenidade das mesmas formalidades previstas no art. 177.
Art. 180. O compromisso de declaração a Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial é prestado nas Escolas de Formação, sendo o cerimonial realizado de acordo com os regulamentos daqueles órgãos de ensino.
CAPÍTULO V
Das Passagens de Comando, Chefia ou Direção
Art. 181. Os oficiais designados para o exercício de qualquer
Comando, Chefia ou Direção são recebidos de acordo com as formalidades especificadas no presente capítulo.
Art. 182. A data da transmissão do cargo de Comando, Chefia
ou Direção é determinada pelo Comando imediatamente superior.
Art. 183. Cada Força Armada, obedecidas as prescrições gerais
deste regulamento, deve estabelecer os detalhes das cerimônias de
passagem de Comando, Chefia ou Direção, segundo suas conveniências
e peculiaridades, podendo acrescentar as normas que o uso e a tradição
já consagraram, atendendo, no que couber, às prescrições abaixo:
I - leitura dos documentos oficiais de nomeação e de exoneração;
11 - transmissão de cargo; nessa ocasião; os oficiais, nomeado
e exonerado, postados lado a lado, frente à tropa e perante a autoridade que preside a cerimônia, proferem as seguintes palavras:
a) o substituído - Entrego o Comando (Chefia ou Direção) da
(Organização Militar) ao Exmo. Sr. (Sr) (Posto e nome);
b) o substituto - Assumo o Comando (Chefia ou Direção) da

(Organização Militar).
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3832

In - apresentação dos Comandantes, Chefes ou Diretores,
substituto e substituído, à autoridade que preside a solenidade;
IV - leitura do Curriculum Vitae do novo Comandante, Chefe
ou Diretor;
V - palavras de despedida do oficial substituído;
VI - desfile da tropa em continência ao novo Comandante,
Chefe ou Diretor.
§ 1· Nas passagens de Comando de Organizações Militares, são
também observadas as seguintes normas:
a) os Comandantes, substituto e substituído, estão armados de
espada;
b) após a transmissão do cargo, leitura do Curriculum Vitae e
das palavras de despedida, o Comandante exonerado acompanha o
novo Comandante na revista passada por este à tropa, ao som de uma
marcha militar executada pela banda de música.
§ 2· Em caso de mau tempo, a solenidade desenvolve-se em salão
ou gabinete, quando é seguida, tanto quanto possível, a seqüência dos
eventos constantes neste artigo, com as adaptações necessárias.
§ 3· O uso da palavra pelo novo Camandante, Chefe ou Diretor,
deve ser regulado pelo Ministro de cada Força Armada.
§ 4· Em qualquer caso, o uso da palavra é feito de modo sucinto e
conciso, não devendo conter qualquer referência à demonstração de
valores a cargo da Organização Militar, referências elogiosas individuais
acaso concedidas aos subordinados ou outros assuntos relativos a campos que não constituam os especificamente atribuídos a sua área.
§ 5· A apresentação dos oficiais ao novo Comandante far-ss-á
no Salão de Honra, em ato restrito, podendo ser realizada antes
mesmo da passagem do comando ou após a retirada dos convidados.
CAPÍTULO VI
Das Recepções e Despedidas de Militares

Art. 184. Todo oficial incluído numa Organização Militar é,
antes de assumir as funções, apresentado a todos os outros oficiais
em serviço nessa organização, reunidos para isso em local adequado.
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Art. 185. As despedidas dos oficiais que se desligam das Organizações Militares são feitas sempre, salvo caso de urgência, na presença
do Comandante, Chefe ou Diretor, e em local para isso designado.
Art. 186. As homenagens de despedida de oficiais e praças com
mais de trinta anos de serviço, ao deixarem o serviço ativo, devem ser
reguladas pelo Ministro de cada Força Armada.

CAPÍTULO VII
Das Condecorações
Art. 187. A cerimônia para entrega de condecorações é realizada
numa data festiva, num feriado nacional ou em dia previamente designado pelo Comandante e, em principio, na presença de tropa armada.
Art. 188. A solenidade para entrega de condecorações, quando
realizada em cerimônia interna, é sempre presidida pelo Comandante,
Chefe ou Diretor da Organização Militar onde serve o militar agraciado.

Parágrafo único. No caso de ser agraciado o próprio Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar considerada, a presidência da solenidade cabe à autoridade superior a quem a mesma está
imediatamente subordinada, ou a oficial da reserva, de patente
superior à do agraciado, por este escolhido.
Art. 189. Quando entre os agraciados há Oficial-General e a
cerimônia tem lugar na Capital Federal, a entrega de condecorações
é presidida pelo Ministro ou pelo Chefe do Estado-Maior da Força a
que couber a iniciativa da solenidade, sendo realizada na presença de
tropa armada.
Art. 190. O efetivo da tropa a formar na solenidade de entrega
de condecorações deve corresponder ao escalão de comando do militar
de maior hierarquia, não sendo nunca inferior a um pelotão de
fuzileiros ou equivalente; tem sempre presente a Bandeira Nacional
e Banda de Corneteiros ou Clarins e Tambores e, quando a Unidade
dispuser, Banda de Música.
Art. 191. Nas Organizações Militares que não disponham de
tropa, a entrega é feita na presença de todo o pessoal que ali serve,
observando as prescrições aplicáveis dos artigos anteriores.
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Art. 192. Quando o agraciado for Ministro Militar, o cerimonial
da entrega é realizado em Palácio da Presidência da República,
servindo de paraninfo o Presidente da República, e obedece às instru,
ções especiais elaboradas pelo Chefe da Casa Militar da Presidência
da República.
Art. 193. O cerimonial de entrega de medalha obedece, no que
couber, às seguintes regras:
I - posta a tropa em uma das formações em linha, sai de
forma a Bandeira Nacional, sem sua guarda, à ordem da autoridade
que preside a cerimônia, e coloca-se a trinta passos defronte do centro
da tropa;
II - entre a tropa e a Bandeira Nacional, frente para esta,
colocam-se, em uma fileira, por ordem hierárquica e grupados por
círculos, os oficiais e praças a serem agraciados, armados, exceto as
praças, e sem portar suas medalhas e condecorações;
III - os oficiais presentes à cerimônia formam em ordem hierárquica, grupados por círculos, em uma ou mais fileiras, à direita da
Bandeira;
IV - a autoridade que preside a solenidade, colocada a dez
passos diante da Bandeira e de frente para esta, manda que o
Comandante da tropa dê a voz de Sentido; os agraciados, quando
oficiais, desembainham e perfilam espada; e, se praças, permanecem
na posição de sentido;
V - com a tropa nesta posição a autoridade dá início à solenidade, procedendo-se em relação a cada uma das fileiras de agraciados
da seguinte forma:
a) os paraninfos previamente designados, um para cada fileira,
colocam-se à direita dos agraciados; dada a ordem para O início da
entrega, os agraciados, quando oficiais, ao defrontarem os paraninfos,
abatem as espadas, ou fazem a continência individual, quando praças;
b) O paraninfo, depois de responder àquela saudação com a
continência individual, coloca a medalha ou condecoração no peito dos
agraciados de sua fileira; os agraciados permanecem com a espada
abatida, ou executando a continência individual, até que o paraninfo
tenha terminado de colocá-Ia em seu peito, quando retornam à posição
de Perfilar-Espada ou desfazem a continência individual;
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c) terminada a entrega de medalhas ou condecorações, ao comando de Em Continência à Bandeira, ApresentarArma!, paraninfos
e agraciados abatem espadas ou fazem a continência individual;
d) as Bandas de Música ou de Corneteiros ou Clarins e Tambores
tocam, conforme o posto mais elevado entre os agraciados, os compassos de um dobrado;
e) terminada esta continência paraninfos e agraciados, com espadas embainhadas, retornam aos seus lugares;
f) a Bandeira Nacional volta ao seu lugar na tropa, e os possuidores de medalhas ou condecorações, que tinham saído de forma para
se postarem à direita da Bandeira, voltam também para os seus
lugares, a fim de ser realizado o desfile em honra da autoridade que
presidiu a cerimônia e dos agraciados;
g) os paraninfos, tendo a cinco passos à esquerda, e no mesmo
alinhamento, os agraciados, e, à retaguarda, os demaís oficiais presentes, assistem ao desfile da tropa, o que encerra a solenidade.

Art. 194. Quando somente praças tiverem que receber medalhas ou condecorações, o paraninfo é o Comandante da Subunidade a
que elas pertencerem ou o Comandante da Organização Militar,
quando pertencerem a mais de uma subunidade.
Art. 195. A Bandeira Nacional, ao ser agraciada com a Ordem
do Mérito, recebe a condecoração em solenidade, nos dias estabelecidos pelas respectivas Forças Singulares. O cerimonial obedece ao
seguinte procedimento:
I - quando o dispositivo estiver pronto, de acordo com o art.
193, é determinado por toque de corneta para a Bandeira avançar;
11 - a Bandeira, conduzida pelo seu Porta-Bandeira e acompanhada pelo Comandante da Organização Militar a que pertence,
coloca-se à esquerda da Bandeira incorporada, conforme o dispositivo;

111 - ao ser anunciado o início da entrega da condecoração, o
Comandante desembainha a espada e fica na posição de descansar; e
o corneteiro executa Sentido e Ombro Arma. Ao toque de Ombro
Arma, o Porta-Bandeira desfralda a Bandeira, e o Comandante da
Organização Militar perfila espada;
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IV - o Grão-Mestre, ou no seu impedimento o Chanceler da
Ordem, é convidado a agraciar a Bandeira. Quando aquela autoridade
estiver a cinco passos da Bandeira, o Comandante da Organização
Militar abate espada, e o Porta-Bandeira dá ao pavilhão uma inclinação que permita a colocação da insígnia. Após a aposição da
insígnia, o Comandante da Organização Militar e a Bandeira voltam
à posição de Ombro Arma, retiram-se do dispositivo, e tem prosseguimento a solenidade.
Parágrafo único. Na condecoração de estandarte, são obedecidas, no que couber, as prescrições deste artigo.
CAPÍTULO VIII
Das Guardas dos Quartéis e Estabelecimentos Militares

Seção I
Da Substituição das Guardas
Art. 196. Na substituição das guardas, além do que prescrevem
os Regulamentos ou Normas específicas de cada Força Armada, é
observado o seguinte:
I - logo que a Sentinela das Armas der o sinal de aproximação da Guarda que vem substituir a que está de serviço, esta entra
em forma e, na posição de "Sentido", aguarda a chegada daquela;
II - a Guarda que chega coloca-se à esquerda, ou em frente,
se o local permitir, da que vai substituir, e seu Comandante comanda:
Sem Intervalos, Pela Direita (Esquerda) Perfilar! e, depois, Firme!;
em seguida comanda: Em Continência, Apresentar Arma!; feito o
manejo de armas correspondente, o Comandante da Guarda que sai
corresponde à saudação, comandando Apresentar Arma! e, a seguir,
Descansar Arma!, no que é seguido pelo outro Comandante;
III - finda esta parte do cerimonial, os Comandantes da Guarda
que entra e da que sai dirigem-se um ao encontro do outro, arma na
posição correspondente à de ombro arma, fazem alto, à distância de dois
passos, e, sem descansar a arma, apresentam-se sucessivamente;
IV - a seguir, realiza-se a transmissão de ordens e instruções
relativas ao serviço.
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Seção II
Da Substituição das Sentinelas

Art. 197. São as seguintes as prescrições a serem observadas
quando da rendição das sentinelas:
I ~ o Cabo da guarda forma de baioneta armada; os soldados
que entram de sentinela formam em coluna por um ou por dois, na
ordem de rendição, de maneira que a Sentinela das Armas seja a
última a ser substituída; no passo ordinário, o Cabo da Guarda conduz
os seus homens até a altura do primeiro posto a ser substituído;
II - ao se aproximar a tropa, a sentinela a ser substituída
toma a posição de Sentido e faz Ombro Arma, ficando nessa posição;
III - à distância de dez passos do posto, o Cabo da Guarda
comanda Alto! e dá a ordem: Avance Sentinela Número Tal!;
IV - a sentinela chamada avança no passo ordinário, arma na
posição de Ombro Arma e, à ordem do Cabo, faz Alto! a dois passos
da sentinela a ser substituída;
V - a seguir, o Cabo comanda Cruzar Arma!, o que é executado
pelas duas sentinelas, fazendo-se, então, sob a fiscalização do Cabo, que
se conserva em Ombro Arma, e à voz de Passar-Ordens! e, depois, Passar
Munição!, a transmissão das ordens e instruções particulares relativas
ao posto;
VI - cumprida esta prescrição, o Cabo dá o comando de Ombro
Arma! e ordena à sentinela substitnída: Entre em Formal, esta
coloca-se à retaguarda do último homem da coluna, ao mesmo tempo
que a nova sentinela toma posição no seu posto, permanecendo em
Ombro Arma até que a Guarda se afaste.
TÍTULO V
Disposições Finais

Art. 198. As peculiaridades das Continências, Honras, Sinais
de Respeito e do Cerimonial Militar podem ser reguladas em cerimonial específico de cada Força Armada, em eventos, que não impliquem
a participação de mais de uma Força.
Art. 199. Os casos omissos serão solucionados pelo Ministro
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, mediante consulta dos
Ministros das Forças Singulares.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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(Anexo ao Regulamento de Continências, Honras, Sinais
de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas
- art. 126, § 20)
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DECRETO NQ 2.244, DE 4 DE JUNHO DE 1997
Altera dispositivos do Decreto nº 30.691.
de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal, alterado pelos Decretos n' 1.255, de 25 dejunho de 1962,
n' 1.236, de 2 de setembro de 1994, e n' 1.812,
de 8 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a adesão do Brasil ao Tratado de Assunção, que
criou o Mercado Comum do Sul (Mercosul),
DECRETA:
Art. F Os dispositivos a seguir indicados, do Decreto n Q 30.691,
de 29 de março de 1952, alterado pelos Decretos n Q 1.255, de 25 de
junho de 1962, n Q 1.236, de 2 de setembro de 1994, e nQ 1.812, de 8 de
fevereiro de 1996, passam a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. 135. Só é permitido o sacrificio de animais de açougue
por métodos humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização
baseada em princípios científicos, seguida de imediata sangria.
§ 1Q Os métodos empregados para cada espécie de animal
de açougue deverão ser aprovados pelo órgão oficial competente,
cujas especificações e procedimentos serão disciplinados em regulamento técnico.
§ 2Q É facultado o sacrifício de bovinos de acordo com preceitos religiosos (jugulação cruenta), desde que sejam destinados
ao consumo por comunidade religiosa que os requeira ou ao
comércio internacional com países que façam essa exigência.»

«Art. 341. Entende-se por margarina o produto gorduroso
em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados,
e outros ingredientes, destinado à alimentação humana com
cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando presente,
não deverá exceder a 3% (mim) do teor de lipídios totais.
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Parágrafo único, Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.;
«Art. 519. Entende-se por leite UAT ou UHT (Ultra alta
temperatura) o leite homogeneizado submetido, durante 2 a 4
segundos, a uma temperatura entre 130'C e 150'C, mediante
processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a
uma temperatura inferior a 32'C e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas.
Parágrafo único, Deverá ser atendido o Regulamento Técníco de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»
«Art. 546. Entende-se por creme de leite o produto lácteo
relativamente rico em gordura retirada do leite por procedimento
tecnologicamente adequado, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água.

Parágrafo único, Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado,»
«Art. 547. Entende-se por creme de leite a granel de uso
industrial o creme transportado em volume de um estabelecimento industrial de produtos lácteos a outro, que será processado
e que não seja destinado diretamente ao consumidor final.
Parágrafo único, Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»
«Art. 568. Entende-se por manteiga o produto gorduroso
obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem
modificação biológica do creme pasteurizado, derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado,»
«Art. 598. Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite
reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de
soros lácteos coagulados pela ação física do coalho, de enzimas
específicas, de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados
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ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com
ou sem agregação de substãncias alimentícias e/ou especiarias
e!ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substãncias aromatizantes e matérias corantes.
§ 1· Entende-se por queijo fresco o que está pronto para o
consumo logo após sua fabricação.
§ 2· Entende-se por queijo maturado o que sofreu as trocas
bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade
do queijo.
§ 3· A denominação Queijo está reservada aos produtos em
que a base láctea não contenha gordura e!ou proteínas de origem
não láctea.
§ 4· Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»

«Art. 599. Entende-se por Queijo Danbo o queijo maturado
que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e!ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
pela ação de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá Ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»
«Art. 600. Entende-se por Queijo Pategrás Sandwich queijo maturado que se obtém por coagulação do leite por meio do
coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá Ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado,»
«Art. 601. Entende-se por Queijo Tandil o queijo maturado
que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e/ou
enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela
ção de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado,»
«Art. 602. Entende-se por Queijo tybo o queijo maturado
que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e!ou
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outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
pela ação de bactérias lácteas específicas.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 611. Entende-se por Queijo Processado o produto
obtido por trituração, mistura, fusão e emulsão por meio de calor
e agentes emulsionantes de uma ou mais variedades de queijo,
com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de
origem láctea e ou especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitui o ingrediente lácteo
utílízado como matéria-prima preponderante na base láctea.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 612. Entende-se por Requeijão o produto obtido pela
fusão de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida
por coagulação ácida e/ou enzimática do leite opcionalmente adicionado de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite
ou butter oil. O produto poderá estar adicionado de condimentos,
especiarias e/ou outras substâncias alimentícias.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 613. Entende-se por Massa para elaborar Queijo
Mussarela o produto intermediário de uso industrial exclusivo,
destinado à elaboração de Queijo Mussarela, que se obtém por
coagulação do leite por meio de coalho e/ou outras enzimas
coagulantes apropriadas, complementadas ou não por ação de
bactérias lácteas específicas.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 615. Entende-se por Queijo Prato o queijo maturado
que se obtém por coagulação do leite por meio de coalho e/ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
pela ação de bactérias lácteas específicas.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
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«Art. 621. Entende-se por Queixo Mussarela o queijo obtido pela filagem da massa acidificada (produto intermediário
obtido por coagulação do leite por meio de coalho e/ou outras
enzimas coagulantes apropriadas) complementada ou não pela
ação de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 625. Entende-se por Queijo Parmesão, Queijo Parmesano, Queijo Reggiano, Queijo Reggianito e Queijo Sbrinz os
queijos maturados que se obtêm por coagulação do leite por meio
do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada pela ação de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
"Art. 629. Entende-se por Queijo Tilsit o queijo maturado
que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e/ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
pela ação de bactérias lácteas específicas.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 632. Entende-se por Queijo Ralado ou Queijos Ralados, segundo corresponda, o produto obtido por esfarelamento ou
ralagem da massa de uma ou até quatro variedades de queijos
de baixa e/ou média umidade apto para o consumo humano.

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
«Art. 659. Entende-se por Doce de Leite o produto, com ou
sem adição de outras substãncias alimentícias, obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite
ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem
láctea e/ou creme e adicionado de sacarose (parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/o outros dissacarideos).

Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."
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«Art. 661. Entende-se por Queijo em Pó o produto obtido
por fusão e desidratação, mediante um processo tecnologicamente
adequado, da mistura de uma ou mais variedades de queijo, com ou
sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea
e/ou especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias,
e no qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado como
matéria-prima preponderante na base láctea do produto.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»
«Art. 662. Entende-se por Queijo Minas Frescal, o queijo
fresco obtido por coagulação enzimática do leite com coalho e/ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
com ação de bactérias lácteas específicas.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado»
«Art. 665. Entende-se por Leite em Pó o produto obtido por
desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente
desnatado e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnologicamente adequados.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado»
«Art. 680. Entende-se por Gordura Anidra de Leite (ou
Butteroil) o produto gorduroso obtido a partir de creme ou manteiga, pela eliminação quase total de água e sólidos não gordurosos, mediante processos tecnologicamente adequados.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado.»
«Art. 682. Entende-se por Iogurte o produto obtido pela
fermentação láctea através da ação do Lactobacillus bulgaricus
e do Streptococcus thermophillus sobre o leite integral, desnatado ou padronizado.
Parágrafo único. Deverá ser atendido os Padrões de Identidade e Qualidade específicos, oficialmente aprovados.»
«Art. 757. Entende-se por Melo produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das
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secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções
de insetos sugadores de plantas, que ficam sobre partes vivas de
plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com
substâncias específicas próprias e deixam maturar nos favos da
colméia.
Parágrafo único. Deverá ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico, oficialmente adotado."

«Art. 795. Entende-se por rótulo toda inscrição, legenda,
imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita,
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada
ou colada sobre a embalagem do alimento."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º Revogam-se os § 3º do art. 135, art. 136, art. 137, art. 138,
art. 139, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 348,
art. 349, art. 350, art. 351, art. 352, art. 353, art. 354, art. 355, art. 356,
art. 357, art. 358, art. 359, art. 360, art. 361, art. 362, art. 363, § 1º do art.
519, as alíneas a e b do art. 547, art. 546, art. 549, art. 550, art. 551, art.
552, art. 553, art. 555, § 1º e § 20do art. 557, art. 558, art. 559, art. 560, art.
561, art. 562, art. 563, art. 565, art. 566, art. 567, art. 569, art. 570, art.
572, art. 573, art. 574, art. 575, art. 576, art. 577, art. 578, art. 579, art.
580, art. 582, art. 583, art. 584, art. 585, art. 586, art. 588, art. 589, art.
590, art. 591, art. 592, art. 593, art. 594, art. 595, art. 596, art. 597, alíneas
a e b do art. 599, itens 1 a 4 do art. 600, itens 1 a 5 do art. 601, itens 1 a 3
do art. 606, itens 1 a 7 do art. 611, § 1º, § 20, § 3º e § 4º do art. 611, itens 1
a 6 do art. 612, itens 1 a 7 do art. 613, § 10e § 20do art. 613, itens 1 a 7 do
art. 615, itens 1 a 7 do art. 621, itens 1 a 7 do art. 625, itens 1 a 7 do art.
629, art. 633, art. 635, art. 636, art. 637, art. 638, art. 639, art. 640, art.
641, itens 1 e 2 do art. 659, art. 660, itens de 1 a 7 do art. 682, art. 758, art.
759, art. 760, art. 761, art. 762, art. 763, art. 764, art. 765, art. 768, art.
767, art. 768, art. 793, §§ 1º, 20e 3º do art. 795, art. 798, item 3 do art. 818,
e art. 825 do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Arlindo Porto
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DECRETO NO 2.245, DE 6 DE JUNHO DE 1997
Aprova o quantitativo de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
Funções Gratificadas do Ministério da Mari:
nha e dá outras providências.

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

Art. 1· Fica aprovado o quantitativo de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas do
Ministério da Marinha, na forma do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Ficam revogados o Decreto n· 96.410, de 25 de julho de
1988 e o anexo XXVIII ao Decreto ns l.Bõf., de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 6 de junho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Marinha
Unidade/Cargo
Gabinete do Ministro
Assessor

Consultor Jurídico
Adjunto do ConsultorJurídico
Procuradoria Especial
Diretor

Cargos/
Funções n2

DASIFG

4
215
246
333
1
1

102.3
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.3

1

101.4
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Unidade/Cargo
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos
doMar
Assistente
Encarregado de Setor
Estado-Maior da Armada
Assistente
Secretaria-Geral
Assistente

Cargos!
Funções ns

DASIFG

1
2

102,2
101.1

1

102,2

2

102,2

2

102,2

1

102,1

1

102,1

1

102,1

1

102,1

1

102,1

1

102,1

1
4

102,2
101.2

1

102,1

1

102,1

1

101.4

1
2
1

102,2
101,2
101.1

1

101.4

1

102,1

1

102,2

Diretoria-Geral do Pessoal
Assistente
Comando do 1 ~ Distrito Naval
Auxiliar
Comando do 2~ Distrito Naval
Auxiliar
Comando do 3~ Distrito Naval
Auxiliar
Comando do 4 Q Distrito Naval
Auxiliar
Comando do 5 Q Distrito Naval
Auxiliar
Comando do 6~ Distrito Naval
Auxiliar
Diretoria de Administração
Assistente
Supervisor de Setor

Diretoria de Portos e Costas
Auxiliar
Escola de Guerra Naval
Auxiliar
Escola Naval
Superintendente
Serviço de Auditoria
Assistente
Supervisor de Setor
Encarregado de Setor
Serviço de Documentação
Diretor
Diretoria de Ensino
Auxiliar
Diretoria de Engenharia Naval
Assistente
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Caxgosl
Funções n"

Unidade/Cargo

Diretoria de Abastecimento
Encarregado de Setor
Diretoria de Finanças
Assistente

DASJFG

1

101.1

1
2
1

102.2
101.2
101.1

1
2
5

101.4
102.1
101.1

Secretário-Executivo
Assessor
Grupo Executivo do Setor Pesqueiro

1
5

101.5
102.3

Secretário-Executivo

1
3

101.5
102.3

Supervisor de Setor
Encarregado de Setor
Diretoria do Pessoal Civil
Superintendente
Auxiliar
Encarregado de Setor
Grupo Executivo para Modernização dos Portos

Assessor

b) Quadro Resumo de Custos dos Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Marinha
Código

Situação Atual

DAS
Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

4,94
3,08
1,24
1,11

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24
1,11

Quant.

Valor Total

3
4
1
8
10

14,82
12,32
1,24
8,88
10,00

1,00

12
10
11

14,88
11,10
11,00

Subtotal1 (+)

-

59

84,24

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

215
246
333

66,65
59,04

Subtotal 2 (+)

-

794

188,96

853

273,20

Total Geral

1,00

63,27
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DECRETO N° 2.246, DE 6 DE JUNHO DE 1997
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Grotíficadas do Ministério das
Relações Exteriores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Miuistério das Relações Exteriores, na forma dos Anexos I e lI, a este
decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Adroinistração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério das Relações Exteriores, quatro DAS 102.4, um
DAS 101.2 e duas FG-l;
b) do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS 101.4, três
DAS 102.3 e um DAS 102.2.
Art. 2° Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura
Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado das Relações Exteriores fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivo nível.
Art. 3° O Ministro das Relações Exteriores fará republicar no
prazo de noventa dias, a contar da data de publicação deste decreto,
o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores
com as alterações impostas por este decreto.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n's 2.070, de 13 de novembro
de 1996, e 2.136, de 28 de janeiro de 1997.
Brasília, 6 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência

Art. I" O Ministério das Relações Exteriores, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I
II -

política internacional;
relações diplomáticas e serviços consulares;
III - participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
IV - programas de cooperação internacional;
V - apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais.
Parágrafo único. Cabe ao Ministério das Relações Exteriores
auxiliar o Presidente da República na Formulação da política exterior
do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com Estados
estrangeiros, organismos e organizações internacionais.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Art. 2' O Ministério das Relações Exteriores tem a seguinte
estrutura organizacional:
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I Estado:

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de

a) Gabinete;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;

U - órgãos setoriais:
a) Secretaria de Controle Interno;
b) Consultoria Jurídica;

lU -

Secretaria-Geral das Relações Exteriores:
a) Gabinete do Secretário-Geral;
b) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
c) Corregedoria do Serviço Exterior;
d) Cerimonial;
2) Instituto Rio Branco;
f) Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior;
g) Agência Brasileira de Cooperação;
h) Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econõmicos
e de Comércio Exterior:
1. Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica;
2. Departamento Econômico;
3. Departamento de Integração Latino-Americana;
4. Departamento de Promoção Comercial;
i) Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos:
1. Departamento da África e Oriente Próximo;
2. Departamento das Américas;
3. Departamento da Ásia e Oceania;
4. Departamento da Europa;
5. Departamento Cultural;
6. Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais;
7. Departamento de Organismos Internacionais;
8. Departamento de Temas Especiais;
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j) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior:

1. Departamento de Administração;
2. Departamento de Comunicações e Documentação;
3. Departamento do Serviço Exterior;
IV -

unidades descentralizadas:

a) Escritório de Representação no Rio de Janeiro;
b) Escritório de Representação no Rio Grande do Sul;

c) Escritório de Representação na Região Nordeste;
V -

órgãos de deliberação coletiva:

a) Conselho de Política Externa;
b) Comissão de Promoções;

VI -

órgãos no exterior:

a) missões diplomáticas permanentes;

b) repartições consulares;
c) unidades específicas, destinadas a atividades administrativas, técnicas, culturais ou de gestão de recursos financeiros;

VII -

entidade vinculada: Fundação Alexandre de Gusmão.

Parágrafo único. O conjunto de órgãos do Ministério das Relações Exteriores no Brasil denomina-se Secretaria de Estado das
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Secretaria de Estado das Relações Exteriores

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
de seu expediente pessoal;
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11 - promover a articulação entre o ministério e os órgãos da
Presidência da República;
UI - promover a articulação entre o Ministério e o Congresso
Nacional e providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4· À Secretaria de Planejamento Diplomático compete:
I
11

desenvolver atividades de planejamento da ação diplomática;
desenvolver atividades de planejamento político;
111
acompanhar, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os assuntos referentes aos ministérios militares.

Seção Il
Dos Órgãos Setoriais
Art. 5· À Secretaria de Controle Interno, como órgão setorial do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado no âmbito de sua competência, operando como órgão de apoio à supervisão ministerial;
U - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional das unidadesjurisdicionadas e da entidade vinculada;
lU - verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos;
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitações;
V - realizar auditorias sobre acordos e contratos firmados
com organismos internacionais;
VI - executar a contabilidade analítica das unidades jurisdicionadas;
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VII - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, e à concessão de aposentadorias e pensões no ministério e na entidade vinculada;
VIII - atuar como interlocutor junto ao Tribunal de Contas da
União.
Parágrafo único. Funcionará junto ao Consulado-Geral em
Nova Iorque uma Unidade de Controle Interno, subordinada técnica
e administrativamente à Secretaria de Controle Interno, para exercer
as funções típicas do Controle Interno no exterior.

Art. 6" À Consultoria Juridica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União, compete:
I jurídica;
II culada;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vin-

III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida no
âmbito do ministério e da entidade vinculada, quando não houver
orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados e daqueles oriundos da entidade vinculada;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério, os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos
ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados, bem
como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir
a dispensa de licitação.
Seção!!!
Da Secretaria-Geral das Relações Exteriores

Art. 7" À Secretaria-Geral das Relações Exteriores compete:
I - assessorar o Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior do Brasil, na supervisão dos serviços diplomático e
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consular e na gestão dos demais negócios afetos ao Ministério das
Relações Exteriores;
H - orientar, coordenar e supervisionar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior;
HI - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar a atuação das
unidades que compõem a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, exceto a dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral das Relações Exteriores
contará com um Secretário-Geral Adjunto, ao qual serão cometidas
atribuições específicas, dentre as quais representar o Brasil em
missões especiais ao exterior e chefiar grupos negociadores ad hoc.

Art. 8" Ao Gabinete do Secretário-Geral compete:
I - assistir ao Secretário-Geral das Relações Exteriores em
sua representação e atuação política, social e administrativa;
H - auxiliar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no
preparo e no despacho de seu expediente;
IH - centralizar a produção de material de divulgação sobre a
realidade e a política externa brasileiras.

Art. 9" À Inspetoria-Geral do Serviço Exterior compete desenvolver atividades de inspeção administrativa e avaliação do desempenho concernente aos programas e às ações dos setores político,
econômico, comercial, consular, cultural, de cooperação técnica e de
cooperação científico-tecnológica das unidades organizacionais na
Secretaria de Estado e no exterior.
Art. 10. À Corregedoria do Serviço Exterior compete considerar
as questões relativas à conduta dos integrantes do Serviço Exterior,
bem como dos demais servidores do Ministério das Relações Exteriores em serviço no exterior, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A Corregedoria do Serviço Exterior disporá de
regimento próprio.

Art. 11. Ao Cerimonial incumbe assegurar a observància das
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máticos aos agentes diplomáticos estrangeiros e aos funcionários de
organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro.
Art. 12. Ao Instituto Rio Branco compete o recrutamento, a
seleção, a formação e o aperfeiçoamento do pessoal da Carreira de
Diplomata.
Parágrafo único. O Instituto Rio Branco promoverá e realizará
os concursos públicos de provas e os cursos que se fizerem necessários
ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 13. À Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e
de Assistência a Brasileiros no Exterior compete:
I - orientar e supervisionar as atividades de natureza consular e de assistência a brasileiros desempenhadas pelas unidades
administrativas do Ministêrio das Relações Exteriores no País e no
exterior;

II -

acompanhar, no ãmbito do Ministêrio das Relações Exte-

riores, os assuntos concernentes à política imigratória nacional;

III - cuidar da execução das normas legais e regulamentares
brasileiras referentes a documentos de viagem, no ãmbito do Ministério das Relações Exteriores;
IV - tratar de matérias relativas à cooperação judiciária internacional;

V - propor atos internacionais sobre tema de sua responsabilidade e coordenar a respectiva negociação.
Art. 14. À Agência Brasileira de Cooperação compete:
I - coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em
ãmbito nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as
áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento;
II - administrar recursos financeiros nacionais e internacionais alocados a projetos e atividades de cooperação para o desenvolvimento por ela coordenados.
Art. 15. À Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior compete assessorar o SecretárioGeral das Relações Exteriores no trato das questões de natureza
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econômico-comercial relacionadas com a integração regional, com a
economia internacional e com a aprovação do comércio exterior.

Art. 16. Ao Departamento de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica compete propor, em coordenação com os Departamentos
Geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações
científicas e da cooperação técnica.
Art. 17. Ao Departamento Econômico compete propor diretrizes de política exterior, no âmbito internacional, relativas a matéria
de natureza econômica.
Art. 18. Ao Departamento de Integração Latino-Americana
compete propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional
relativas ao processo de integração latino-americana e, em especial,
ao Mercosul.
Art. 19. Ao Departamento de Promoção Comercial compete
orientar e controlar as atividades de promoção comercial no exterior.
Art. 20. À Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos compete
assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato das
questões de natureza política das relações entre os Estados.
Art. 21. Ao Departamento da África e Oriente Próximo, ao
Departamento das Américas, ao Departamento da Ásia e Oceania e
ao Departamento da Europa compete coordenar e acompanhar a
política do Brasil com cada pais e com o conjunto das suas respectivas
áreas geográficas.
Art. 22. Ao Departamento Cultural compete propor, em coordenação com os Departamentos Geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações culturais e educacionais e difundir no
exterior informações sobre a arte e a cultura brasileiras.
Art. 23. Ao Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos
direitos da criança e do adolescente, à questão dos assentamentos
humanos, aos demais temas tratados nos órgãos das Nações Unidas
especializados em assuntos sociais;
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II
coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria de sua respon.
sabilidade.
Art. 24. Ao Departamento de Organismos Internacionais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no ãmbito internacio_
nal relativas à codificação do direito internacional, às questões ati,
nentes ao direito humanitário, ao desarmamento, à não-proliferação
de armas de destruição em massa e à transferência de tecnologias
sensíveis, aos assuntos relativos à fiscalização e supressão interna.
cional do comércio de entorpecentes e aos assuntos políticos levados
à consideração da Organização das Nações Unidas e da Organização
dos Estados Americanos;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante à matéria de sua responsabilidade.
Art. 25. Ao Departamento de Temas Especiais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no ãmbito internacional relativas ao meio ambiente, às questões indígenas, à Antártica,
ao espaço exterior, à ordenação jurídica do mar e seu regime, à
utilização econômica dos fundos marinhos e oceânicos e ao regime
jurídico da pesca;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante à matéria de sua responsabilidade.
Art. 26. À Subsecretaria-Geral do Exterior compete assessorar
o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato de todos os
aspectos administrativos relacionados com a execução da política
exterior.
Parágrafo único. A Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil
da Administração Federal (Sipec), de Organização e Modernização
Administrativa (Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento
e Orçamento, por intermédio dos Departamentos e CoordenaçõesGerais a ela subordinados.
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Art. 27. Ao Departamento de Administração compete:
I - planejar e supervisionar as atividades de administração
de material e de patrimônio, no país e no exterior;
II - supervisionar os serviços gerais de apoio administrativo
no Brasil, observando a orientação do órgão central do Sistema de
Serviços Geraís (Sísg), ao qual se vincula tecnicamente como órgão
setorial.
Art. 28. Ao Departamento de Comunicações e Documentação
compete planejar, supervisionar coordenar as atividades referentes à
transmissão, guarda, recuperação, circulação e disseminação de informações e documentos, observando a orientação do órgão central do
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
(Sisp), ao qual se vincula tecnicamente como órgão setorial.

Art. 29. Ao Departamento do Serviço Exterior compete planejar, coordenar e supervisionar, as atividades de formulação e execução
da política de pessoal, inclusive em seus aspectos de pagamentos e de
assistência médica e social, observando a orientação do órgão central
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), ao qual
se vincula tecnicamente como órgão setorial.
Seção IV
Das Unidades Descentralizadas

Art. 30. Aos Escritórios de Representação no Rio de Janeiro, no
Rio Grande do Sul e na Região Nordeste, compete coordenar e apoiar
as ações que o Ministério das Relações Exteriores desenvolva nas suas
específicas jurisdições.
Parágrafo único. Ao Escritório no lUo de Janeiro cabe ainda
apoiar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores e da Fundação Alexandre de Gusmão situadas naquela cidade.
Seção V
Dos Órgãos de Deliberação Coletiva

Art. 31. Ao Conselho de Política Externa, presidido pelo Ministro de Estado e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, pelo Chefe do Gabinete do Ministro, pelos Subsecretários-Gerais
e pelo Secretário-Geral Adjunto, compete:
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I - assegurar unidade às atividades da Secretaria de Estado
das Relações Exteriores;
II - aconselhar as autoridades políticas envolvidas pela formulação e execução da política externa;

III - deliberar sobre as diretrizes para a elaboração de programas de trabalho do Ministério das Relações Exteriores;
IV - aprovar políticas de gerenciamento das carreiras do Serviço Exterior;

V - decidir sobre políticas de alocação de recursos humanos e
orçamentários.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa terá por Secretário Executivo o Secretário de Planejamento Diplomático.
Art. 32. À Comissão de Promoções, presidida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, compete aferir o desempenho dos
servidores da Carreira de Diplomata para efeitos de promoção por
merecimento.
Parágrafo único. A Comissão de Promoções terá regulamento
próprio aprovado pelo Presidente da República.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário-Geral das Relações Exteriores
Art. 33. Ao Secretário-Geral das Relações Exteriores incumbe:
I - assistir ao Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior brasileira;
II -

supervisionar os serviços diplomático e consular;

III - coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos projetos
e atividades do ministério;
IV - exercer outras atribnições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Seção II
Dos Subsecretários-Gerais
Art. 34. Aos Subsecretários-Gerais incumbe:
I - assessorar o Secretário-Gerai das Relações Exteriores na
coordenação da execução da política exterior do Brasil em suas
respectivas áreas de competência;
II - orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos departamentos e demais unidades que lhes estão diretamente subordinados.

Seção 111
Do Chefe do Gabinete
Art. 35. Ao Chefe do Gabinete incumbe coordenar e supervisionar as atividades dos órgãos de assistência direta e imediata ao
Ministro de Estado.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 36. Aos dirigentes dos demais órgãos incumbe planejar,
dirigir e orientar a execução das atividades das respectivas unidades
e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas
de competência.
CAPÍTULO V
Das Repartições no Exterior

Seção I
Das Missões Diplomáticas Permanentes
Art. 37. As Missões Diplomáticas Permanentes, que compreendem Embaixadas, Missões e Delegações Permanentes junto a organismos internacionais, são criadas e extintas por decreto e têm
natureza e sede fixadas no ato de sua criação.
Art. 38. Às Embaixadas compete assegurar a manutenção das
relações do Brasil com os governos dos Estados junto aos quais estão
acreditadas, cabendo-lhes, entre outras, as funções de representação,
negociação, informação e proteção dos interesses brasileiros.
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Parágrafo único. Às Embaixadas podem ser atribuídas também
a representação junto a organismos internacionais.
Art. 39. Às Missões e Delegações Permanentes incumbe assegurar a representação dos interesses do Brasil nos organismos internacionais junto aos quais estão acreditadas.
Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática é a mais alta autoridade brasileira no pais,junto a cujo governo exerce funções, cabendo-lhe
coordenar as atividades das repartições brasileiras ali sediadas,
exceto as das Missões e Delegações permanentes junto a organismos
internacionais e as dos órgãos de caráter puramente militar.
§ 1· Chefe de Missão Diplomática residente em outro Estado pode
ser cumulativamente acreditado junto a governos de Estados nos quais
o Brasil não tenha sede de representação diplomática permanente.
§ 2· Na hipótese do parágrafo anterior, podem ser designados
Encarregados de Negócios ad interim residentes em cada um dos
Estados onde o Chefe da Missão não tenha sua sede permanente.

Seção II
Das Repartições Consulares
Art. 41. São Repartições Consulares:
I
U
UI
IV

os Consulados-Gerais;
os Consulados;
os Vice-Consulados;
os Consulados Honorários.

Parágrafo único. Às Embaixadas pode ser atribuída a execução
de serviços consulares, com jurisdição determinada em portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 42. Às Repartições Consulares cabe prestar assistência a
brasileiros, desempenhar funções notariais e outras previstas na
Convenção de Viena sobre Relações Consulares, bem como, quando
previsto em seu programa de trabalho, exercer atividades de intercâmbio cultural, cooperação técnica, científica e tecnológica, promoção comercial e de divulgação da realidade brasileira.
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Art. 43. Os Consulados-Gerais, os Consulados e os Vice-Consulados são criados ou extintos por decreto que lhes fixa a categoria e a sede.
Parágrafo único. A criação ou extinção dos Consulados Honorários e a fixação da jurisdição dos demais consulados mencionados
neste artigo são estabelecidos por portaria do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

Art. 44. Os Consulados-Gerais e os Consulados subordinam-se
diretamente à Secretaria de Estado, cabendo-lhes, entretanto, nos
assuntos relevantes para a política externa, coordenar suas atividades com a Missão Diplomática junto ao Governo do país em que
tenham sede.
Parágrafo único. Os Vice-Consulados e Consulados Honorários
são subordinados a Consulado-Geral, Consulado ou Serviço Consular
de Embaixada.
Seção lI!
Das Unidades Específicas

Art. 45. As unidades específicas, destinadas a atividades administrativas, técnicas ou culturais, são criadas mediante ato do Ministro de Estado, que lhes estabelece a competência, a sede e a subordinação administrativa.
Parágrafo único. O Escritório Financeiro em Nova Iorque é a
unidade específica gestora dos recursos utilizados no exterior.
CAPÍTULO VI
Das Substituições em Ausências e Impedimentos Eventuais

Art. 46. O Ministro de Estado será substituído, em suas ausências do País e impedimentos eventuais, pelo Secretário-Geral das
Relações Exteriores e este pelo mais antigo dentre os SubsecretáriosGerais.
Art. 47. Os titulares das Subsecretarias-Gerais serão substituídos pelo mais antigo dentre os Diretores-Gerais de Departamento
a eles subordinados e estes pelo mais antigo dentre os Chefes de
Divisão a eles subordinados.
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§ 1" O Consultor Jurídico será substituído pelo mais antigo
dentre os Coordenadores-Gerais, a ele subordinado.
§ 2Q OS titulares das demais unidades administrativas serão
substituídos pelos servidores de mais alta hierarquia a eles subordinados.

CAPÍTULO VII
Das Nomeações e Designações na Secretaria de Estado
Art. 48. O Secretário-Geral das Relações Exteriores será nomeado pelo Presidente da República dentre os Ministros de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata, que tenham exercido chefia de Missão Diplomática, em caráter permanente, ainda que comissionados.
Art. 49. O Consultor Jurídico será nomeado pelo Presidente da
República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, respeitado o art. 58 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Parágrafo único. A escolha do Consultor Jurídico poderá também recair em pessoa não integrante da Carreira de Diplomata, de
ilibada reputação e notável saber jurídico, com relevantes serviços
prestados ao Brasil.
Art. 50. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata:
I
II UI
IV
V
VI

os Subsecretários-Gerais;
o Secretário-Geral Adjunto;
o Chefe do Gabinete;
o Inspetor-Geral do Serviço Exterior;
o Chefe de Gabinete do Secretário-Geral;
o Corregedor do Serviço Exterior.

Art. 51. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
I II -

o Chefe do Cerimonial;
o Diretor do Instituto Rio Branco;
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In - o Diretor-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior;
IV
os Diretores-Gerais de Departamento;
V - o Secretário de Controle Interno;
VI - o Secretário de Planejamento Diplomático.
Art. 52. Ao término do mandato do Presidente da República, os
ocupantes dos cargos de confiança por ele nomeados deverão colocar
formalmente seus cargos à disposição e aguardar, no exercício de suas
funções, sua dispensa ou confirmação.
Art. 53. Serão nomeados ou designados pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores:
I - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) o Chefe da Assessoria de Relações com o Congresso;
b) os Inspetores;
c) o Coordenador-Geral de Modernização e Planejamento Administrativo;
d) o Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças;
e) o Presidente da Comissão de Estudos de História Diplomática;
f) o Chefe da Assessoria de Comunicação Social;
g) o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação;
h) o Chefe da Assessoria de Relações Federativas;
Il - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira
Classe, Ministro de Segunda Classe ou de Conselheiro da Carreira de
Diplomata, os Chefes dos Escritórios de Representação;
In - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Segunda
Classe ou de Conselheiro da Carreira de Diplomata:
a) os Subchefes do Gabinete;
b) os Chefes de Divisão;
c) o Coordenador-Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, com
o título de Vice-Diretor;
d) o Subchefe do Cerimonial;
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e) os Coordenadores-Gerais;
fJ os Chefes de Gabinete dos Subsecretários-Gerais;
IV - dentre os ocupantes dos cargos de Ministro de Segunda
Classe, Conselheiro ou Primeiro Secretário da Carreira de Diplomata:
a) os Assessores do Secretário-Geral;

b) o Chefe da Secretaria do Instituto Rio Branco;

c) os Coordenadores Técnicos;
. V - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro, Primeiro
Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secretário da Carreira de
Diplomata:
a) os Assistentes;
b)

os Assessores;

c) os Coordenadores;
os Chefes de Serviço;
e) os Oficiais do Gabinete.
d)

§ 1· Os ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites,
dos cargos de Coordenador Técnico da Assessoria de Comunicação
Social, de Coordenador Técnico da Assessoria de Relações com o
Congresso, bem como o de Coordenador-Geral, Coordenadores e de
Gerentes da Agência Brasileira de Cooperação, podem ser nomeados
pelo Ministro de Estado dentre as pessoas do quadro de servidores do
Ministério das Relações Exteriores, ou dentre pessoas estranhas
àquele quadro, desde que portadoras de habilitação técnica para o
desempenho de sua missão.
§ 2· Os Coordenadores-Gerais e os Coordenadores da Consultoria Jurídica, os dirigentes do Serviço de Assistência Médica e Social
e do Serviço de Arquitetura e Engenharia podem ser nomeados dentre
servidores de nível superior não pertencentes à Carreira de Diplomata, ou dentre pessoas estranhas ao quadro de servidores do Ministério
das Relações Exteriores, desde que portadores de habilitação técnica
para o desempenho de suas funções.
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CAPÍTULO VIII
Dos Cargos e Funções no Exterior
Art. 54. Aos servidores da Carreira de Diplomata, nomeados ou
designados para servir no exterior, cabem os seguintes cargos e
funções:
I - aos Ministros de Primeira Classe:
a) Chefe de Missão Diplomática permanente;
b) Representante Permanente, Delegado Permanente, Representante Permanente Alterno e Delegado Permanente Alterno junto
a organismo internacional;
c) Cônsul-Geral;

II a)

aos Ministros de Segunda Classe:

em caráter excepcional, Chefes de Missão Diplomática perma-

nente;
b) Cônsul-Geral;
c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática permanente;
d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Cônsul-Geral Adjunto;
fJ Chefe, interino, do Consulado-Geral, com o título de CônsulGeral, interino;
g) Chefe do Escritório Financeiro;
h) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;

III a)

aos Conselheiros:

Cônsul;

b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

c) Conselheiro em Embaixada, Missão ou Delegação Permanente, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado,
quando não houver Ministro-Conselheiro;
d) Cônsul-Geral Adjunto;
e) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;
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fJ Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe interino, de Consulado-Geral, com o título de Encarre.
gado do Consulado-Geral, interino;
IV - aos Primeiros Secretários:
a) Cônsul;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
c) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de Chance.
laria, expressamente designado, quando não houver diplomata mais
antigo, ou em Repartição Consular, observado o clísposto no art. 67
do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n' 93.325, de 1º de outubro de 1986;
d) Primeiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
permanente;
e) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
fJ Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;
i) Chefe, interino, de unidade administrativa, técnica ou cultural
específica;
V - aos Segundos Secretários:
a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Conselheiro, em Embaixada, com o título de chefe de chancelaria, expressamente designado, quando não houver diplomata mais
antigo, ou em Repartição Consular, observado o disposto no art. 67
do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1986;
c) Segundo Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
Permanente;
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d) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;

e) Chefe do Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
fJ Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
g) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;
VI -

aos Terceiros Secretários:

a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Terceiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
permanente;
c) Vice-Cônsul, em Consulado-Geral ou Consulado;
d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino.

Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais Adjuntos e os titulares das
unidades administrativas de que trata este artigo exercem funções
de chefia para os efeitos do disposto na alínea b do inciso I do art. 6'
do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata, aprovado
pelo Decreto n' 93.326, de l' de outubro de 1986.
CAPÍTULOrx
Das Nomeações e Designações para servir no Exterior

Art. 55. Serão nomeados pelo Presidente da República, com o
título de Embaixador, os Chefes de Missão Diplomática permanente,
após aprovação pelo Senado Federal, e os Representantes e Delegados
Permanentes junto a Organismo Internacional, dentre os ocupantes
de cargo de Ministro de Primeira Classe ou, excepcionalmente, dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata, na forma da lei.
§ 1º Em caráter excepcional, pode ser designado, para exercer
a função de chefe de Missão Diplomática permanente e de Representantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional,
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brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das Rela_
ções Exteriores, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e COm
relevantes serviços prestados ao Brasil.
§ 2Q Ao término do mandato do Presidente da República, os
Chefes de Missão Diplomática permanente, bem como os Repressn,
tantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional
devem colocar formalmente seus cargos à disposição e aguardar, no
exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação.

Art. 56. Os titulares dos Consulados-Gerais, Consulados e
Vice-Consulados são nomeados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, os titulares de ViceConsulados podem ser escolhidos dentre os ocupantes de cargo de
Oficial de Chancelaria do Serviço Exterior ou nomeados, em comissão,
dentre brasileiros natos de comprovada idoneidade e familiarizados
com o meio onde exercerão seus cargos.
Art. 57. Os Ministros de Segunda Classe, Conselheiros, Primeiros Secretários, Segundos Secretários e Terceiros Secretários são
nomeados ou designados para servir em Missões Diplomáticas permanentes, Repartições Consulares e outras repartições no exterior,
pelo Ministro de Estado, exceto quando se incluem nos arts. 54 ou 55
desta estrutura regimental.
Art. 58. Os Cônsules Honorários são designados pelo Ministro
de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de preferência
brasileiras.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 59. Os Diplomatas em serviço nos postos no exterior e na
Secretaria de Estado ocuparão privativamente cargos em comissão
ou funções de chefia, assessoria e assistência correspondentes à
respectiva classe, observadas as ressalvas estabelecidas neste anexo.
Art. 60. Os auxiliares do Gabinete do Ministro de Estado serão
escolhidos dentre os servidores do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 61. Os servidores não-diplomáticos do quadro do Ministério das Relações Exteriores, observada a lei, serão designados para
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servir no exterior mediante ato do Secretário-Geral das Relações
Exteriores.
Art. 62. Servidor não-diplomático que exerça funções consulares em serviço consular de Embaixada ou em Repartição Consular
poderá, por necessidade de serviço, ser acreditado como Vice-Cõnsul.

Art. 63. O Regimento Interno da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores definirá o detalhamento dos órgãos integrantes
da estrutura regimental, as competências das respectivas unidades e
as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores
Unidade

Gabinete

Assessoria de Relações com o Congresso
Coordenação

Assessoria de Relações Federativas

Secretaria de Planejamento Diplomático
Coordenação-Geral de Planejamento Político
Coordenação-Geral de Planejamento

Econômico

Cargos/
Funções
ns

1
1
6
1
2
2
1
1
1
1

1
2
2
27

Denominação
CargolFunção
Chefe
Subchefe do
Gabinete
Oficiais do Gabinete
Chefe da Assessoria
Coodenador Técnico
Assistente
Chefe da Assessoria
Assessor
Secretário

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Subsecretaria de Acompanhamento, Avaliação,
Orientação e Controle Financeiro
Divisão de Acompanhamento, Avaliação
e Orientação

FG
101.5
101.4
102.4
101.4
101.3
102.2
101.4
102.3
101.5
101.4

1
1

Secretário
Coordenador

101.4
102.3
102.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.3

1

Subsecretário

101.3

1

Chefe

101.2

11
11

Secretaria de Controle Interno

NE/
DAS/
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Cargos!
Unidade

Funções

n'
Divisão de Contabilidade e Controle Financeiro
Divisão de Controle de Despesas com Pessoal
Subsecretaria de Auditoria
Divisão de Apoio 'Iéníco
Divisão de Informática
Divisão de Auditoria

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Direito Internacional
Coordenação-Geral de Direito Administrativo

Secretaria-Geral das Relações Exteriores

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
10
4
7
1
1

Denominação

Cargo/Função
Chefe
Chefe
Subsecretário
Chefe
Chefe
Chefe
Consultor

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador

Secretário-Geral
Secretário-Geral

Adjunto
Gabinete do Secretário-Geral

Coordenação-Geral de Acompanhamento
da Execução do Contrato BIDIMRE
Coordenação-Geral de Acompanhamento
da Implementação das Decisões da Cúpula
das Américas
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

Inspetoria-Geral do Serviço Exterior
Corregedoria do Serviço Exterior
Cerimonial

Coordenação-Geral de Privilégios e
Imunidades
Coordenação-Geral de Protocolo

1
5

Chefe
Assessor do
Secretário-Geral

6

Assessor

1
1

Assistente

1
1
1
1
2
3
54
87
118
1
2
1
1
1
1
4
1
1

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe da Assessoria
Assessor
Coordenador Técnico
Assistente

NE!
DAf3!
FG
101.2
101.2
101.3
101.2
101.2
101.2
101.5
101.4
101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3
NE
101.6
101.5
102.4
102.3
101.4
102.2

Inspetor
Corregedor
Chefe
Subchefe
Assessor
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.3
101.3
102.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
101.4
101.5
101.5
101.4
102.3
102.2

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

Inspetor-Geral
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Instituto Rio Branco
Coordenação-Geral de Ensino
Secretaria
Diretoria-Geralde Assuntos Consulares,
Jurldicos e de Assistência a Brasileiros no

Exterior
Divisão de Assistência Consular
Divisão de Atos Internacionais
Divisão de Imigração
Divisão Jurídica
Divisão de Passaportes

AgênciaBrasileira de Cooperação
Coordenação-Geral de Cooperação Téníca
Subsecretaria-Geral de Assuntos de
Integração, Econômicos e de Comércio
Exterior
Gabinete

Departamento de Cooperação Científica,
Técnicae Tecnológica
Divisão de Ciência e Tecnologia
Divisão de Formação e Treinamento

Departamento Econômico

Divisão de Agricultura e Produtos de Base

1
1
1
1

Denominação
CargolFunção

Diretor
Assistente

Coordenador-Geral
Chefe

NE!
DAS!

FG
101.5
102.2
101.4
101.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
9

Diretor-Geral
Assessor

1
1
1
1

Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assistente

101.6
101.4
102.3
102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2

Assistente

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Gerente

Assessor

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
101.4
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Divisão de Política Comercial
Divisão de Política Financeira e de
Desenvolvimento

Denominação
CargolFunção

NEJ
DASI

FG

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

Divisão de Transportes, Comunicações

e Serviços
Departamento de Integração Latino-Americana

Divisão de Integração Regional

Divisão do MercadoComumdo Sul
Departamento de Promoção Comercial

Divisão de InformaçãoComercial
Divisão de Operações de Promoção Comercial

Divisão de Programas de PromoçãoComercial
Subsecretaria-Geral de Assuntos PoUticos
Gabinete

Departamento da África e Oriente Próximo
Divisão da África-!
Divisão da África-lI
Divisão do Oriente Próximo

Departamento das Américas

Divisão da América Central e Setentrional

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente

Chefe
Assistente

Chefe
Assistente

Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor
Assistente

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente

101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Divisão da América Meridional-I

Divisão da América Meridional-TI
Divisão de Fronteiras
Primeira Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites

1
1
1
1
1
1
1
1
2

Denominação

Cargo/Função
Chefe
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assessor
Assistente

NE/
DAS/

FG
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.3
102.2

Segunda Comissão Brasileira Demarcadora

de Limites

Departamento da Asia e Deeania
Divisão da Ásia e Oceania-I
Divisão da Ásia e Oceania-II

Departamento da Europa
Divisão da Europa-I
Divisão da Europa-H

Departamento Cultural

Divisão de Acordos, Cooperação Educacional
e Assuntos Multilaterais
Divisão de Operações de Difusão Cultural
Divisão de Programas de Divulgação Cultural
Departamento de Direitos Humanos e Temas
Sociais
Divisão de Direitos Humanos

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe

Assessor
Assistente
Diretor-Geral

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assistene
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente

101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
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CargosJ
Unidade

Funções

n'
Divisão de Temas Sociais

Departamento de Organismos Internacionais

Divisão de Desarmamento e Tecnologias
Sensíveis
Divisão das Nações Unidas
Divisão da Organização dos Estados
Americanos

Departamento de Temas Especiais
Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço
Divisão do Meio Ambiente

Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
Gabinete

Coordenação-Geral de Modernização e
Planejamento Administrativo
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Departamento de Administração
Divisão de Acompanhamento e Coordenação
Administrativa dos Postos no Exterior
Divisão de Serviços Gerais
Serviço de Arquitetura e Engenharia
Departamento de Comunicações e
Documentação

Denominação
CargolFunção

NE/

DAS/

FG

1
1
1
1
1

Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

1
1
1
1

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assistente

1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assessor

Assessor
Assistente
Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
101.5
102.3
102.2

1
1
1
1
1

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2
101.2

1
1
1

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

t01.5
102.3
102.2

Diretor-Geral
Assistente

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor
Assistente

Coordenador-Geral

101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
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Cargos/
Unidade

NE/
DAS/
FG

Denominação

Funções
n'

Cargo/Função

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

Coordenação-Geral de Planejamento
Estratégico
Divisão de Comunicações e Arquivo

Divisão de Informática
Departamento do Seroiço Exterior

Divisão de Pagamentos e Benefícios de
Pessoal

Divisão do Pessoal

Divisão de Recursos Humanos
Serviço de Assistência Médica e Social
Escritório de Representação no Rio de Janeiro

Escritório de Representação no Rio Grande
do Sul
Escritório de Representação na Região
Nordeste

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

Assistente

101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2
101.4
102.2
101.2
101.4
102.2

1

Chefe

101.4

1

Chefe

101.4

Assessor

Assistente
Chefe
Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Chefe

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores
b.l) Situação Atual e Nova
Código
DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

DAS
Unitário
6,52
4,94

3,OS
1,24
1,11

Situação Atual

Quant.
4
26
75
15
17

Valor
Total
26,08
128,44
231,00
18,60
18,87

Situação Nova
Valor
Quant.
Total
4
26
72
15
1S

26,OS
128,44

221,76
18,60
19,98
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Situação Atual

Situação Nova

DAS
Unitário

Quant.

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

3,OB
1,24
1,11

7
33
87

21,56
40,92
96,57

11
30
86

33,88
37,20

Subtotall (+)

-

264

582,04

262

581,40

FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

89
102
136

27,59
24,48

28,21

25,84

91
102
136

Subtotal 2 (+)
Total Geral (1+2)

-

327
591

77,91
659,95

329
591

78,53
659,93

Código

-

Valor

Total

Quant.

Valor

Total

95,46

24,48
25,84

b.2) Remanejamento de Cargos
Do Mare para o MRE
Código

DAS 101.4
DAS 101.2
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

DAS
Unitário
3,08
1,11
3,08
1,24
1,11

Subtotall
FG-l

0,31
Subtotal2
Total! + 2
Saldo do Remanejamento
(a)-(b)

(a)

Quant.

1
4

-

5
2
2
7

-

Valor

Total

-

1,11
12,32

Do MRE para o Mare
(b)
Quant.
3

-

-

3
1

13,43

7

0,62

-

0,62

-

14,05

-

7

-

Valor

Total
9,24

3,72.
1,11
14,07

-

14,07
-0,02

DECRETO N" 2.247, DE 6 DE JUNHO DE 1997
Acrescenta inciso ao art. 3r! e altera a
redação do art. 4r! do Decreto n" 2.184, de 24
de março de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1· Fica acrescentado ao art. 3· do Decreto n· 2.184, de 24
de março de 1997, o seguinte inciso:
"V - prazos e condições para atendimento do disposto no

art.

42,»

Art. 2· O art. 4· do Decreto n· 2.184, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4· O delegatário se obriga a desempenhar exclusivamente as atribuições de autoridade portuária, devendo constituir
entidade de administração indireta, estadual ou municipal, específica para esta finalidade».
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
DECRETO N· 2.248, DE 9 DE JUNHO DE 1997
Autoriza o dep6sito de ações de propriedade da União no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal, na for.
ma estabelecida no art. 30 da Lei n' 9.069,
de 29 dejunho de 1995, no art. 3' do Decreto
n' 1.312, de 18 de novembro de 1994, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 30 da Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o depósito, no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n· 9.069,
de 29 de junho de 1995, das ações a seguir discriminadas:
I - do Banco do Brasil S.A. (BB) - 93.930.865.379 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 13,19%
do capital social;
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II - do Banco do Brasil S.A. (BB) - 222.851.720.727 ações
preferenciais nominativas, sem direito de voto, representativas de
31,30% do capital social;
UI - do Hospital Fêmina S.A. (Fêmina) - 1.439.223 ações
ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de
14,39% do capital social da empresa;
IV - do Hospital Fêmina S.A. (Fêmina) - 538.856 ações
preferenciais nominativas, sem direito de voto, representativas de
5,39% do capital social da empresa;
V - da Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris) 94.413.641 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 2,49% do capital social da companhia;
VI - da Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris) 63.587.325 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto,
representativas de 1,68% do capital social da companhia;
VII - da Companhia de Abastecimento D'Água e Saneamento do Estado de Alagoas (Casal) - 654.458 ações preferenciais
nominativas, sem direito de voto, representativas de 0,001% do
capital social da companhia;

VIII - da Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG)
- 16.941.583.154 ações ordinárias nominativas, com direito de voto,
representativas de 34,55% do capital social da companhia;
IX - da Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa) 168.983.594.221 ações preferenciais nominativas, classe A, sem direito de voto, representativas de 0,0006% do capital social da empresa;
X - da Centrais Elétricas do Pará S.A(Celpa) -1.564 ações
preferenciais nominativas, classe C, sem direito de voto, representativas de 0,000000000005% do capital social da empresa;
XI - da Petrof1ex Indústria e Comércio S.A. (Petroflex) 6.596.952 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 0,85% do capital social da companhia;
XII - da Companhia de Transportes Coletivos (CTC) 1.829 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 1,39% do capital social da companhia;
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XIII - da Companhia de Transportes Urbanos (CTUlRecife)
_ 1.740.230 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 3,91 % do capital social da companhia;
XIV - da Companhia de Transportes Urbanos (CTUlRecife)
- 3.805.237 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto,
representativas de 8,55% do capital social da companhia;
XV - da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
(MetrôlRJ) - 335.954.609 ações ordinárias nominativas, com direito
de voto, representativas de 3,27% do capital social da companhia;
XVI - da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro
(Metrô/Rl) - 354.333.381 ações preferenciais nominativas, sem direito
de voto, representativas de 3,44% do capital social da companhia;
XVII - da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) - 890.234.956 ações ordinárias nominativas, com direito de
voto, representativas de 0,14% do capital social da companhia;
XVIII - da Empresa de Transportes Urbanos do Estado de
Goiás S.A. (Transurb) - 399.399 ações ordinárias nominativas, com
direito de voto, representativas de 5,01% do capital social da empresa;
XIX - da Empresa de Transportes Urbanos do Estado de Goiás
S.A. (Transurb) -123.566 ações preferenciais nominativas, sem direito
de voto, representativas de 1,55% do capital social da empresa;
XX - da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) 1.878.382 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto, representativas de 0,007% do capital social da companhia;
XXI - da Telecomunicações de Alagoas S.A. (Telasa) 75.803 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 0,001% do capital social da empresa;
XXII - da Telecomunicações de Alagoas S.A. (Telasa) 60.552 ações preferenciais nominativas, classe A, sem direito de voto,
representativas de 0,001% do capital social da empresa;
XXIII - da Telecomunicações de Alagoas S.A. (Telasa) - 722
ações preferenciais nominativas, classe C, sem direito de voto, representativas de 0,00001% do capital social da empresa;
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XXIV - da Telecomunicações da Bahia S.A. (Telebahia) _
35.704 ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de 0,0004% do capital social da empresa;
XXV - da Telecomunicações da Paraíba SA. (Telpa) - 3.831
ações preferenciais nominativas, classe A, sem direito de voto, representativas de 0,0003% do capital social da empresa;
XXVI - da Telecomunicações de Minas Gerais S.A. (Telemig)
- 3.209.405 ações preferenciais nominativas, classe 'D, sem direito
de voto, representativas de 0,01% do capital social da empresa;
XXVII - da Companhia Paranaense de Energia (Copel) 14.670 ações preferenciais nominativas, classe A, sem direito de voto,
representativas de 0,00001% do capital social da companhia;
XXVIII - da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat)
- 1.230.878 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto,
representativas de 0,01% do capital social da empresa;
XXIX - da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro (C erj) - 6.831.000 ações ordinárias nominativas, com direito
de voto, representativas de 0,0004% do capital social da companhia;
XXX - da Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S.A.
(Enersul) - 547.125 ações preferenciais nominativas, classe A, sem
direito de voto, representativas de 0,001% do capital social da empresa;
XXXI - da Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S.A.
(Enersul) - 2.039.764 ações preferenciais nominativas, classe B, sem
direito de voto, representativas de 0,005% do capital social da empresa;
XXXII - da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa) - 722.921 ações preferenciais nominativas, sem direito de
voto, representativas de 0,007% do capital social da empresa;
Art. 2' Também deverão ser depositados no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal os desdobramentos das
ações discriminadas no art. 1', antes da respectiva alienação.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 17ff' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.249, DE 11 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), de aproveitamentos hidrelétricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídos no Programa NacionaI de Desestatização (PND), para os fins da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, os
seguintes aproveitamentos hidrelétricos:
I
Lajeado, no Rio Tocantins, Estado do Tocantins;
Santa Clara, no Rio Mucuri, Estados da Bahia e Minas
II
Gerais;
III
Itumirim, no Rio Corrente, Estado de Goiás;
IV
Bom Retiro, no Rio Taquari, Estado do Rio Grande do Sul;
V
Complexo Paraíba (Simplício), no Rio Paraíba do Sul,
Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais;
VI - Jataizinho, no Rio Tibagi, Estado do Paraná;
VII
Itapebi, no Rio Jequitinhonha, Estado da Bahia;
VIII - Picada, no Rio Peixe, Estado de Minas Gerais;
IX - Pirajú, no Rio Paranapanema, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Os aproveitamentos hidrelétricos referidos
neste artigo serão explorados, mediante contrato de concessão, pelos
vencedores das licitações respectivas, processadas na conformidade
da legislação específica.
Art. 2º O Ministério de Minas e Energia será o responsável, nos
termos do § 1º, do art. 6º, da Lei n' 8.031, de 1990, na sua atual
redação, pela execução e acompanhamento dos procedimentos relacionados com a outorga das concessões dos aproveitamentos a que se
refere este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Perez Garrido
Antonio Kandir
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DECRETO N' 2.250, DE 11 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado a reforma agrária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
as disposições da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:
Art. 12 As entidades estaduais representativas de trabalhadores rurais e agricultores poderão indicar ao órgão fundiário federal
ou ao órgão colegiado de que trata o art. 2', § 1', da Medida Provisória
n" 1.577, de 11 de junho de 1997, áreas passíveis de desapropriação
para reforma agrária.
Parágrafo único. Formalizada a indicação de que trata o caput,
o órgão fundiário procederá à vistoria no prazo de até 120 dias, sob
pena de responsabilidade administrativa.
Art. 2' A realização da vistoria prevista no artigo anterior será
comunicada à entidade representativa dos trabalhadores rurais e das
classes produtoras, a fim de que cada entidade possa indicar um
representante técnico para acompanhar o levantamento de dados e
informações.
Art. 3' Os laudos de vistoria, bem como as atualizações cadastrais resultantes, serão comunicados ao proprietário do imóvel rural)
que poderá exercer, no prazo de quinze dias, direito de manifestação.
Art. 4' O imóvel rural que venha a ser objeto de esbulho não
será vistoriado, para os fins do art. 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, enquanto não cessada a ocupação, observados os
termos e as condições estabelecidos em portaria do Presidente do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO NQ 2.251, DE 12 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre a atualização de dados cadastrais dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 9Qa 11 da Medida Provisória n Q1.573-8, de 3 de junho de
1997,
DECRETA:
Art. 1Q A atualização cadastral dos servidores aposentados e
dos pensionistas da União que recebam proventos ou pensão à conta
do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), será realizada anualmente
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, no mês de aniversário do aposentado ou
beneficiário de pensão, e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do beneficio.
Parágrafo único. No exercício de 1997, a atualização de que trata
o caput deste artigo será realizada excepcionalmente no mês de julho.
Art. 2Q Será admitida a atualização cadastral mediante procuração por instrumento público, em caso de moléstia grave, ausência
ou impossibilidade de locomoção do titular do beneficio, devidamente
comprovado.
Parágrafo único. É vedado o substabelecimento para os fins de
que trata este decreto.
Art. 3Q OS servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais até o
término do periodo fixado terão o pagamento dos respectivos benefícios suspensos a partir do mês subseqüente.
§ 1Q Na hipótese do caput deste artigo, o restabelecimento do
pagamento do benefício dependerá do comparecimento do beneficiário
perante a unidade de recursos humanos, para a realização da atualização cadastral.
Q
§ 2 Caberá à unidade de recursos humanos comunicar ao órgão
do Sistema de Controle Interno da respectiva jurisdição as suspenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997
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sões e os restabelecimentos de aposentadorias e pensões, no prazo de
até trinta dias.

§ 3' As unidades de recursos humanos certificarão quanto à
veracidade dos dados da procuração e sobre a legitimidade do
outorgante.
Art. 4' O provento ou pensão será pago diretamente aos seus
titulares ou aos seus representantes legais, não se admitindo o
recebimento em conta-corrente conjunta, cabendo ao beneficiário a
indicação e comprovação da conta individual.
Art. 5' O procurador, tutor ou curador do aposentado ou do
beneficiário de pensão firmará termo de responsabilidade perante o
órgão de recursos humanos, comprometendo-se a comunicar qualquer
evento que altere a condição de representação.
Art. 6' A procuração, aceita apenas nas hipóteses de moléstia
grave, impossibilidade de locomoção ou ausência do beneficiário,
devidamente comprovadas, terá validade máxima de seis meses.
§ l' Caberá aos dirigentes de recursos humanos providenciar o
cadastramento dos procuradores e manter efetivo controle do prazo
das procurações, determinando a suspensão do pagamento do representado no mês subseqüente ao do término da validade do instrumento de mandato.
§ 2' Não será admitido ao procurador representar mais de um
aposentado ou dependentes de mais de dois instituidores de pensão.
§ 3' Na hipótese de procurações em decorrência de moléstia
grave ou impossibilidade de locomoção, os laudos médico-periciais
serão objeto de verificação por junta médica, no prazo máximo de
sessenta dias contados da apresentação.

§ 4' As procurações produzirão efeitos legais condicionados no
período em que os laudos médico-periciais estiverem em análise.
Art. 7' A partir de l' de agosto de 1998, as majorações de
valores de aposentadorias e pensões serão objeto de prévia análise
dos órgãos do Sistema de Controle Interno, exceto os decorrentes de
leis que venham a atualizar os seus valores de forma linear.
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Art. 8" As concessões de aposentadorias e pensões, a partir de
janeiro de 1998, dependerão de prévia homologação do órgão respectivo do Sistema de Controle Interno.
Art. 9" Os órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sípec) farão publicar no Diário Oficial da
União os atos concessórios de pensões.
Art. 10. Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda baixarão ato normativo disciplinando a operacionalização da atualização cadastral de que trata este decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 2.252, DE 12 DE JUNHO DE 1997
Regulamenta o disposto no art. 3'1 da
Medida Provisória n' 1.534·6, de 10 dejunho
de 1997, que dispõe sobre o custeio da estada
dos servidores que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 3" da Medida Provisória n" 1.534-6, de 10 de junho
de 1997,
DECRETA:
Art. 1" O servidor público designado Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, ou, ainda, interventor de qualquer
instituição de ensino superior, cujo exercício das atribuições implicar
deslocamento de sede, poderá, mediante resssarcimento, ter custeada
sua estada a expensas do órgão ou entidade em que tiver exercício, a
partir de sua posse.
Parágrafo único. O servidor empossado em data anterior à publicação deste decreto, fará jus ao ressarcimento de que trata este
artigo:
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a) a partir de 18 de dezembro de 1996, quando empossado até
aquela data; e
b) a partir da posse, nos demais casos.

Art. 2' O ressarcimento do valor da estada do servidor designado nos termos do artigo anterior far-sa-á mediante a apresentação de
documento mensal comprobatório da realização da despesa, até o
valor máximo correspondente aos percentuais constantes no anexo a
este decreto, cujo lançamento dar-se-á no elemento de despesa
3490.93 - Indenizações e Restituições.
Art. 3' O ressarcimento de que trata este decreto abrangerá
apenas despesas com alojamento do beneficiário, não estando inclusas outras despesas.
Art. 4' Aplicam-se aos servidores de que trata o art. 10, no que
couber, as normas do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado aprovadas em consonância ao disposto no Decreto n' 1.840,
de 20 de março de 1996.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliua Patrício
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
(Decreto n' 2.252, de 12 de junho de 1997)
Tabela de Custeio de Estada
Localidades
Cidades

Brasília e Manaus

Valor Básico Mensal
(Definido pelo Mare em cumprimento ao
Decreto ns 1.840, de 20.3.96)
100% do Valor Básico Mensal

São Paulo; Rio de Janeiro; Recife; Belo Hori-

zonte; Porto Alegre; Belém; Fortaleza e

94% do Valor Básico Mensal

Salvador.
Demais Capitais dos Estados

89% do Valor Básico Mensal

Cidades com mais de 200.000 habitantes

79% do Valor Básico Mensal
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DECRETOW2.253,DE 13 DE JUNHO DE 1997
Altera o Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
rBNDES).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovado pelo Decreto n' 104, de 22
de abril de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9º

.

HI - efetuar aplicações não reembolsáveis, destinadas especificamente a apoiar projetos de investimentos de caráter
social, nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, alimentação, habitação, meio ambiente, desenvolvimento rural e outras vinculadas
ao desenvolvimento regional e social, bem como projetos de
natureza cultural, observadas as normas regulamentares expedidas pela diretoria;
IV - realizar, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no mercado financeiro
ou de capitais, em conformidade com as normas e diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
.......•.................'

«Art. 10

»

.

H - à verificação da segurança do reembolso, exceto nos
casos de colaboração financeira que, por sua natureza, envolva a
aceitação de riscos naturais ou não esteja sujeita a reembolso, na
forma dos incisos H e IH do art. 9'.
........................................................................................................»

«Art. 11. O órgão de orientação superior do BNDES é o
Conselho de Administração, composto por:
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I - cinco membros indicados pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, dentre eles o Presidente do Conselho; e
II - o Presidente do BNDES, que exercerá a Vice-Presi_
dência do Conselho.
§ 1º Os membros mencionados no inciso I serão nomeados
pelo Presidente da República dentre brasileiros de notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada,
com mandato de três anos, contados a partir da data de publica,
ção do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual
período.
§ 2º O membro do Conselho de Administração, nomeado na
forma do § 1º, que houver sido reconduzido só poderá voltar a
fazer parte do Colegiado após decorrido, pelo menos, um ano do
término de seu último mandato.
§ 3º A investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante assinatura no Livro de Termo de Posse.
§ 4º Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
conta-se a partir da data do término da gestão anterior.

§ 5º Findo o mandato, o membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício do mandato até a nomeação de
substituto.
§ 6º Em caso de vacãncia no curso do mandato, será nomeado
novo conselheiro, que completará o prazo de gestão do substitnido.
§ 7º Salvo impedimento de ordem legal, os membros do
Conselho de Administração farão jus a honorários mensais correspondentes a dez por cento da remuneração média mensal dos
diretores, observadas as seguintes regras:
a) o pagamento dos honorários será trimestral, devendo ser
efetuado no mês seguinte em que se realizar a reunião ordinária
do período; e

b) somente os conselheiros que comparecerem à reunião
ordinária do trimestre farão jus aos respectivos honorários."

"Art. 13. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no último mês de cada trimestre do ano civil e,
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extraordinariamente, sempre que for convocado pelo presidente,
a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, dois de seus
membros.
........................................................................................................»

«Art. 14. O BNDES será administrado por uma diretoria
composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por cinco diretores, sem designação especial, todos nomeados pelo Presidente
da República e demissíveis ad nutum.
....................................................................................................... .»

«Art. 15

.

VI - autorizar aplicações não reembolsáveis, para os fins
previstos nos incisos II e III do art. 9·;
.............••...............•........................................................................•»

«Art. 20
.
I - pelo Presidente, em conjunto com um diretor, quando
importem compromisso de valor equivalente a montante situado
dentro do nível de alçada decisória atribuído à diretoria ou
quando correspondam às aplicações previstas nos incisos II e III
do art. 9·;
.................•......................................................................................»

«Art. 21.

.

§ 6· Salvo impedimento de ordem legal, os membros titulares ou suplentes do Conselho Fiscal perceberão, pelo efetivo
exercício de seus mandatos, honorários correspondentes a dez por
cento da remuneração média mensal paga aos diretores..

«Art. 30. O BNDES poderá destinar recursos para a constituição de fundos específicos que tenham por objetivo precípuo
apoiar, em conformidade com o regulamento aprovado pela diretoria, o desenvolvimento de iniciativas concernentes aos programas e projetos de que trata o inciso III do art. 9· deste estatuto.

Parágrafo único. Os fundos a que se refere o caput deste
artigo serão constituídos de:
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a) dotações consignadas no orçamento de aplicações do
BNDES, correspondentes a até dez por cento do seu lucro líquido
no ano anterior e limitadas a 0,5% do seu patrimônio líquido; e

b) doações e transferências efetuadas ao BNDES para as
finalidades previstas no caput deste artigo.

«Art. 31. O BNDES submeterá à prévia anuência do Ministério da Fazenda a realização de quaisquer dos seguintes atos de
natureza societária:
I - alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital
social ou de suas controladas; aumento do seu capital social por
subscrição de novas ações; renúncia a direitos de subscrição de ações
ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas;
venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de
emissão de empresas controladas; ou, ainda, a emissão de quaisquer
títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior;

II - operações de cisão, fusão ou incorporação de suas
subsidiárias e controladas;
III - permuta de ações ou outros valores mobiliários, de
emissão das empresas referidas no inciso II deste artigo; e

IV - assinatura de acordos de acionistas ou renúncia de
direitos neles previstos, ou, ainda, assunção e quaisquer compromissos de natureza societária referentes ao disposto no art. 118
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.150, de 30 de maio de 1994.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-3960, jun. 1997

3893
DECRETO W 2.254, DE 16 DE JUNHO DE 1997
Aprova o Estatuto da Caixa Econômica
Federal (CEF) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' É aprovado o anexo Estatuto da Caixa Econômica
Federal (CEF).
Art. 2' A estrutura e a competência dos órgãos e unidades da
CEF serão adequadas, mediante ato de sua diretoria, ao estatuto
aprovado por este decreto.
Art. 3' A prestação de contas anual da administração da CEF,
depois de aprovada por seu Conselho de Administração, será submetida ao Ministro de Estado da Fazenda, para remessa ao Tribunal de
Contas da União (TCU), observados os prazos previstos em legislação
específica.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se os Decretos n's 1.138, de 9 de maio de 1994,
e 2.055, de 31 de outubro de 1996.
Brasilia, 16 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Anexo
ESTATUTO DA CAIXA ECONÔMICAFEDERAL (CEF)
CAPÍTULO I
Da Denominação, Duração, Sede, Foro e demais Disposições
Preliminares
Art. l' A CaixaEconônúca Federal (CEF) é umainstitnição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, criada nos termos do
Decreto-Lei n' 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei
n" 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, vinculada ao Ministério da Fazenda.
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Art. 2º A CEF tem sede e foro na Capital da República e atuação
em todo o território nacional, sendo indeterminado o prazo de sua
duração.
Art. 3º Instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional
e auxiliar da execução da política de crédito do Governo Federal, a
CEF sujeita-se às decisões e à disciplina normativa do órgão competente e à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Art. 4º Além dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, a administração da CEF
obedecerá, ainda, aos seguintes preceitos:
I - programação e coordenação de suas atividades, em todos
os níveis administrativos;

n - desconcentração da autoridade executiva como forma de
assegurar maior eficiência e agilidade às atividades-fins, com descentralização e desburocratização dos serviços e operações;
In - racionalização dos gastos administrativos, mediante a
redução de despesas ao estritamente necessário;
IV - simplificação de sua estrutura, evitando-se o excesso de
níveis hierárquicos;
V - incentivo ao aumento de produtividade e à qualidade e
eficiência dos serviços;
VI - licitação para contratação de obras, compras e alienações,
na forma da lei.

CAPÍTULO n
Dos Objetivos
Art. 5º A CEF tem por objetivos:
I - receber depósitos, a qualquer título, inclusive os garantidos
pela União, na forma da legislação pertinente, em especial os de econoria popular, com o propósito de incentivar o hábito de poupança;
n - prestar serviços bancários de qualquer natureza, praticando operações ativas, passivas e acessórias, inclusive de intermediação
e suprimento financeiro, sob suas múltiplas formas;
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III - administrar, com exclusividade, os serviços das loterias
federais, nos termos da legislação específica;
IV - exercer o monopólio das operações de penhor civil, em
caráter permanente e contínuo;
V - prestar serviços delegados pelo Governo Federal, que se
adaptem a sua estrutura e a sua natureza de instituição financeira,
diretamente ou mediante convênio com outras entidades ou empresas;
VI - realizar quaisquer operações e atividades negociais nos
mercados financeiros, interno ou externo;
VII - efetuar operações de subscrição, aquisição e distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais, para investimento ou revenda;
VIII - realizar quaisquer operações ou serviços nos mercados
financeiros e de capitais, inclusive câmbio - restrito a operações de
interesse próprio da Instituição, captação, repasses de linhas de
créditos, retomo dessas operações, observada a legislação em vigor,
vedada a instalação de dependências no exterior -, bem assim
leasing, corretagem de seguros e de valores;
IX - prestar, direta ou indiretamente, serviços relacionados
às atividades de fomento da cultura e do turismo, inclusive mediante
intermediação e apoio financeiro;
X - atuar como agente financeiro dos Planos Nacionais de
Habitação e Saneamento e principal órgão de execução da política
habitacional e de saneamento do Governo Federal, operando, inclusive, como sociedade de crédito imobiliário, de forma a facilitar e
promover a aquisição de casa própria, especialmente pelas classes de'
menor renda da população;
XI - atuar como agente operador e principal arrecadador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
XII - administrar o Fundo de Assistência Habitacional
(Fundhab) e outros cuja gestão lhe seja atribuída;
XIII - conceder empréstimos e financiamentos de natureza
social, em consonãncia com a política do Governo Federal, observadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3896
as condições de retorno, que, no mínimo, venham a ressarcir o custo
de captação dos recursos oferecidos;

XIV - realizar, na qualidade de Agente do Governo Federal,
por conta e ordem deste, quaisquer operações ou serviços nos mercados financeiro e de capitais que lhe forem delegados.
Parágrafo único. No desempenho de seus objetivos, a CEF opera, ainda, no recebimento de:
a) depósitos judiciais, na forma da lei;
b) depósitos de disponibilidade de caixa dos órgãos ou entidades
do Poder Público e das empresas por ele controladas.

CAPÍTULO III
Do Capital

Art. 6Q O capital autorizado da CEF é de R$ 4.000.000.000,00
(quatro bilhões de reais).
Parágrafo único. O capital autorizado será corrigido anualmente com base nos mesmos índices utilizados na correção das contas do
patrimônio líquido.
Art. 7Q O capital social é de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e
duzentos milhões de reais), totalmente integralizado pela União.
§ 1Q Anualmente, será efetuado o aumento do capital social até
o limite autorizado, mediante incorporação do saldo das reservas de
capital.
§ 2Q O aumento do capital com a incorporação de outras reservas, não referidas no parágrafo anterior, e a absorção de eventuais
prejuízos com a utilização das reservas de lucros, poderão ser realizados, após deliberação das respectivas propostas pelo Conselho de
Administração, ouvidos a diretoria e o Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IV
Seção!
Do Conselho de Administração

Art. 8 Q O órgão de orientação superior da CEF é o Conselho de
Administração, composto por:
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I - quatro membros indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, dentre eles o presidente do Conselho;
U - o Presidente da CEF, que exercerá a Vice-Presidência do
Conselho;
UI - um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ I" Os membros referidos nos incisos I e Ill serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasileiros de notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, observado o disposto no art. 23, com mandato de três anos, podendo ser
reconduzidos por igual periodo.

§ 2" Os membros do conselho nomeados na forma do § I", que
tiverem exercido o mandato por mais de um periodo, só poderão voltar
a fazer parte do conselho após decorrido, pelo menos, um ano do
término de seu último mandato.
§ 3" Salvo impedimento legal, os honorários dos membros do
Conselho de Administração corresponderão a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores.
Art. 9" Compete ao Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios e serviços da CEF;
U - fiscalizar a execução da política geral dos negócios da
CEF, traçada de acordo com o inciso I deste artigo, para o que poderá
solicitar informações, a qualquer tempo, sobre livros, papéis, registros eletrônicos, serviços, operações, contratos e quaisquer instrumentos ou atos;
lU - autorizar a rescisão e contratação de auditores independentes;
IV - opinar, quando solicitado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, sobre questões relevantes ligadas ao desenvolvimento econômico e social do País e que mais diretamente se relacionem com a
ação da CEF;
V - aconselhar o presidente da CEF nas questões que dizem
respeito às linhas gerais orientadoras da ação da Empresa;
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VI - promover, junto às principais instituições do setor econômico e social, a divulgação dos objetivos, programas e resultados
da atuação da CEF;
VII - examinar e aprovar, por proposta do seu presidente,
políticas gerais e programas de atuação a longo prazo, em harmonia
com a política econômico-financeira do Governo Federal;
VIII - apreciar e aprovar, por proposta do presidente da CEF,
os regimentos internos, e suas alterações, dos Comitês de Crédito e
Renegociação e de Compra e Contratação;
IX - aprovar a proposta do orçamento de investimentos;
X - apreciar os relatórios de auditorias interna e externa,
os resultados da ação da CEF e os principais programas e projetos por
esta apoiados, nas áreas econômica e social;
XI - autorizar a criação de fundos de reserva e de provisão,
após pronunciamento do Conselho Fiscal e apreciação da respectiva
proposta pela diretoria;
XII - deliberar sobre o aumento do capital social, até o limite
autorizado, para a expressão monetária de seu valor, mediante incorporação da reserva correspondente, ouvido o Conselho Fiscal e após
apreciação da respectiva proposta pela diretoria;
XIII - pronunciar-se sobre proposta de aumento do capital
autorizado, do capital social integralizado, inclusive mediante incorporação dos resultados operacionais, ou de outras reservas que não
as referidas no item anterior, e bem assim sobre a absorção de
eventuais prejuízos com as reservas de lucros, após pronunciamento
da diretoria e do conselho fiscal;
XIV - aprovar as matérias constantes do art. 13, inciso I,
alínea c, e inciso IV e suas alíneas;
XV - decidir sobre os vetos do presidente da CEF às deliberações da diretoria;
XVI - conceder licença aos membros da diretoria;
XVII - pronunciar-se, ouvidos a diretoria e o conselho fiscal,
previamente à decisão do Ministro de Estado da Fazenda, sem prejnizo
de legislação específica quando for o caso, sobre as matérias seguintes:
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a) alienação, no todo ou em parte, de ações de suas controladas;
abertura de seu capital; renúncia a direitos de subscrição de ações ou
debêntures conversíveis em ações de empresas controladas; emissão
de debêntures conversíveis em ações ou sua venda, se em tesouraria;
venda de debêntures conversíveis em ações de titularidade de emissão de empresas controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros
valores mobiliários, no País ou no exterior;
b) promoção de operações de cisão, fusão ou incorporação, inclusive de suas empresas controladas;
c) permuta de ações ou outros valores mobiliários;
XVIII - dirimir dúvidas emergentes de eventuais omissões
deste Estatuto.

Art. 10. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que COTIvo":
cado pelo seu Presidente, ou pela maioria de seus membros.
§ 1· O conselho somente deliberará com a presença de, no
mínimo, quatro de seus membros.

§ 2· As deliberações do conselho serão tomadas por maioria de
votos e registradas em ata, cabendo ao presidente, além do voto
ordinário, o de qualidade.

Seção II
Da Diretoria

Art. 11. A diretoria é um órgão colegiado integrado pelo presidente e seis diretores, sem designação especial.
Art. 12. O presidente e os diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda,
dentre brasileiros de reputação ilibada e de capacitação técnica compatível com o exercício do cargo, observado o disposto no art. 23, sendo
demissíveis ad nutum.
Parágrafo único. Pelo menos dois dos membros da diretoria
serão economiários da CEF, escollhidos dentre os do serviço ativo ou
aposentado.

Art. 13. Compete à diretoria o exercício das atividades executivas concernentes aos objetivos da CEF e em especial:
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I -

aprovar:

a) a estrutura organizacional da CEF, com as respectivas funções e competências de suas unidades;
b) a requisição de pessoal e a cessão de empregados, bem assim a
contratação de profissionais, a termo, na forma da legislação pertinente;
c) os Regimentos Internos dos Comitês de Créditos e Renegociação e de compra e contratação e suas alterações, observado o disposto
no art. 28, submetendo-os à apreciação e aprovação do Conselho de
Administração;

II - aprovar, em harmonia com a política econômica-financeira
do Governo Federal e com as diretrizes do Conselho de Administração:
a) as normas disciplinadoras do planejamento, organização e
controle dos serviços e operações e bem assim o sistema normativo
interno:
b) os programas de aplicação e captação de recursos e das demais
modalidades operacionais;
c) as normas disciplinadoras de processos seletivos internos
para promoção na carreira, e de concursos públicos para admissão de
pessoal;
d) o limite de níveis salariais a serem concedidos através da
promoção por merecimento, bem como a quantidade média de referências por empregado promovível;
e) O quadro de pessoal e suas alterações e as propostas de criação
de empregos e fixação de salários, vantagens e beneficios;
fJ o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre a apuração de
responsabilidade;
g) o regulamento de licitações;

III - estabelecer diretrizes para fixação de taxas relativas à
captação e aplicação;
IV -

deliberar e submeter ao Conselho de Administração:

a) os balanços, inclusive patrimoniais, balancetes e demais demonstrações contábeis da CEF e dos fundos e programas por ela
operados ou administrados;
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b) a prestação de contas anual;

c) a proposta orçamentária, a de destinação do resultado líquido
de operações, a de aumento e integralização de capital, a de constituição de fundos de reserva e de provisão e a de absorção de eventuais
prejuízos com as reservas de lucros;
V - autorizar a alienação e a oneração de bens imóveis,
ouvindo, previamente, o Conselho Fiscal, quando se tratar de imóveis
de uso próprio;
VI - decidir, em colegiado, sobre operação de valores superiores às de alçadas dos Comitês de Crédito e Renegociação e de Compra
e Contratação.

VII - decidir, em colegiado, sobre a criação de empregos e a
fixação de salários e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão de
empregado, bem assim a contratação, a termo, de profissionais na
forma da legislação pertinente.

Art. 14. A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
quinzena e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu
Presidente ou pela maioria de seus membros.
§ 12 A diretoria deliberará por maioria de votos, com a presença
de, no mínimo, quatro de seus membros, cabendo ao presidente, além
do voto ordinário, o de qualidade.
§ 22 O presidente poderá vetar as deliberações da diretoria,
submetendo o veto ao Conselho de Administração, no prazo de 72
horas.

Art. 15. Compete ao presidente da CEF:
I - convocar e presidir as reuniões da diretoria e prover o
cumprimento de suas deliberações;
II - designar a área em que deve atuar cada diretor, bem
assim seu eventual remanejamento;
III - representar a CEF, em juízo ou fora dele, podendo, para
tanto, constituir prepostos e mandatários e conferir-lhes poderes e
prerrogativas, segundo disponham a lei e o sistema normativo interno
da empresa;
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IV - submeter ao Conselho de Administração, até 31 de
março do ano subseqüente ao exercício social correspondente, a prestação de contas anual, acompanhada da manifestação da diretoria e
do parecer do Conselho Fiscal;
V - apresentar, em tempo hábil, ao Banco Central do Brasil,
as matérias que dependam de sua audiência ou de deliberação do
Conselho Monetário Nacional ou órgão competente;
VI - encaminhar ao Ministro de Estado da Fazenda, semestralmente, o relatório das suas atividades;
VII - deferir aos membros da diretoria atribuições que Se
acresçam às previstas neste Estatuto;
VIII - comunicar ao Banco Centro do Brasil a designação de
diretor e de membro dos Conselhos de Administração e Fiscal;
IX - admitir) dispensar, promover, designar para o exercício
de função de confiança, transferir, licenciar e punir empregados,
podendo autorizar, conforme normas que estabelecer, a prática desses
mesmos atos pelos órgãos administrativos;
X - propor à diretoria a criação de empregos e a fixação de
salários e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão de empregado,
bem assim a contratação, a termo, de profissionais, na forma da
legislação pertinente;
XI - exercer os demais poderes de direção executiva.
§ 1· É facultado ao presidente delegar poderes de administração.
§ 2· O presidente designará, nos impedimentos não superiores a
trinta dias consecutivos, o seu próprio substituto, que será um dos
diretores, e os substitutos destes, escolhidos dentre empregados da CEF
no exercício de função de confiança, compatível com a substituição.

SeçãoIII
Do Conselho Fiscal
Art. 16. O Conselho Fiscal será integrado por cinco membros
efetivos e respectivos suplentes.
§ 1· Os membros efetivos e suplentes serão escolhidos e designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre brasileiros, resiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-3960, jun. 1997
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dentes no País, diplomados em curso de nível superior, de reputação
ilibada e reconhecida experiência em matéria econômico-financeira e
de administração de empresas, observado o disposto no art. 23.
§ 2· Dentre os integrantes do Conselho Fiscal, pelo menos um
membro efetivo e respectivo suplente serão, obrigatoriamente, indicados pelo Ministério da Fazenda, como representantes do Tesouro
Nacional.
§ 3· Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal perceberão, pelo efetivo exercício de seus mandatos, honorários correspondentes a dez por cento da remuneração média mensal
dos diretores.
§ 4· Os membros do Conselho Fiscal têm mandato de um ano,
podendo ser reconduzidos.

§ 5· O Conselho Fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez por mês.
§ 6" No caso de vaga, renúncia ou impedimento do membro
efetivo, o Presidente do Conselho Fiscal convocará o respectivo suplente, que completará o mandato do substituído.
§ 7· Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros
previstos em lei, dar-se-á a vacáncia do cargo quando o membro do
Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justificativa, a duas
reuniões consecutivas ou três alternadas.

Art. 17. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários;
11 - opinar sobre a prestação de contas anual, fazendo constar
do seu parecer as informações complementares quejulgar necessárias
ou úteis;

111 - analisar e opinar sobre os balanços, inclusive patrimoniais, os balancetes e demais demonstrações financeiras da CEF e dos
Fundos e Programas por ela operados ou administrados;
IV - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de
bens imóveis de uso próprio;
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v - denunciar aos órgãos de administração os erros, fraudes
ou outras irregularidades que descobrir, e sugerir-lhes as providências cabíveis;
VI - opinar sobre a proposta orçamentária, a de destinação do
resultado líquido de operações, a de aumento e integralização de capital,
a de constituição de fundos de reserva e de provisão e sobre absorção de
eventuais prejuizos com as reservas de lucros;
VII - exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de
fiscalização.
§ 1º Mediante comunicação por escrito, os órgãos de administração são obrigados a fornecer ao Conselho Fiscal, dentro de dez dias de
seu recebimento, cópia das atas de suas reuniões, e, dentro de quinze
dias do Seu recebimento, cópia dos balancetes e demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios de
execução de orçamentos.
§ 2º O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros,
solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.
§ 3º Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do
Conselho de Administração ou da Diretoria em que se deliberar sobre
os assuntos em que devam opinar.
Seção IV
Da Responsabilidade
Art. 18. O presidente, os diretores e os membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal são responsáveis, na forma da lei, pelos
prejuizos ou danos causados no exercício de suas atribuições.
CAPÍTULO V
Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras,
dos Lucros e Reservas
Art. 19. O exercício social da CEF corresponderá ao ano civil.
Art. 20. A CEF levantará demonstrações financeiras ao final de
cada semestre, certificadas por auditores independentes, conforme
normas do Banco Central do Brasil.
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§ F Outras demonstrações financeiras intermediárias ou extraordinárias serão preparadas, caso necessárias, ou assim exigidas
por legislação específica.
§ 2º Do resultado do exercício, feita a dedução para atender
prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o
Conselho de Administração fixará a sua destinação, observando as
parcelas de:
a) cinco por cento para a constituição da reserva legal, destinada
a assegurar a integridade do capital social, até que ela alcance vinte
por cento do capitai social;
b) 25%, no mínimo, para o pagamento de dividendos;
c) reserva de lucros a realizar;
d) reservas para contingências;

e) reservas estatutárias, assim consideradas:
1. Reserva para expansão, destinada a fazer face aos investimentos necessários à manutenção e modernização das atividades da
CEF, não podendo as parcelas de lucro reservadas à formação desta
Reserva excederem ao valor da dotação orçamentária para investimentos, aprovada para o ano subseqüente, excluídos os investimentos
na área de loterias;
2. Reserva para desenvolvimento de loterias, destinada a fazer
face aos investimentos necessários à modernização das loterias e aos
dispêndios com a sua divulgação e publicidade, nos termos da legislação específica;
3. Reserva de loterias para fortaiecimento do capital da CEF,
destinada à incorporação ao capital da CEF, constituída por parte do
resultado das loterias.
§ 3º As reservas estatutárias não poderão exceder a cinqüenta
por cento do capitai integralizado da CEF, acrescido da correspondente reserva de correção monetária.
§ 4º No período em que as reservas estatutárias excederem ao
limite fixado no parágrafo anterior, a correspondente diferença deverá ser utilizada na compensação de eventuais prejuízos acumulados
ou para integralização do capital da CEF.
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§ 5' Os montantes referentes às reservas para expansão e para
desenvolvimento de loterias, que tenham sido realizados no exercício
anterior, constituirão, na forma do disposto neste Estatuto, objeto de
proposta de integralização do capital da CEF.
§ 6' Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente, ser
deduzidos do capital social, na forma prevista no art. 173 da Lei
n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
CAPÍTULO VI
Do Pessoal

Art. 21. O pessoal da CEF é admitido, obrigatoriamente, mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos, sob o regime
juridico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação
complementar.
§ l' Poderão ser requisitados pela CEF servidores dos quadros
de pessoal da Administração Pública Federal, das Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista.
§ 2' Poderão ser contratados a termo profissionais para o exercício de função de assessoramento especial da Diretoria.
§ 3' A aplicação dos parágrafos anteriores dar-se-á para, no
máximo, sete requisitados e/ou contratados a termo, ficando a remuneração limitada a setenta por cento da remuneração média mensal
estabelecida para o cargo de diretor.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 22. A Unidade de Auditoria Interna da CEF (Geaud), órgão
de assessoria a serviço da Administração, vincula-se ao Presidente do
Conselho de Administração, tendo por atribuições e encargos os
estabelecidos em legislação específica.
Parágrafo único. O titular da Unidade de Auditoria Interna da
CEF, escolhido entre os empregados, será designado ou dispensado
por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração.

Art. 23. Não podem participar dos Conselhos de Administração
e Fiscal e da diretoria, além dos impedidos por lei:
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I - os que houverem sido condenados por crime falimentar, de
sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de
concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a
propriedade, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, ou a pena crimi-

nal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
II - os declarados inabilitados para cargos de administração
em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
ou por outro órgão do Poder Público, aí incluídas as entidades de
previdência privada e as sociedades seguradoras, bem como em
quaisquer companhias abertas;
UI - sócio, ascendente e descendente ou parente colateral ou
afim, até o terceiro grau, de membro dos Conselhos de Administração
e Fiscal e da diretoria;
IV - os que estiverem ou detiverem o controle ou parcela
substancial do capital social de pessoa jurídica em mora com a CEF,
estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado em empresa ou entidade nessa situação cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura.

Art. 24. Aos membros da diretoria e dos Conselhos de Administração e fiscal é vedado intervir no estudo, processo decisório,
controle ou liquidação de qualquer operação em que, direta ou
indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o
controle ou parcela substancial do capital social, aplicando-se esse
impedimento, nos mesmos casos, quando se tratar de empresa na
qual tenham ocupado cargo de gestão e período imediatamente
anterior à investidura na CEF.
Art. 25. Aos detentores de mandato nos Conselhos de Administração e Fiscal, aplica-se o seguinte:
I - o prazo de mandato contar-se-á a partir da investidura;
II - na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior;
lU - findo o mandato, permanecerão em exercício até a posse
dos novos Conselheiros.

Art. 26. Os resultados da administração das loterias federais,
que couberem à CEF como executora desses serviços públicos, serão
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destinados ao fortalecimento de seu patrimônio, vedada Sua aplicação
no custeio de despesas correntes.
§ 1º A CEF terá direito a uma comissão de venda, a título de
remuneração fixa, pela administração dos servíços das loterias
federais, cujo saldo líquido deve ser anualmente levado à conta do
Fundo de Reserva, para o futuro aproveitamento em aumentos de
capital.
§ 2º A CEF deverá contabilizar em separado todas as operações
relativas aos servíços de administração de loterias, não podendo os
resultados financeiros decorrentes dessa administração, inclusive os
referidos neste artigo, ser considerados, sob forma alguma, para o
cálculo de gratificações e de quaisquer outras vantagens devídas a
empregados e administradores.
§ 3º O limite máximo para as despesas efetivas de custeio e
manutenção dos servíços lotéricos e para a remuneração referida no
§ 1º, e as normas sobre a contabilização de renda líquida decorrente
da administração dos mesmos servíços, serão estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda, observada a legislação em vigor,

§ 4" Os prêmios de loterias prescritos, salvo os da Loteria Esportiva Federal, ou correspondentes a bilhetes não vendidos, serão
contabilizados à renda líquida respectiva, após deduzidas as quantias
pagas em razão de reclamações administrativas admitidas ejulgadas
procedentes.
§ 5º Os prêmios prescritos da Loteria Esportiva Federal
serão destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo, nos termos do art. 43, inciso I, letra d, da Lei nº 8.672, de 6
de julho de 1993.

Art. 27. Nas operações de penhor, a CEF emitirá cautelas simplificadas, correspondentes aos contratos realizados, que conterão
todos os elementos exigidos pela legislação.
§ 1º Os leilões das garantias empenhadas serão realizados por
empregados da CEF especialmente designados e deverão ser precedidos de avísos publicados em jornais de grande circulação.
§ 2º Os objetos empenhados, resultantes de furto, roubo ou
apropriação indébita, serão devolvídos aos seus donos após sentença
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penal condenatória transitada em julgado, devendo, na hipótese de
apropriação indébita, a devolução ser precedida de resgate da
dívida.
§ 3º Os objetos sob penhor, abandonados no recinto da CEF,
ficarão sob sua custódia e serão devolvidos aos respectivos donos
mediante o pagamento da taxa correspondente.

§ 4º Decorrido o prazo de cinco anos, a contar da custódia, os
objetos, de que trata o parágrafo anterior, serão leiloados, convertendo-se o resultado apurado em favor da CEF.
§ 5º Constituirá receita da CEF a quantia apurada em leilão,
excedente do valor do empréstimo sob penhor, que não for reclamada
na forma da legislação pertinente.

Art. 28. Aos Comités de Crédito e Renegociação e de Compra e
Contratação, cujos respectivos regimentos internos e suas alterações
serão aprovados pelo Conselho de Administração, compete decidir sobre
operações de crédito ou renegociações e compras ou contratações de suas
alçadas e opinar conclusivamente sobre as de valor superior.
Art. 29. A Diretoria fará publicar, no Diário Oficial da União,
após aprovação do Ministro de Estado da Fazenda:
I
II

o regulamento de licitações;
o regulamento de pessoal;

III
o quadro de pessoal, com indicação em três colunas, do
total de empregos e o número de empregos providos e vagos, em 30
de junho e 3 I de dezembro de cada ano;
IV - o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer
outras parcelas que componham a remuneração dos empregados.

Art. 30. Dependerão de prévia anuência do Ministério da Fazenda os atos da CEF consistentes em firmar acordos de acionistas
ou renunciar a direitos neles previstos, ou, ainda, em assumir quaisquer compromissos de natureza societária, referentes ao disposto no
art. 118 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive com
relação às empresas controladas.
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DECRETO N" 2.255, DE 16 DE JUNHO DE 1997
Concede indenização à [amilia de pessoa
desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, noperíodo de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2" do art. 11 da Lei n" 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o parecer
da Comissão Especial instituída pelo art. 4" da citada lei,
DECRETA:
Art. 1" Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei
n" 9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações constantes do
anexo a este decreto, aos beneficiários nele relacionados.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Anexo I
Beneficiário
Tereza Cristina D. Martins
Mariluce de Souza Moura
Luiz de Carvalho
Adalgisa Gomes de Lana
Isairas Pereira da Silva

Morto/Desaparecido

Parentesco

Paulo Costa Ribeiro Bastos companheira
Gilda Macedo Lacerda
companheira
filho
Amaro Luiz de Carvalho
Antônio Carlos Bicalho Lana
mãe
Antônio Henrique Pereira
mãe

IndenizaçãolR$

111.360,00
124.110,00
100.000,00
124.110.00
111.360,00

Neto
Maria de Fátima Oliveira
Setubal
Marilda de Jesus Costa
Alice Pereira Fortes
Valéria Maria de Araújo
Dias
Sueli Roriz Moreira.
Valdelice Licarião Roriz.
Luzia Roríz Nacif

Antônio Marcos Pinto de
Oliveira
Carlos Nicolau Danielli
Hélcio Pereira Fortes
José Júlio de Araújo
José Mendes de Sá Roriz

irmã

124.110,00

companheira
mãe
irmã

100.000,00
124.110,00
111.360,00

filhas

100.000,00
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Beneficiário
Giselia Morais da Costa
Edna Pinheiro de Souza
Rola
Cléa Lopes de Moraes
Camila Arroyo

Maria Tereza Nogueira
Cabral
Pedrina José de Carvalho
Esterlita Ribeiro Ferreira
Jorge Viana de Souza
Sandra Maria de Araújo
Fonseca

Morto/Desaparecido

José Raimundo da Costa
Pedro Jerônimo de Souza
Sônia Maria de Moraes
Angel Janes
Angelo Arroyo
Antônio Carlos Nogueira
Cabral
Devanir José de Carvalho
Doríval Ferreira
Evaldo Luiz Ferreira de
Souza
Fernando Augusto da
Fonseca

Parentesco

IndenizaçãolR$

companheira

100.000,00

filha

100.000,00

mãe

124.590,00

filha

100.000,00

mãe

124.110,00

cônjuge
cônjuge
irmão

111.360,00

cônjuge

124.110,00

100.000,00
111.360,00

Shunhiti Torigoi

Hirohaki Tarigoi

irmão

111.360,00

Olga Crispín Lobo Bardawíl
e Denize Peres Chrispim
Carlos Alberto Rodrigues
de Souza
Sydnéa de Souza

Joelson Crispim

irmãs

124.110,00

José Bartolomeu
Rodrigues de Souza

irmão

124.110,00

José de Souza

irmã

100.000,00

Genivalda Melo da Silva

José Manoel da Silva

cônjuge

100.000,00

José Dartelien Gomes
Pinheiro

José Silton Pinheiro

irmão

124.110,00

Gino Ayres Ghilardini

Luiz Ghilardini

filho

100.000,00

Iara Lobo de Figueiredo e
Isabel Lobo de Figueiredo

Maria Regina Lobo Leite
de Figueiredo

filhas

111.180,00

Borborema Hansen

Olavo Hansen

mãe

100.000,00

Henri Philippe Reichstul

Paulíne Reichstul

irmão

138.300,00

Iara Lobo de Figueiredo e
Isabel Lobo de Figueiredo

Raimundo Gonçalves de
Figueiredo

filhas

100.000,00

Rogério Pfutzenreuter

Rui Osvaldo Aguiar
Pfutzenreuter

irmão

111.360,00

Nasaindy de Araújo Barret Soledad Barret Viedma

filha

124.590,00

Estalinia Aleixo da Silva

Alberto Aleixo

filha

100.000,00

Clélia de Melo, Talita da
Silva Leão, Maria de Jesus
da Silva, Ilza de Siqueira

Alcerl Maria Gomes da
Silva

irmãs

124.590,00
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Beneficiário

Nadja Maria Oliveira de

Parentesco

Indenização!R$

cônjuge

124.110,00

cônjuge

124.590,00

irmão

111.360,00

irmã

111.360,00

irmã

100.000,00

Manoel Lisboa de Moura

mãe

111.360,00

Ranúsia Alves Rodrigues
Aurora Nascimento Furtado
Dilermano Melo do
Nascimento
Eudaldo Gomes da Silva
Lincoln Bicalho Roque

filha

124.590,00

MortolDesaparecido
Almir Custódio de Lima

Lima

Anatália de Souza Melo
Alves
Hermano Pires Fleury Netto Carlos Eduardo Pires Fleury
NelIa Oliveira Menin
Francisco José de Oliveira
Yara Lucas Alves
João Lucas Alves

Luiz Alves Neto

Iracilda Liboa de Moura
Vanúaia Sérgio de Aquino

Laíz Furtado Tapajós
Jorge Thadeu Melo do
Nascimento

Adalton Gomes da Silva
Tânia Marins Roque e
Tatiana Maríns Roque
Szajna Spiegner

Zair Castro Amaral
Maria Yvone Loureiro
Ribeiro
Clarice Herzog
Elizabeth Chalupp Soares
Leôncio Samuel Pereira
Miguel Barros Câmara
Leão de Souza e Hernani
Barros Câmara de Souza
Zilda Paulo Xavier Pereira

124.590,00

filho

100.000,00

irmão

124.110,00

cônjuge
filha

111.360,00

José Roberto Spiegner

mãe

111.360,00

Milton Soares de Castro

irmã

111.360,00

Odijas Carvalho de Souza

cônjuge

124.110,00

Vladimir Herzog
Manoel Raimundo Soares
Francisco das Chagas
Pereira
Aldo de Sá Brito Souza
Neto

cônjuge
cônjuge

100.000,00

pai

111.360,00

Alex de Paula Xavier Pereira

irmãos

111.360,00

137.220,00

mãe
mãe

124.110,00

irmão

111.360,00

cônjuge

100.000,00

Joaquim Câmara Ferreira

filho

100.000,00

José Roberto Arantes de
Almeida
Lincoln Cordeiro Oest

mãe

111.360,00

filha

100.000,00

Emília Brickmann Schreier
Francisco Bezerra dos
Santos
Maria Ester Cristelli
Drumond

Chael Carles Schreier
Emmanuel Bezerra dos
Santos
João Batista Franco
Drumond

Roberto Cardieri Ferreira
Aida Martoni de Almeida
Vânia Moniz Oest
Angela Maria Mendes de
Almeida

irmã

Luiz Eduardo da Rocha
Merlino

companheira

124.110,00

124.110,00
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DECRETO Nº 2.256, DE 17 DE JUNHO DE 1997
Regulamenta o Registro Especial Brasileiro (REB), para embarcações de que trata a
Lei n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 11, § 12, da Lei n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' O Registro Especial Brasileiro (REB), instituido pela Lei
n? 9.432, de 8 de janeiro de 1997, será efetuado no Tribunal Marítimo,
não suprimindo e sendo complementar ao registro da propriedade
marítima, conforme dispõe a Lei n' 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.
§ l' O Tribunal Marítimo emitirá, para as embarcações incluídas no REB, o Certificado de Registro Especial Brasileiro.

§ 2' O Tribunal Marítimo manterá cadastro específico atualizado de todas as embarcações pré-registradas e registradas no REB.

Art. 2' Poderão ser registradas no REB, em caráter facultativo,
as embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação, nos termos da Lei n" 9.432, de 1997.
Parágrafo único. As embarcações estrangeiras afretadas a casco
nu, com suspensão de bandeira, poderão ser registradas no REB, nas
seguintes condições:
a) para a navegação de longo curso e interior de percurso internacional, até o dobro da tonelagem de porte bruto das embarcações
de tipo semelhante, encomendadas a estaleiros brasileiros instalados
no País, pela empresa brasileira afretadora, com contrato de construção em eficácia, adicionado da tonelagem de porte bruto das embarcações brasileiras de tipo semelhante de sua propriedade;

b) para a navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio marítimo, na forma prevista no
inciso III do art. 10 da Lei n" 9.432, de 1997.

Art. 3' Para os efeitos deste decreto, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
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I - Conservação: manutenção rotineira da embarcação que
envolva o conjunto de atividades destinadas a mantê-la, e a seus
equipamentos, dentro de suas especificações técnicas;
II - Construção: execução de projeto de embarcação desde o
inicio das obras até o recebimento do termo de entrega pelo estaleiro;
III - Conversão: mudanças estruturais e de sistemas, na embarcação, que modifiquem suas características básicas, podendo alterar o seu emprego;
IV - Modernização: alteração de vulto que vise a aprimorar o
desempenho da embarcação, de equipamentos e sistemas, sem modificar as características básicas de seu emprego;
V - Pré-Registro no REB: registro provisório de embarcação
com contrato de construção, com estaleiro nacional, visando ao benefício dos incentivos do REB;
VI - Reparo ou Reparação: é a atividade necessária à restauração das especificações técnicas do material de bordo e que se revista
de caráter predominantemente eventual;
VII - Tripulante: trabalhador aquaviário, com vinculo empregatício, que exerça funções, embarcado, na operação da embarcação.

Art. 4º O pré-registro, o registro no REB e os seus cancelamentos serão feitos pelo Tribunal Marítimo.
§ 1· O pré-registro no REB será feito em atendimento a requerimento formulado pela empresa brasileira de navegação registrada no
Tribunal Marítimo, ao qual serão anexados os seguintes documentos:
a) contrato social ou estatuto da empresa e últimas alterações,
devidamente registrados na junta comercial;
b) contrato de construção da embarcação;
c) termo de compromisso de que a embarcação será empregada
sob bandeira brasileira.
§ 2º O registro no REB será feito em atendimento a requerimento formulado pela empresa brasileira de navegação proprietária ou
afretadora da embarcação brasileira, ao qual serão anexados os
seguintes documentos:
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a) para embarcação pré-registrada, o ato de registro dominial no
Registro de Propriedade de Embarcação no Tribunal Marítimo ou, no
caso de embarcação dispensada deste Registro, a inscrição no Ministério da Marinha;
b) para embarcação sem pré-registro, pela comprovação do registro dominial no Tribunal Marítimo ou da inscrição no Ministério
da Marinha;
c) cópia do contrato de afretamento, no caso de a empresa não
ser a proprietária da embarcação;
d) Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) (art. 84, inciso I, alínea a, do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social,
aprovado pelo Decreto nº 2.173, de 5 de março de 1997), Certidão
Negativa de Débito para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), expedida pala Caixa Econômica Federal (art. 1º, § 1º,
da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995) e Certidão Negativa de
Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal (art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995).

§ 3Q Para as embarcações estrangeiras afretadas a casco nu, com
suspensão provisória de bandeira, o registro no REB estará condicionado
à apresentação ao Tribunal Maritimo dos seguintes documentos:
a) inscrição no registro dominial do pais de origem;

b) cópia do contrato de afretamento;
c) comprovação da suspensão provisória de bandeira do país de
origem;
d) registro da empresa brasileira de navegação afretadora junto
ao Tribunal Marítimo;
e) certificado de segurança da navegação expedido pelo Ministério da Marinha;
f) relatório favorável de vistoria de condições nas situações estabelecidas pelo Ministério da Marinha e realizado por sociedade classificadora credenciada pelo Governo brasileiro;
g) apresentação dos certificados internacionais relativos à segurança marítima, prevenção da poluição por embarcações e responsabilidade civil;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3916
h) as Certidões referidas na alínea d do § 2' ;
i) registro atualizado de classificação expedido por sociedade
classificadora credenciada pelo Governo brasileiro;
Ji atestado do Ministério dos Transportes de enquadramento da
embarcação nas condições do art. 2', parágrafo único, deste decreto.
§ 4º Os documentos de que trata o parágrafo anterior que estiverem em língua estrangeira deverão, quando exigido, vir acompanhados
de tradução juramentada, de acordo com o que preceitua a lei.
§ 5' O registro no REB depende da inexistência de débitos do
proprietário ou afretador da embarcação brasileira ou da afretadora
de embarcação estrangeira, como setor público federal, confirmada
por consulta ao Cadastro Informativo (Cadin), salvo os débitos em que
hajam recursos judíciais ou administrativos pendentes.
§ 6' O cancelamento do pré-registro e registro no REB ocorrerá
nas seguintes situações:
a) pré-registro:

1. por solicitação da empresa brasileira de navegação;
2. quando do registro da propriedade no Tribunal Marítimo;
b) registro:
1. por solicitação da empresa brasileira de navegação;
2. por cancelamento do registro da empresa brasileira de navegação no Tribunal Marítimo;
3. por afretamento a casco nu a empresa estrangeira de navegação;
4. por venda da embarcação;
5. por término do contrato de afretamento a casco nu;

6. por falta do depósito de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
conforme previsto no parágrafo único do art. 8' deste decreto.
§ 7' Não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do art. 8'
quando se comprovar que as partes esgotaram todas as possibilidades
de composição dos interesses coletivos, promovidos diretamente ou
mediante intermediação administrativa do Ministério do Trabalho, e
estiverem em processo de negociação ou dissídio coletivo.
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§ 8' Caberá ao Ministério dos Transportes informar ao Tribunal Maritimo as empresas brasileiras de navegação que, por força da
alienação de embarcação própria ou cancelamento de construção,
estejam excedendo sua capacidade de inscrição no REB de embarcações afretadas a casco nu com suspensão provisória de bandeira, para
fins de cancelamento do registro no REB.
Art. 5' É assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacional, da cobertura de seguro e resseguro de cascos, máquinas e responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB, desde que o mercado interno não ofereça tais
coberturas ou preços compatíveis com o mercado internacional.
§ l' Para os fins do disposto no caput deste artigo, serão considerados critérios de avaliação dos preços compatíveis, além do prêmio
ou preço do seguro, as condições de pagamento, prazo e demais
características do seguro oferecido.
§ 2' No caso de contratação das operações no mercado interna>
cional, as empresas brasileiras de navegação conservarão as propostas brasileiras recebidas, de forma a possibilitar a verificação e
confrontação das condições das propostas.

Art. 6' A receita de frete decorrente da importação e exportação
de mercadorias, realizadas por embarcações registradas no REB, será
excluída das bases de cálculo das contribuições para o PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de acordo com o disposto no § 3' do art. 11 da Lei n' 9.432, de 1997.
Art. 7' O financiamento à empresa brasileira de navegação, por
intermédio de agente financeiro oficial, para financiamento de embarcação pré-registrada no REB, contará com taxa dejuros semelhantes à da embarcação para exportação, a ser equalizada pelo Fundo da
Marinha Mercante.
§ l' As embarcações registradas no REB poderão obter financiamento, nas mesmas condições estabelecidas no caput deste artigo,
para conversão, modernização e reparação.
§ 2' As condições de financiamento previstas neste artigo serão
revistas a partir da data em que o registro da embarcação no REB
seja cancelado.
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Art. 8' As convenções e os acordos coletivos de trabalho regerão
as condições de trabalho para as tripulações das embarcações registradas no REB, estipulando, dentre outras normas, as relativas a
remuneração e regime de férias.
Parágrafo único. As convenções e acordos coletivos de trabalho
serão devidamente depositados nas Delegacias Regionais do Trabalho e no Tribunal Marítimo, no prazo de 120 dias após o registro da
embarcação no REB.
Art. 9' As empresas brasileiras de navegação não considerarão
as remunerações recebidas pelas tripulações das embarcações inscritas no REB, no montante que servirá de base ao pagamento da
contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM).
Parágrafo único. Anualmente, o Fundo da Marinha Mercante
(FMM) repassará para o FDEPM 1,5% do valor líquido efetivamente
depositado na conta do FMM, como cota-parte do Adicional de Frete
para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) arrecadado no
exercício, a título de compensação da redução decorrente do disposto
no caput do art. 13 da Lei n' 9.432, de 1997.
Art. 10. Não será computado na base de cálculo dos tributos
incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias o valor do
frete aquaviário internacional decorrente do transporte realizado em
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. Não usufruem do disposto no caput deste artigo
as mercadorias transportadas em embarcações registradas no REB
eventualmente fretadas, por tempo ou viagem, a empresas estrangeiras.
Art. 11. As embarcações construídas no Brasil e transferidas
por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária
integral no exterior poderão retomar ao registro brasileiro, como de
propriedade da mesma empresa nacional de origem, desde que aprovadas em vistoria de condições pelo Ministério da Marinha.
Parágrafo único. Após o retomo ao registro brasileiro, a embarcação poderá ser transferida para o REB, observado o estipulado no
§ 3' do art. 4' deste decreto.
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Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Augusto Junno Anastásia
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO NQ 2.257, DE 20 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a
este decreto, os seguintes cargos em comissão e Funções Gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública
Federa!, três DAS 102.4 e dois DAS 102.3;
II - do Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) para o Ministério da Administração Federa! e Reforma do
Estado, um DAS 101.4 e 28 FG-1.
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Art. 2° Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LVI ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul BeZens Jungmann Pinto
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS-Unit.

DAS 101.4
DAS 102.4
DAS 102.3

3,08
3,08
1,24

-

Subtotal

FG-l

Do Mare pllncra
Quant.

-

5

11,72

1
28
28
29

5

Total

1

9,24
2,48

-

Subtotal

-

Do Incra pJM:are
Valor Total

Quant.

3
2

-

0,31

Valor Total

11,72

Saldo do Remanejamento

3,08

-

-

3,08
8,68
8,68

11,76
0,04

Anexo II
(Decreto nO 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LVI
Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária
Código

DAS-Unitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,62

1
5
25
31
259
286

6,52
24,70
77,00

4,94
3,08
1,24

1,11
1,00

38,44

287,49
286,00
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Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DAS-Unitário

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal- 1
FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19
Subtotal - 2
Total ( 1+2)

Quant.

-

Valor Total
0,00
9,24
6,20
2,22

3
5
2
20

20,00

637

757,81

559
110

173,29
26,40

-

-

669
1.306

199,69
957,50

DECRETO N' 2.258, DE 20 DE JUNHO DE 1997(*)
Institui o Programa de Racionalização
das Unidades Descentralizadas do Governo
Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 30 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art.
53 da Medida Provisória n Q 1.549-31, de 13 de junho de 1997,
DECRETA:
Art. F Fica instituído o Programa de Racionalização das Unidades Descentralizadas no Governo Federal, com a finalidade de
promover a melhoria dos serviços prestados, o fortalecimento das
atividades finalísticas e a otimização dos recursos alocados às unidades civis da Administração Pública Federal direta.
Art. 2' O Programa será implementado por intermédio de projetos específicos, desenvolvidos em conformidade com as características locais de cada unidade federativa, devendo suas ações observar
as seguintes diretrizes:
I - reestruturação das unidades organizacionais voltadas para a
execução de atividades de suporte administrativo, dando prioridade ao
compartilhamento dos recursos humanos, materiais e patrimoniais;
(*1 Retificado no DO de 24.6.1997 (pág. 4049 desta obra).
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U - reavaliação de estruturas responsáveis por atividades
finalísticas que não representem competência exclusiva da União;
UI - gradualismo na implementação de quaisquer medidas
que possam afetar a continuidade de serviços;
IV - estímulo à participação constante dos usuários na avaliação dos serviços de suporte administrativo prestados de forma
descentralizada;
V - profissionalização da gestão das unidades prestadoras de
serviços de suporte administrativo;

VI - utilização dos mecanismos de redistribuição de pessoal e
realocação de recursos materiais e patrimoniais entre os diferentes
órgãos, com vistas a suprir carências e garantir maior racionalidade
na distribuição de recursos;
VII - absorção e unificação gradual da gestão dos serviços de
suporte administrativo pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Art. 3' Para os fins de que trata este decreto, são considerados
serviços de suporte administrativo as atividades exercidas no âmbito
dos órgãos da Administração Pública Federal direta relativas a:
I - administração de pessoal, inclusive no tocante à gestão
de serviços de saúde e assistência aos servidores;
U

operacionalização de processos para compras e contrata-

ções;

UI
administração patrimonial, de contratos e de serviços de
apoio logístico;
IV - outras atividades desenvolvidas nas áreas de competência dos sistemas de atividades auxiliares de que trata o art. 30 do
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, quando verificada a
possibilidade de obtenção de ganhos de escala.

Art. 4' Ao Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado competirá a coordenação geral do Programa.
Parágrafo único. Para o exercício da competência prevista no
caput, o Ministro de Estado poderá:
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a) instituir grupos de trabalho regionais, inclusive com o aproveitamento temporário de cargos em comissão e funções gratificadas
extintos em decorrência das medidas previstas neste decreto;
b) requerer informações diretamente aos titulares das unidades,
quando necessário à elaboração e à implantação de projetos;
c) determinar aos órgãos envolvidos na implementação do Programa os procedimentos a serem adotados para garantir a compatibilidade dos sistemas de processamento e informação que venham a
ser utilizados de forma compartilhada;
d) orientar sobre o uso e a ocupação dos espaços físicos pelos
órgãos da Administração Pública Federal direta;
e) definir o cronograma de implementação do Programa com
base nas condições dos projetos locais específicos;
fJ propor os atos administrativos e normativos necessários à
implementação do Programa.

Art. 5Q Fica instituído Grupo de Assessoramento Técnico com a
finalidade de assessorar o Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado nos processos de planejamento, implementação e avaliação do Programa de que trata este decreto.
§ F O Grupo de Assessoramento Técnico de que trata o caput
será composto por três representantes do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três do Ministério da Fazenda e
dois do Ministério do Planejamento e Orçamento, indicados pelos
respectivos Secretários Executivos.
§ 2Q OS membros do Grupo de Assessoramento Técnico serão
designados pelo Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado, a quem caberá indicar o coordenador do colegiado.

Art. 6Q As Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda prestarão o apoio logístico necessário às atividades desenvolvidas
no âmbito do Programa ora instituído, enquanto não forem criadas
condições para unificação da gestão dos serviços de suporte administrativo, nos termos dispostos no inciso VII do art. 2Q •
Art. 7Q OS órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Programação Financeira, em cada Ministério civil, promoverão a descentralização, para as unidades de que trata o art. 6Q, dos
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créditos orçamentários destinados ao atendimento de todas as despesas de suas respectivas unidades descentralizadas com as atividades
de suporte administrativo que, no âmbito do Programa, venham a ter
sua gestão unificada.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento e Orçamento deverão adotar as providências necessárias para o fiel cumprimento do disposto no caput.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
DECRETONº2.259,DE 20 DE JUNHO DE 1997
Regulamenta a legislação do imposto de
renda na parte relativa a incentivos fiscais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 3º e 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e no art. 2º
da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1º As pessoas jurídicas que, por força do art. 9º da Lei
nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, tenham assegurado a aplicação,
em projetos próprios, de recursos decorrentes do valor de suas opções
pela aplicação do imposto de renda no Finam, Finor ou Funres
poderão destinar, mediante indicação, no Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (Darf), do código de receita exclusivo do fundo
ou dos fundos beneficiários, uma parcela do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, pago por estimativa, de valor equivalente a até:
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I II -

24%, para o Finam ou Finor;
33%, para o Fumes.

Parágrafo único. Ocorrendo destinação para os fundos em valor
superior às opções calculadas com base na apuração anual informada
na declaração de rendimentos, a parcela excedente não será considerada como imposto, mas como parcela de recursos próprios aplicada
no respectivo projeto.

Art. 2Q OS repasses de imposto efetuados em caráter provisório
para os fundos de investimentos e programas especiais mediante atos
do Ministro de Estado da Fazenda não serão alterados, devendo
integrar os valores dos repasses os valores recolhidos na forma
prevista no art. 1'.
Art. 3Q A administração do fundo beneficiário, mediante a apresentação dos DARF específicos validados pela Secretaria da Receita
Federal, observadas as demais exigências da legislação, poderá liberar os recursos para as pessoas jurídicas destinatárias.
Parágrafo único. Liberados os recursos, a opção manifestada
pelo contribuinte torna-se definitiva, não podendo ser alterada.

Art. 4Q A Secretaria da Receita Federal expedirá as normas
necessárias à implementação do disposto neste decreto.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997, 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO W 2.260, DE 24 DE JUNHO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Grtuificadas que menciona e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 102.4 e
cinco FG-1;
II - do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.2, dois
DAS 101.1 e oito FG-3.
Art. 2' Os apostilamentos decorrentes do disposto no artigo
anterior deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data de
publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministério da Ciência e Tecnologia fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação
deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua
denominação e respectivo nível.
Art. 3' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n' 1.753, de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revoga-se o Decreto n' 2.106, de 24 de dezembro de
1996.
Brasília, 24 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4

1,11
1,00
3,08

Subtotall
FG-1
FG-3

0,31
0,19

Subtota12
Total! + 2
Saldo do Remanejamento
(A- B)

Do Mare para o MCT (a)
Quant.

Valor Total

-

-

-

1

3,08

1

3,08

5

1,55

-

Do MCTpara o Mare (b)
Quant.
Valor Total
1
2

1,11
2,00

3

3,11

8

1,52

-

-

-

-

1,55

1,52

5
6

4,63

8
11

4,63

O

0,00

O

0,00

Anexo II
(Decreto nO 1.753, de 20 de dezembro de 1995)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia
Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

2
1

Assessor do Ministro

102.4

4
1
1
2
1
4
1
2
1
2
1
3

Auxiliar

Cargos!

Unidade

Gabinete do Ministro

Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Assessoria Parlamentar

Secretaria Executiva

Funções
ns

Assistente do
Ministro
Chefe

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assistente
Chefe da Assessoria
Assistente
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo

102.3
102.1
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.2
101.4
102.2
NE
102.4

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3928
Unidade

Cargos!
Funções

n'
2
Gabinete

Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Divisão
Serviço
Assessoria de Programas Especiais
Coordenação-Geral de Subprogramas
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
2
2
23
26
26
1
1
1
1
1
3
4
1
1
5
8
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
9

Denominação

Cargo/Função
Assistente do
Secretário Executivo
Chefe
Auxiliar
Chefe
Chefe

Subsecretário

Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe
Chefe
Subsecretário

Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assistente

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

NE/
DAS/
FG
102.3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Assessoria Especial de Assuntos
Internacionais
Serviço

Coordenação-Geral de Cooperação Bilateral
Divisão

Coordenação-Geral de CooperaçãoMultilateral
Divisão
Consultoria Jurídica

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Acompanhamento e Avaliação
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Políticas e Planos
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Divisão
Secretaria de Desenvolvimento Cienttfíco
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Ações em Áreas
Prioritárias
Divisão

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico
Coordenação
Serviço

Cargos!
Funções
n'

Cargo/Função

NE!
DAS!

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
4
1
2
1
1
1
1
4

Chefe da Assessoria
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.6
102.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2

1
1
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2
1
1

Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
102.2
101.3
101.1

Denominação

FG
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Cargos!
Unidade

Funções

ns
Coordenação-Geral de Modernização
Tecnológica

Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Tecnológico

Divisão
Secretaria de Pousica de Informática e
Automação
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Informática e
Microeletrônica

Divisão
Coordenação-Geral de Software, Serviços e
Aplicações da Informática

Coordenador. Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2
2
1

Assistente
Coordenador
Chefe

101.6
102.2
101.S
101.1

1
1
4

Coordenação-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
lO1.S
101.S
FG-1
FG-2
FG-S
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2

Coordenação

Divisão

11

Serviço

4
1
1
4

Divisão
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Assessoria
Gabinete

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Assessoria
Gabinete

NE/
DAS/
FG

1
1
4

1
1
S
1
1
2
S
1
4
5
6
17

Serviço

Denominação

Cargo/Função

6
1
1
6
6
8

Secretário

Auxiliar
Chefe
Chefe
Diretor

Assistente
Chefe da Assessoria

Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Diretor
Assistente
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Chefe da Assessoria
Chefe

101.S
101.1
101.3
lO1.S
FG-1
FG-2
FG-S
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Unidade

Coordenação
Centro Regional
Divisão
Serviço
Centro
Centro Regional
Labortõrío Associado
Divisão

Labort6rio
Coordenação-Geral de Meteorologia
Centro
Divisão
Coordenação-Geral de Ciências Espaciais e
Atmosféricas
Divisão
Coordenação-Geral de Observação da Terra

Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia e
Tecnologia Espacial
Divisão
Serviço

Instituto Nacional de Tecnologia
Assessoria
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Engenharia Industrial
Divisão
Coordenação-Geral de Química Industrial
Divisão
Coordenação-Geral de Tecnologia de
Materiais
Divisão

Cargos/
Funções
n'

Denominação
CargolFunção

5
1
1
9
3
1
1
4
2
1
1
1
4

Coordenador

1
3
1
1
2

Coordenador-Geral

Auxiliar
Chefe

1
1
4
2

Auxiliar
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral

NEI
DASI
FG

101.3
101.2
101.2
101.1
101.3
102.1
101.2
101.2
101.2
101.3
101.4
101.3
101.2
101.4
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
1
3
3
3
4
2
4
1
4
1
4

Diretor
Assistente
Chefe da Assessoria

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.4
101.2

1
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador
Chefe
Chefe
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b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia
Situação Atual e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

DAS

Situação Atual

Situação Nova

Unitário

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

4
9
25
54
109
67
4
3
21
24

26,08
44,46
77,00
66,96
120,99
67,00

23,31
24,00

4
9
25
54
108
65
5
3
21
24

26,08
44,46
77,00
66,96
119,88
65,00
15,40
3,72
23,31
24,00

-

1,24

12,32
3,72

320

465,84

318

465,81

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

32
39
52

9,92
9,36

37
39
44

11,47

Subtotal 2 (+)

-

123

29,16

29,19

443

495,00

120
438

Subtotal 1 (+)

Total Geral

9,88

9,36
8,36

495,00

DECRETO N' 2.261, DE 25 DE JUNHO DE 1997
Dá nova redação ao § 2'! do art. 1'1 e ao

art, 31! do Decreto n'l 2.214, de 25 de abril de
1997, que dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária
e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
na alínea b do art, 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no caput do art. 6' da Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
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DECRETA:

Art. 1· O § 2· do art. 1· e o art. 3· do Decreto n" 2.214, de 25 de
abril de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. lº

.

§ 2· O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá
ampliar os limites de que trata o Anexo I deste decreto, desde que
o total da ampliação não ultrapasse em mais de dois por cento os
limites fixados para o conjunto de fontes do grupo A e do grupo
B, bem como proceder ao remanejamento entre projetos e atividades ou entre órgãos e/ou unidades orçamentárias, constantes
do Anexo I, respeitados os montantes globais autorizados para
os mencionados grupos.

Art. 3· Até o dia 30 de outubro do corrente exercício as
dotações de subprojetos poderão ser utilizadas pelos órgãos responsáveis pela execução dos créditos orçamentários, respeitados
os limites de projeto estabelecidos no Anexo I deste decreto, e
observado o disposto no § 2· do art. 1· deste decreto.
Parágrafo único. A partir do dia 1· de novembro, a movimentação e o empenho das despesas relativas a subprojetcs dependerão
de prévia aprovação, pela Secretaria de Orçamento Federal, da
proposta de programação anual a ser apresentada até 20 de outubro
pelos órgãos detentores dos respectivos créditcs orçamentários, por
intermédio do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
observado o limite referido no caput deste artigo .»

Art. 2· Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1997;176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
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DECRETO N' 2.262, DE 26 DE JUNHO DE 1997
Altera o Regulamento aprovado pelo
Decreto n' 57.690, de I" de fevereiro de 1966,
para a execução da Lei n!! 4.680, de 18 de
junho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 7' do Regulamento aprovado pelo Decreto n' 57.690,
de l' de fevereiro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7' Os serviços de propaganda serão prestados pela
Agência mediante contratação, verba! ou escrita, de honorários
e reembolso das despesas previamente autorizadas.»
Art. 2' Os órgãos e entidades da Administração Pública Federa!, direta e indireta, que mantenham contrato com Agência de
Propaganda deverão renegociar, em benefício da administração, as
cláusulas de remuneração da contratada, quando da renovação ou
prorrogação do contrato.
Art. 3' Este decreto entra em vigor no dia 28 de julho de 1997.
Art. 4' Ficam revogados os §§ 1', 2' e 3' do art. 11 do regulamento aprovado pelo Decreto n' 57.690, de l' de fevereiro de 1966.
Brasília, 26 de junho de 1997; 176' da Independência 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.263, DE 26 DE JUNHO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. ]'O!
do Decreto n' 1.988, de 27 de agosto de 1996.

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

Art. 1° Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1° do Decreto nO 1.988, de 27 de agosto de 1996.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1997; 176° da Independência 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N° 2.264, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Regulamenta a Lei n' 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, no âmbito federal, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 1998, o Ministério da Fazenda, quando da transferência para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios dos recursos de que trata o art. 159 da Constituição,
observará o disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pelo art. 5°da Emenda Constitucional nO 14, de 1996, bem como na legislação pertinente.
Art. 2° O valor destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério em
cada Unidade da Federação será creditado em contas individuais e
específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos respectivos Municípios, mediante aplicação de coeficientes de distribuição
a serem fixados anualmente.
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§ l' Para o estabelecimento dos coeficientes de distribuição
serão considerados:
a) o número de alunos matriculados nas escolas cadastradas das
respectivas redes de ensino, apurado no Censo Escolar do exercício
anterior ao da distribuição, considerando-se para este fim as matrículas da l' à 8' séries do ensino fundamental regular.
b) a estimativa de novas matrículas, elaborada pelo Ministério
da Educação e do Desporto;

c) a diferenciação do custo por aluno, segundo os níveis de ensino
e os tipos de estabelecimentos, conforme previsto no § 2' do art. 2' da
Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
§ 2' Para fins do disposto neste artigo, o Ministério da Educação
e do Desporto:
a) divulgará, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do
número de alunos referida no parágrafo anterior por Estado, Distrito
Federal e Município, bem assim as demais informações necessárias ao
cálculo dos recursos a serem repassados no ano subseqüente, com vistas
à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de Governo;
b) publicará, até o dia 30 de novembro de cada ano, as informações necessárias ao cálculo efetivo dos coeficientes de distribuição
para o ano seguinte e o Censo Escolar do ano em curso.

§ 3' Com base no Censo Escolar e nas demais informações
publicadas, o Ministério da Educação e do Desporto elaborará a tabela
de coeficientes de distribuição dos recursos do fundo, e a publicará no
Diário Oficial da União até o último dia útil de cada exercício, para
utilização no ano subseqüente, remetendo as planilhas de cálculo aos
Tribunais de Contas da União, para exame e controle.

§ 4' Somente será admitida revisão dos coeficientes de que
trata o § 2' deste artigo se houver determinação do Tribunal de Contas
da União nesse sentido.
§ 5' O repasse dos recursos nos termos do caput deste artigo
será efetuado nas mesmas datas do repasse dos recursos de que trata
o art. 159 da Constituição, observados os mesmos procedimentos e
forma de divulgação.
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Art. 3' Compete ao Ministério da Fazenda efetuar o cálculo da
complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério em cada Estado e no Distrito Federal.
§ l' O cálculo da complementação da União em cada ano terá
como base o número de alunos de que trata o § l' do art. 2' deste
decreto, o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, na forma
do art. 6', da Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e a arrecadação
das receitas vinculadas ao fundo.
§ 2' A complementação anual da União corresponderá à diferença, se negativa, entre a receita anual do fundo em cada Unidade
da Federação e o valor mínimo da despesa definida para o fundo no
mesmo ano.
§ 3' As planilhas de cálculo da estimativa de complementação
da União serão remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal
de Contas da União.
§ 4' Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da
Fazenda publicará o valor da estimativa da complementação da
União para o ano seguinte, relativa a cada Unidade da Federação,
bem como o respectivo cronograma de pagamentos mensais ao fundo.
§ 5' Após encerrado cada exercício, o Ministério da Fazenda
calculará o valor da complementação devida pela União com base na
efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao fundo, relativa ao
exercício de referência.
§ 6' O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se
fizerem necessários entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao Ministério da Fazenda,
dos dados oficiais relativos à arrecadação anual do ICMS do exercício
encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal.

§ 7' Nenhum ajuste relacionado com o pagamento da complementação da União será admítido ao longo do respectivo exercício de
competência.
§ 8' O cronograma de que trata o § 4' deste artigo observará a
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mentos mensais de, no rrúnimo, 5% da estimativa de complementação
anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no rrúnimo, 45% até 31 de julho e 85% até 31 de
dezembro de cada ano.
§ 9' Parcela do valor da complementação devida pela União
poderá ser destinada, em cada ano, ao ajuste de que trata O § 6' deste
artigo.

§ 10. Estimativa da complementação de que trata este artigo
será efetuada pelo Ministério da Fazenda até o dia 31 de julho de cada
ano, e informado ao Ministério da Educação e do Desporto e à
Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e
Orçamento para fins de inclusão na proposta orçamentária do ano
subseqüente.
§ 11. O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Ministério da Educação e do Desporto e ao Tribunal de Contas da União
os valores repassados a cada fundo de que trata este decreto discriminando a complementação federal.

Art. 4' Os recursos necessários ao pagamento da complementação da União ao fundo serão alocados no Orçamento do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), podendo ser
destinadas a essa finalidade receitas da contribuição do Salário-Educação até o limite de 20% do total da referida complementação.
Art. 5' O Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre
os Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, no âmbito da União terá a seguinte
composição:
I - quatro representantes do Ministério da Educação e do
Desporto, sendo um do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e um do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep);
II -

um representante do Ministério da Fazenda;

III - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IV -

um representante do Conselbo Nacional de Educação (CNE);
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v - um representante do Conselho Nacional dos Secretários
Estaduais da Educação (Consed);
VI - um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
VII - um representante da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime);
VIII - um representante dos pais de alunos e professores das
escolas públicas de ensino fundamental.
§ 1° O Conselho de que trata O caput deste artigo será presidido
pelo representante do FNDE ou pelo Ministro de Estado da Educação
e do Desporto nas reuniões a que este comparecer.
§ 2° A participação no Conselho de que trata este artigo não
será remunerada, ressalvado o ressarcimento das despesas inerentes
à participação nas reuniões.
Art. 6° Para as Unidades da Federação que anteciparem a
implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério para o exercício de 1997,
serão observados os seguintes procedimentos:
I - as transferências de recursos da União aos Estados e seus
respectivos Municípios e ao Distrito Federal observarão o disposto
neste Decreto a partir da data da efetiva implantação do fundo, desde
que haja comunicação tempestiva à Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda;
II - para o cálculo dos coeficientes de distribuição serão observados somente os critérios definidos na alínea a do § lOdo art. 2°;
III - a complementação da União será paga à razão de um
duodécimo do valor anual hipotético para cada mês de efetiva vigência
do fundo em cada Unidade da Federação.
Art. 7° Os Ministros de Estado da Educação e do Desporto, da
Fazenda, e do Planejamento e Orçamento proporão, até o dia 30 de
abril de cada ano, o valor mínimo definido nacionalmente a ser fixado
para O ano subseqüente, nos termos do art. 6° da Lei n" 9.424, de 24
de dezembro de 1996.
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Art. 8' Constitui falta grave a adoção de quaisquer procedimentos que impliquem pagamento incorreto, pela União, dos valores
devidos ao fundo de que trata este decreto, aplicando-se aos responsáveis as cominações legais cabíveis.
Art. 9' Compete ao Ministério da Educação e do Desporto denunciar aos órgãos competentes a ocorrência de irregularidades, e
respectivos responsáveis, que implicarem pagamento incorreto dos
valores devidos pela União ao fundo.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Antonio Kandir

DECRETO N' 2.265, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. I!!
do Decreton" 1.998, de 3 de setembro de 1996.

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

Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. l' do Decreto n' 1.998, de 3 de setembro de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto nº 2.105, de 24 de dezembro de 1996.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NO 2.266, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n? 1.828, de l'
de março de 1996: um DAS 101.3 e cinco DAS 101.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 3' do art. l' do Decreto n' 1.828, de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.137, de 29 de janeiro de 1997.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 2.267, DE 30 DE JUNHO DE 1997
Altera o art. 2!! do Decreton" 2.111, de 26
de dezembro de 1996, e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 2' do Decreto n' 2.111, de 26 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2' O salário de participação nos planos de beneficios,
exceto os concebidos sob a modalidade de contribuição definida,
das entidades fechadas de previdência privada que tenham como
patrocinadoras fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, não poderá
ultrapassar o equivalente a três vezes o valor do teto do salário
de contribuição da previdência social.
§ l' Nos planos concebidos sob a modalidade de beneficio
definido, o limite previsto no caput deste artigo poderá ser excepcionado por autorização do Ministro de Estado da pasta a que
estiver vinculada a empresa patrocinadora, a pedido desta, e
desde que a medida não importe aumento de despesas de pessoal
da patrocinadora e seja mantido o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano.
§ 2' A implementação de qualquer alteração, com base em
estudos atuariais, de plano de benefício de que trata o parágrafo
anterior, mediante a aprovação pelo conselho de administração
ou órgão assemelhado da patrocinadora, fica condicionada à
prévia aprovação pela Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (Sest) e pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC).
§ 3' Os conselhos de administração e demais órgãos de
controle interno incluirão em suas atividades os procedimentos
necessários à supervisão, acompanhamento e fiscalização das
condições e dos parâmetros aprovados."

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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DECRETO NQ 2.268, DE 30 DE JUNHO DE 1997
Regulamenta a Lei n~ 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O
disposto na Lei n Q9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Disposições Preliminares
Art. 1Q A remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
e sua aplicação em transplantes, enxertos ou outra finalidade terapêutica, nos termos da Lei n" 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
observará o disposto neste decreto.
Parágrafo único. Não estão compreendidos entre os tecidos a
que se refere este decreto o sangue, o esperma e o óvulo.
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Transplante (SNT)
Seção I
Da Estrutura
Q
Art. 2 Fica organizado o Sistema Nacional de Transplante
(SNT), que desenvolverá o processo de captação e distribuição de
tecidos, órgãos .e partes retirados do corpo humano para finalidades
terapêuticas.
Parágrafo único. O SNT tem como âmbito de intervenção as
atividades de conhecimento de morte encefálica verificada em qualquer ponto do território nacional e a determinação do destino dos
tecidos, órgãos e partes retirados.
Art. 3Q Integram o SNT:
I - o Ministério da Saúde;
II - as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal
ou órgãos equivalentes;
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III
as Secretarias de Saúde dos Municípios ou órgãos equivalentes;
IV - os estabelecimentos hospitalares autorizados;
V - a rede de serviços auxiliares necessários à realização de
transplantes.
Seção 11
Do Órgão Central

Art. 49 O Ministério da Saúde, por intermédio de unidade própria, prevista em sua estrutura regimental, exercerá as funções de
órgão central do SNT, cabendo-lhe, especificamente:

I - coordenar as atividades de que trata este decreto;
II - expedir normas e regulamentos técnicos para disciplinar os procedimentos estabelecidos neste decreto e para assegurar o
funcionamento ordenado e harmônico do SNT e o controle, inclusive
social, das atividades que desenvolva;
III - gerenciar a lista única nacional de receptores, com todas
as indicações necessárias à busca, em todo o território nacional, de
tecidos, órgãos e partes compatíveis com as suas condições orgânicas;
IV - autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a promover retiradas, transplantes ou enxertos de tecidos,
órgãos e partes;
V - avaliar o desempenho do SNT, mediante análise de relatórios recebidos dos órgãos estaduais e municipais que o integram;
VI - articular-se com todos os integrantes do SNT para a
identificação e correção de falhas verificadas no seu funcionamento;
VII - difundir informações e iniciativas bem sucedidas, no
âmbito do SNT, e promover intercâmbio com o exterior sobre atividades de transplantes;
VIII - credenciar centrais de notificaçâo, captação e distribuição de órgãos, de que trata a Seção IV deste capítulo;
IX - indicar, dentre os órgãos mencionados no inciso anterior,
aquele de vinculação dos estabelecimentos de saúde e das equipes
especializadas, que tenha autorizado, com sede ou exercício em Estado,
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onde ainda não se encontre estruturado ou tenha sido cancelado ou
desativado o serviço, ressalvado o disposto no § 3' do artigo seguinte.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Estaduais
Art. 5' As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou órgãos equivalentes, para que se integrem ao
SNT, deverão instituir, na respectiva estrutura organizacional, unidade com o perfil e as funções indicadas na Seção seguinte.
§ l' Instituída a unidade referida neste artigo, a Secretaria de
Saúde, a que se vincular, solicitará ao órgão central o seu credencia~
mento junto ao SNT, assumindo os encargos que lhes são próprios,
após deferimento.
§ 2' O credenciamento será concedido por prazo indeterminado,
sujeito a cancelamento, em caso de desarticulação com o SNT.

§ 3' Os Estados poderão estabelecer mecanismos de cooperação
para o desenvolvimento em comum das atividades de que trata este
decreto, sob coordenação de qualquer unidade integrante do SNT.

Seção IV
Das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos CCNCDOs)

Art. 6' As Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de
Órgãos CCNCDOs) serão as unidades executivas das atividades do
SNT, afetas ao Poder Público, como previstas neste decreto.
Art. 7' Incumbe às CNCDOs:
I -

coordenar as atividades de transplantes no âmbito estadual;

U - promover a inscrição de potenciais receptores, com todas
as indicações necessárias à sua rápida localização e à verificação de
compatibilidade do respectivo organismo para o transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e partes disponíveis, de que necessite;
UI - classificar os receptores e agrupá-los segundo as indicações do inciso anterior, em ordem estabelecida pela data de inscrição,
fornecendo-se-lhes o necessário comprovante;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 6, t, 2, p. 3769-6960, jun. 1997

3946
IV - comunicar ao órgão central do SNT as inscrições que
efetuar para a organização da lista nacional de receptores;
V - receber notificações de morte encefálica ou outra que
enseje a retirada de tecidos, órgãos e partes para transplante, ocorrida em sua área de atuação;
VI - determinar O encaminhamento e providenciar o transporte de tecidos, órgãos e partes retirados ao estabelecimento de
saúde autorizado, em que se encontrar o receptor ideal, observado o
disposto no inciso III deste artigo e em instruções ou regulamentos
técnicos, expedidos na forma do artigo 28 deste decreto;
VII - notificar O órgão central do SNT de tecidos, órgãos e
partes não aproveitáveis entre os receptores inscritos em seus registros, para utilização dentre os relacionados na lista nacional;
VIII - encaminhar relatórios anuais ao órgão central do SNT
sobre o desenvolvimento das atividades de transplante em sua área
de atuação;
IX - exercer controle e fiscalização sobre as atividades de que
trata este decreto;
X - aplicar penalidades administrativas por infração às disposições da Lei nº 9.434, de 1997;

XI - suspender, cautelannente, pelo prazo máximo de sessenta dias, estabelecimentos e equipes especializadas, antes ou no
curso do processo de apuração de infração que tenham cometido, se,
pelos indícios conhecidos, houver fundadas razões de continuidade de
risco de vida ou de agravos intoleráveis à saúde das pessoas;
XlI - comunicar a aplicação de penalidade ao órgão central do
SNT, que a registrará para consulta quanto às restrições estabelecidas no § 2º do art. 21 da Lei nº 9.434, de 1997, e cancelamento, se for
o caso, da autorização concedida;
XlII - acionar o Ministério Público do Estado e outras instituições públicas competentes, para reprimir ilícitos cuja apuração não
esteja compreendida no ãmbito de sua atuação.
§ 1e O Município considerado pólo de região administrativa
poderá instituir CNCDO, que ficará vinculada à CNCDO estadual.
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§ 2° Os receptores inscritos nas CNCDOs regionais, cujos dados
tenham sido previamente encaminhados às CNCDOs estaduais, poderão receber tecidos, órgãos e partes retirados no âmbito de atuação
do órgão regional.
§ 3° Às centrais regionais aplica-se o disposto nos incisos deste
artigo, salvo a apuração de infrações e a aplicação de penalidades.
§ 4° Para o exercício da competência estabelecida no inciso X
deste artigo, a CNCDO observará o devido processo legal, assegurado
ao infrator o direito de ampla defesa, com os recursos a ela inerentes
e, em especial, as disposições da Lei nO 9.434, de 1997, e, no que forem
aplicáveis, as da Lei nO 6.437, de 20 de agosto de 1977, e do Decreto
nO 77.052, de 19 de janeiro de 1976.

CAPÍTULon
Da Autorização

Seção I
Das Condições Gerais e Comuns
Art. 8° A retirada de tecidos, órgãos e partes e o seu transplante
ou enxerto só poderão ser realizados por equipes especializadas e em
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, prévia e expressamente autorizados pelo Ministério da Saúde.
§ 1° O pedido de autorização poderá ser formulado para uma ou
mais atividades de que trata este Regulamento, podendo restringir-se
a tecidos, órgãos ou partes especificados.
§ 2° A autorização será concedida, distintamente, para estabelecimentos de saúde, equipes especializadas de retirada e de transplante ou enxerto.

§ 3° Os membros de uma equipe especializada poderão integrar
a de outra, desde que nominalmente identificados na relação de
ambas, assim como atuar em qualquer estabelecimento de saúde
autorizado para os fins deste decreto.
§ 4° Os estabelecimentos de saúde e as equipes especializadas
firmarão compromisso, no pedido de autorização, de que se sujeitam
à fiscalização e ao controle do Poder Público, facilitando o acesso de
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seus agentes credenciados a instalações, equipamentos e prontuários,
observada, quanto a estes a necessária habilitação, em face do caráter
sigiloso destes documentos, conforme for estabelecido pelo Conselho
Federal de Medicina.
§ 5· A autorização terá validade pelo prazo de dois anos, renovável por períodos iguais e sucessivos, verificada a observância dos
requisitos estabelecidos nas seções seguintes.
§ 6· A renovação deverá ser requerida sessenta dias antes do
término de sua vigência, prorrogando-se automaticamente a autorização anterior até a manifestação definitiva do Ministério da Saúde.

§ 7· Os pedidos formulados depois do prazo fixado no parágrafo
precedente sujeitam-se à manifestação ali prevista, ficando sem eficácia a autorização a partir da data de expiração de sua vigência e
até a decisão sobre o pedido de renovação.
§ 8· Salvo motivo de força maior, devidamentejustificado, a
decisão de que trata os §§ 50e 7· srá tomada no prazo de até sessenta
dias, a contar do pedido de renovação, sob pena de responsabilidade
administrativa.

Seçãoll
Dos Estabelecimentos de Saúde
Art. 9· Os estabelecimentos de saúde deverão contar com serviços e instalações adequados à execução de retirada, transplante ou
enxerto de tecidos, órgãos ou partes, atendidas, no minimo, as seguintes exigências, comprovadas no requerimento de autorização:
I - atos constitutivos, com indicação da representação da
instituição, em juízo ou fora dele;

n -

ato de designação e posse da diretoria;

In - equipes especializadas de retirada, transplante ou enxerto, com vinculo sob qualquer modalidade contratual ou funcional,
autorizadas na forma da Seção In deste capítulo;
IV - disponibilidade de pessoal qualificado e em número suficiente para desempenho de outras atividades indispensáveis à realização dos procedimentos;
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v - condições necessárias de ambientação e de infra-estrutura operacional;
VI - capacidade para a realização de exames e análises laboratoriais necessários aos procedimentos de transplantes;
VII - instrumental e equipamento indispensáveis ao desenvolvimento da atividade a que se proponha.
§ lº A transferência da propriedade, a modificação da razão
social e a alteração das equipes especializadas por outros profissionais, igualmente autorizados, na forma da seção seguinte, quando
comunicadas no decêndio posterior à sua ocorrência, não prejudicam
a validade da autorização concedida.
§ 2Q O estabelecimento de saúde, autorizado na forma deste
artigo, só poderá realizar transplante, se, em caráter permanente,
observar o disposto no § 1Q do artigo seguinte.

SeçãolII
Das Equipes Especializadas
Art. 10. A composição das equipes especializadas será determinada em função do procedimento, mediante integração de profissionais autorizados na forma desta seção.
§ 1Q Será exigível, no caso de transplante, a definição, em número e habilitação, de profissionais necessários à realização do procedimento, não podendo a equipe funcionar na falta de algum deles.

§ 2Q A autorização será concedida por equipes especializadas,
qualquer que seja a sua composição, devendo o pedido, no caso do
parágrafo anterior, ser formalizado em conjunto e só será deferido se
todos satisfizerem os requisitos exigídos nesta seção.
Art. 11. Além da necessária habilitação profissional, os médicos deverão instruir o pedido de autorização com:
I - certificado de pós-graduação, em nível, no mínimo, de
residência médica ou título de especialista reconhecido no País;
II - certidão negativa de infração ética, passada pelo órgão de
classe em que forem inscritos.
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Parágrafo umco. Eventuais condenações, anotadas no documento a que se refere o inciso II deste artigo, não são indutoras do
indeferimento do pedido, salvo em casos de omissão ou de erro médico
que tenha resultado em morte ou lesão corporal de natureza grave.

SeçãoN
Disposições complementares

Art. 12. O Ministério da Saúde poderá estabelecer outras exigências, que se tornem indispensáveis à prevenção de quaisquer
irregularidades nas práticas de que trata este decreto.
Art. 13. O pedido de autorização será apresentado às Secretarias de Saúde do Estado ou do Distrito Federal, que o instruirão com
relatório conclusivo quanto à satisfação das exigências estabelecidas
neste decreto e em normas regulamentares, no âmbito de sua área de
competência definida na Lei n· 8.080, de 19 de setembro de 1990.
§ 1· A Secretaria de Saúde diligenciará junto ao requerente para
a satisfação de exigência acaso não cumprida, de verificação a seu cargo.
§ 2· Com manifestação favorável sob os aspectos pertinentes à
sua análise, a Secretaria de Saúde remeterá o pedido ao órgão central
do SNT, para expedir a autorização, se satisfeitos todos os requisitos
estabelecidos neste decreto e em normas complementares.

CAPÍTULO III
Da Doação de Partes

Seção I
Da Disposição para Post Mortem

Art. 14. A retirada de tecidos, órgãos e partes, após a morte,
poderá ser efetuada, independentemente de consentimento expresso
da família, se, em vida, O falecido a isso não tiver manifestado sua
objeção.
§ 1· A manifestação de vontade em sentido contrário à retirada
de tecidos, órgãos e partes será plenamente reconhecida se constar
da Carteira de Identidade Civil, expedida pelos órgãos de identificação da União, dos Estados e do Distrito Federal, e da Carteira
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Nacional de Habilitação, mediante inserção, nesses documentos, da
expressão «não-doador de órgãos e tecidos»,
§ 2º Sem prejuízo para a validade da manifestação de vontade,
como doador presumido, resultante da inexistência de anotações nos
documentos de pessoas falecidas, admitir-se-á a doação expressa para
retirada após a morte, na forma prevista no Decreto nº 2.170, de 4 de
março de 1997, e na Resolução nº 828, de 18 de fevereiro de 1977,
expedida pelo Conselho Nacional de Trãnsito, com a anotação «doador
de órgãos e tecidos" ou, ainda, a doação de tecidos, órgãos ou partes
específicas, que serão indicados após a expressão «doador de »,
o ••

§ 3º Os documentos de que trata o § 1º deste artigo, que venham
a ser expedidos, na vigência deste decreto, conterão, a pedido do
interessado, as indicações previstas nos parágrafos anteriores.
§ 4º Os órgãos públicos referidos no § 1º deverão incluir, nos
formulários a serem preenchidos para a expedição dos documentos
ali mencionados, espaço a ser utilizado para quem desejar manifestar,
em qualquer sentido, a sua vontade em relação à retirada de tecidos,
órgãos e partes, após a sua morte.

§ 5º É vedado aos funcionários dos órgãos de expedição dos documentos mencionados neste artigo, sob pena de responsabilidade administrativa, induzir a opção do interessado, salvo a obrigatoriedade de
informá-lo de que, se não assinalar qualquer delas, será considerado
doador presumido de seus órgãos para a retirada após a morte.
§ 6º Equiparam-se à Carteira de Identidade Civil, para os efeitos deste artigo, as carteiras expedidas pelos órgãos de classe, reconhecidas por lei como prova de identidade.
§ 7º O interessado poderá comparecer aos órgãos oficiais de
identificação civil e de trãnsito, que procederão à gravação da sua
opção na forma dos §§ 1º e 2º deste artigo, em documentos expedidos
antes da vigência deste decreto.

§ 8º A manifestação de vontade poderá ser alterada, a qualquer
tempo, mediante renovação dos documentos.
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Seção II
Da Disposição do Corpo Vivo
Art. 15. Qualquer pessoa capaz, nos termos da lei civil, pode
dispor de tecidos, órgãos e partes de seu corpo para serem retirados,
em vida, para fins de transplantes ou terapêuticos.
§ 1Q Só é permitida a doação referida neste artigo, quando se
tratar de órgãos duplos ou partes de órgãos, tecidos ou partes, cuja
retirada não cause ao doador comprometimento de suas funções vitais
e aptidões físicas ou mentais e nem lhe provoque deformação.
§ 2Q A retirada, nas condições deste artigo, só será permitida,
se corresponder a uma necessidade terapêutica, comprovadamente
indispensável e inadiável, da pessoa receptora.
§ 3Q Exigir-se-á, ainda, para a retirada de rins, a comprovação
de, pelo menos, quatro compatibilidades em relação aos antígenos
leucocitários humanos (HLA), salvo entre cônjuges e consangüíneos,
na linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive.
§ 4Q O doador especificará, em documento escrito, firmado também por duas testemunhas, qual tecido, órgão ou parte do seu corpo está
doando para transplante ou enxerto em pessoa que identificará, todos
devidamente qualificados, inclusive quanto à indicação de endereço.

§ 5Q O documento de que trata o parágrafo anterior, será expedido,
em duas vias, uma das quais será destinada ao órgão do Ministério
Público em atuação no lugar de domicílio do doador, com protocolo de
recebimento na outra, como condição para concretizar a doação.
§ 6Q Excetua-se do disposto nos §§ 2Q, 4Q e 5Q a doação de medula
óssea.
§ 7Q A doação poderá ser revogada pelo doador a qualquer
momento, antes de iniciado o procedimento de retirada do tecido,
órgão ou parte por ele especificado.
§ 8 Q A extração de parte da medula óssea de pessoa juridicamente incapaz poderá ser autorizada judicialmente, com o consentimento de ambos os pais ou responsáveis legais, se o ato não oferecer
risco para a sua saúde.
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§ 9' A gestante não poderá doar tecidos, órgãos ou partes de seu
corpo, salvo da medula óssea, desde que não haja risco para a sua
saúde e a do feto.

CAPÍTULO IV
Da Retirada de Partes

Seção I
Da Comprovação da Morte

Art. 16. A retirada de tecidos, órgãos e partes poderá ser efetuada no corpo de pessoas com morte encefálica.
§ I" O diagnóstico de morte encefálica será confirmado, segundo os critérios clínicos e tecnológicos definidos em resolução do Conselho Federal de Medicina, por dois médicos, no mínimo, um dos quais
com título de especialista em neurologia, reconhecido no País.

§ 2' São dispensáveis os procedimentos previstos no parágrafo
anterior, quando a morte encefálica decorrer de parada cardíaca
irreversível, comprovada por resultado incontestável de exame eletrocardiográfico.
§ 3' Não podem participar do processo de verificação de morte
encefálica médicos integrantes das eqnipes especializadas autorizadas, na forma deste decreto, a proceder à retirada, transplante ou
enxerto de tecidos, órgãos e partes.

§ 4' Os familiares, que estiverem em companhia do falecido ou
que tenham oferecido meios de contato, serão obrigatoriamente informados do início do procedimento para a verificação da morte encefálica.
§ 5' Será admítida a presença de médico de confiança da família
do falecido no ato de comprovação e atestação da morte encefálica, se
a demora de seu comparecimento não tornar, pelo decurso do tempo,
inviável a retirada, mencionando-se essa circunstância no respectivo
relatório.

§ 6' A fann1ia carente de recursos financeiros poderá pedir que
o diagnóstico de morte encefálica seja acompanhado por médico
indicado pela direção local do SUS, observado o disposto no parágrafo
anterior.
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Art. 17. Antes da realização da necropsia, obrigatória por lei, a
retirada de tecidos, órgãos ou partes poderá ser efetuada se estes não
tiverem relação com a causa mortis, circunstância a ser mencionada
no respectivo relatório, com cópia que acompanhará o corpo à instituição responsável pelo procedimento médico-legal.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos
de morte ocorrida sem assistência médica ou em decorrência de causa
mal definida ou que necessite de ser esclarecida diante da suspeita
de crime, quando a retirada, observadas as demais condições estabelecidas neste decreto, dependerá de autorização expressa do médico
patologista ou legista.

SeçãoII
Do Procedimento de Retirada
Art. 18. Todos os estabelecimentos de saúde deverão comunicar
à CNCDO do respectivo Estado, em caráter de urgência, a verificação
em suas dependências de morte encefálica.
Parágrafo único. Se o estabelecimento de saúde não dispuser de
condições para a comprovação da morte encefálica ou para a retirada
de tecidos, órgãos e partes, segundo as exigências deste decreto, a
CNCDO acionará os profissionais habilitados que se encontrarem
mais próximos para efetuarem ambos os procedimentos, observado o
disposto no § 3' do art. 16 deste decreto.

Art. 19. Não se efetuará a retirada se não for possível a identificação do falecido por qualquer dos documentos previstos nos §§ I" e
6' do art. 14 deste decreto.
§ l' Se dos documentos do falecido constarem opções diferentes,
será considerado válido, para interpretação de sua vontade, o de
expedição mais recente.
§ 2' Não supre as exigências deste artigo o simples reconhecimento de familiares, se nenhum dos documentos de identificação do
falecido for encontrado.
§ 3' Qualquer rasura ou vestígios de adulteração dos documentos,
em relação aos dados previstos nos §§ l' e 6' do art. 14, constituem
impedimento para a retirada de tecidos, órgãos e partes, salvo se, no
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mínimo, dois consangüíneos do falecido, seja na linha reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, conhecendo a sua vontade, quiserem
autorizá-la.
§ 4" A retirada de tecidos, órgãos e partes do cadáver de pessoas
incapazes dependerá de autorização expressa de ambos os pais, se
vivos, ou de quem lhes detinha, ao tempo da morte, o pátrio poder, a
guarda judicial, a tutela ou curatela.
Art. 20. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo será
precedida da comprovação de comunicação ao Ministério Público e da
verificação das condições de saúde do doador para melhor avaliação
de suas conseqüências e comparação após o ato cirúrgico.
Parágrafo único. O doador será prévia e obrigatoriamente informado sobre as conseqüências e riscos possíveis da retirada de tecidos,
órgãos ou partes de seu corpo, para doação, em documento lavrado na
ocasião, lido em sua presença e acrescido de outros esclarecimentos
que pedir e, assim, oferecido à sua leitura e assinatura de duas
testemunhas, presentes ao ato.

SeçãoIll
Da Recomposição do Cadáver
Art. 21. Efetuada a retirada, o cadáver será condignamente recomposto, de modo a recuperar, tanto quanto possível, sua aparência
anterior, com cobertura das regiões com ausência de pele e enchimento,
com material adequado, das cavidades resultantes da ablação.

CAPÍTULO V
Do Transplante ou Enxerto

Seçãol
Do Consentimento do Receptor
Art. 22. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, após devidamente aconselhado sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento.
§ 1" Se o receptor for juridicamente incapaz ou estiver privado
dos meios de comunicação oral ou escrita ou, ainda, não souber ler e
escrever, o consentimento para a realização do transplante será dado
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por um de seus pais ou responsáveis legais, na ausência dos quais, a
decisão caberá ao médico assistente, se não for possível, por outro
modo, mantê-lo vivo.

§ 2' A autorização será aposta em documento, que conterá as
informações sobre o procedimento e as perspectivas de êxito ou
insucesso, transmitidas ao receptor, ou, se for o caso, às pessoas
indicadas no parágrafo anterior.
§ 3' Os riscos considerados aceitáveis pela equipe de transplante ou enxerto, em razão dos testes aplicados na forma do art. 24, serão
informados ao receptor que poderá assumi-los, mediante expressa
concordância, aposta no documento previsto no parágrafo anterior,
com indicação das seqüelas previsíveis.
Seção Il
Do Procedimento de Transplante
Art. 23. Os transplantes somente poderão ser realizados em
pacientes com doença progressiva ou incapacitante, irreversível por
outras técnicas terapêuticas, cuja classificação, com esse prognóstico,
será lançada no documento previsto no § 2' do artigo anterior.
Art. 24. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano só será autorizada após a realização,
no doador, de todos os testes para diagnóstico de infecções e afecções,
principalmente em relação ao sangue, observando-se, quanto a este,
inclusive os exigidos na triagem para doação, segundo dispõem a Lei
n' 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder Executivo.
§ l' As equipes de transplantes ou enxertos só poderão realizálos se os exames previstos neste artigo apresentarem resultados que
afastem qualquer prognóstico de doença incurável ou letal para o
receptor.

§ 2' Não serão transplantados tecidos, órgãos e partes de portadores de doenças que constem de listas de exclusão expedidas pelo
órgão central do SNT.
§ 3' O transplante dependerá, ainda, dos exames necessários à
verificação de compatibilidade sangüínea e histocompatibilidade com
o organismo de receptor inscrito, em lista de espera, nas CNCDOs.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3769-3960, jun. 1997

3957
§ 4e A CNCDO, em face das informações que lhe serão passadas
pela equipe de retirada, indicará a destinação dos tecidos, órgãos e
partes removidos, em estrita observância à ordem de receptores
inscritos, com compatibilidade para recebê-los.

§ 5e A ordem de inscrição, prevista no parágrafo anterior, poderá deixar de ser observada, se, em razão da distância e das condições
de transporte, o tempo estimado de deslocamento do receptor selecionado tornar inviável o transplante de tecidos, órgãos ou partes
retirados ou se deles necessitar quem se encontre em iminência de
óbito, segundo avaliação da CNCDO, observados os critérios estabelecidos pelo órgão central do SNT.

SeçãollI
Dos Prontuários

Art. 25. Além das informações usuais e sem prejuízo do disposto no § 1e do art. 3e da Lei ne 9.434, de 1997, os prontuários conterão:
I - no do doador morto, os laudos dos exames utilizados para
a comprovação da morte encefálica e para a verificação da viabilidade
da utilização, nas finalidades previstas neste decreto, nos tecidos,
órgãos ou partes que lhe tenham sido retirados e, assim, relacionados,
bem como o original ou cópia autenticada dos documentos utilizados
para a sua identificação;

n - no do doador vivo, o resultado dos exames realizados para
avaliar as possibilidades de retirada e transplante dos tecidos, órgãos
e partes doados, assim como a comunicação, ao Ministério Público, da
doação efetuada de acordo com o disposto nos §§ 4e e 5e do art. 15 deste
decreto;
In -r- no do receptor, a prova de seu consentimento, na forma
do art. 22, cópia dos laudos dos exames previstos nos incisos anteriores, conforme o caso e, bem assim, os realizados para o estabelecimento da compatibilidade entre seu organismo e o do doador.
Art. 26. Os prontuários, com os dados especificados no artigo
anterior, serão mantidos pelo prazo de cinco anos nas instituições
onde foram realizados os procedimentos que registram.
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Parágrafo único. Vencido o prazo previsto neste artigo, os prontuários poderão ser confiados à responsabilidade da CNCDO do
Estado de sede da instituição responsável pelo procedimento a que se
refiram, devendo, de qualquer modo, permanecer disponíveis pelo
prazo de 20 anos, para eventual investigação criminal.
Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. Aplica-se o disposto no § 3º do art. 19 à retirada de
tecidos, órgãos ou partes de pessoas falecidas, até seis meses após a
publicação deste decreto, cujos documentos tenham sido expedidos
em data anterior à sua vigência.
Art. 28. É o Minístério da Saúde autorizado a expedir instruções e regulamentos necessários à aplicação deste decreto.
Art. 29. Enquanto não for estabelecida a estrutura regimental
do Ministério da Saúde, a sua Secretaria de Assistência à Saúde
exercerá as funções de órgão central do SNT.
Art. 30. A partir da vigência deste decreto, tecidos, órgãos ou
partes não poderão ser transplantados em receptor não indicado pelas
CNCDOs.
Parágrafo ÚIÚCO. Até a criação das CNCDOs, as competências
que lhes são cometidas por este decreto, poderão, pelo prazo máximo
de um ano, ser exercidas pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do
Distrito Federal.

Art. 31. Não se admitirá inscrição de receptor de tecidos, órgãos
ou partes em mais de uma CNCDO.
§ 1e Verificada a duplicidade de inscrição, o órgão central do
SNT notificará o receptor para fazer a sua opção por uma delas, no
prazo de quinze dias, vencido o qual, sem resposta, excluirá da lista
a mais recente e comunicará o fato à CNCDO, onde ocorreu a inscrição, para igual providência.
§ 2º A inscrição em determinada CNCDO não impedirá que o
receptor se submeta a transplante ou enxerto em qualquer estabelecimento de saúde autorizado, se, pela lista sob controle do órgão
central do SNT, for o mais indicado para receber tecidos, órgãos ou
partes retirados e não aproveitados, de qualquer procedência.
Colo Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília,
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Art. 32. Ficam convalidadas as inscrições de receptores efetuadas por CNCDOs ou órgãos equivalentes, que venham funcionando
em Estados da Federação, se atualizadas pela ordem crescente das
respectivas datas e comunicadas ao órgão central do SNT.
Art. 33. Caberá aos estabelecimentos de saúde e às equipes especializadas autorizados a execução de todos os procedimentos médicos
previstos neste decreto, que serão remunerados segundo os respectivos
valores fixados em tabela aprovada pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Os procedimentos de diagnóstico de morte
encefálica, de manutenção homeostática do doador e da retirada de
tecidos, órgãos ou partes, realizados por estabelecimento hospitalar
privado, poderão, conjunta ou separadamente, ser custeados na forma
do caput, independentemente de contrato ou convênio, mediante
declaração do receptor, ou, no caso de óbito, por sua fanu1ia, na
presença de funcionários da CNCDO, de que tais serviços não lhe
foram cobrados.
Art. 34. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 35. Fica revogado o Decreto n· 879, de 22 de julho de 1993.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
DECRETO N· 2.269, de 30 DE JUNHO DE 1997
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1998, o prazo de
remanej amento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n· 1.547, de 3
de julho de 1995: quatro DAS 101.4 e dezoito DAS 101.1.
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Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 2"do art. 2"do Deereto n"1.547, de 1995.
Art. 2" Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Previdência e
Assistência Social dezoito cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, oriundos da extinção de órgãos da Administração Federal, assim especificados: cinco DAS 101.3 e treze
DAS 101.2, a serem alocados na Secretaria de Assistência Social até
31 de dezembro de 1998.
§ 1" Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
estrutura regimental do Ministério da Previdência e Assistência
Social e serão utilizados na implementação de projetos relativos à
descentralização das ações de assistência social.
§ 2" Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, considerarse-ão exonerados os titulares investidos nos referidos cargos e estes
restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revoga-se o Decreto n" 2.102, de 24 de dezembro de
1996.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Declara luto oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Artigo único. É declarado luto oficial.em todo o Pais, no dia 4 de
junho de 1997, em sinal de pesar pelo falecimento de Pio Gianotti
(Frei Damião de Bozzano).
Brasília, 2 de junho de 1997; 1760 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(2) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Transfere dotações consignadas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, no valor de R$ 3.337.036,00, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 29 da Medida Provisória n' 1.549-30, de
15 de maio de 1997,
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DECRETA:

Art. 1· São apropriadas ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, na forma do Anexo I, as
dotações constantes do Anexo II, deste decreto, nos montantes especificados, mantidas as mesmas subatividades, grupos de despesa e
modalidade de aplicação previstos na Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997.
Art. 2· Em decorrência do disposto no art. 1·, fica alterada a
receita do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, de acordo com o Anexo III deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.6.1997, págs. 11376111377.

(3) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Ubíratã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na Cidade
de Ubíratã, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53740.000685/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 19 de
novembro de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961.4048,jun. 1997
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vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ubiratã, Estado do Paraná, outorgada à Rádio Clube de Ubiratã
Ltda., pela Portaria Me n Q 252, de 14 de novembro de 1984, publicada
no Diário Oficial da União em 19 subseqüente, tendo passado à
condição de concessionária em virtude de autorizado aumento de
potência de sua estação, nos termos da EM n Q 112/94-MC, de 12 de
setembro de 1994.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro
(4) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Internacio-

nal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6Q , inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n Q 53740.000800/94,
DECRETA:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei
Q4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de março
n
de 1995, a concessão da Rádio Internacional Ltda, outorgada pelo
Decreto n Q 90.917, de 6 de fevereiro de 1985, publicado no Diário
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Oficial da União em 7 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(5) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Marcelino
Ramos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 53790.000628/93,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Marcelino Ramos Ltda., outorgada
originariamente à Sociedade Rádio Marcelinense Ltda., pela Portaria
MVOP n· 428, de 1" de junho de 1958, autorizada a alterar sua
denominação social para a atual pela Portaria n· 106, de 17 de março
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de 1970, e renovada pelo Decreto n· 89.590, de 27 de abril de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Marcelino
Ramos, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(6) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Brasil Sul
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ibiporã,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo. em vista o que consta do Processo Administrativo n·
53740.000060/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Brasil Sul Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n· 408, de 21 de junho de 1958, renovada pelo Decreto
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n" 89.546, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 12 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Ibiporã, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(7) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Cultural São Francisco de Assis, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na Cidade de Siqueira Campos, Estado
doParanâ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53740.000490/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 29 de
outubro de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Siqueira Campos, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
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Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos Ltda., pela Portaria ConteI
n Q 84, de 7 de outubro de 1964, renovada pelo Decreto n" 90.256, de 2
de outubro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 3
subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a Fundação
Cultural São Francisco de Assis, nos termos do Decreto n Q 93.149, de
21 de agosto de 1986, publicado em 22 de agosto seguinte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Nauarro Guerreiro

(8) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Transfere para a Fundação José de Paiva Netto a concessão outorgada à Sociedade
de Radiodifusão Grande Rio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Iranduba, Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n Q 53630.000234196,
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DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Sociedade de
Radiodifusão Grande Rio Ltda., pelo Decreto n' 95.796, de 8 de março
de 1988, publicado no Diário Oficial da União em 9 subseqüente, para
a Fundação José de Paiva Netto explorar, pelo restante do prazo, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Iranduba, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Nauarro Guerreiro
(9) DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Independência do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53740.000029/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Independência do Paraná
Ltda., outorgada pelo Decreto n' 1.139, de 5 de junho de 1962, e
renovada pelo Decreto n' 88.578, de 2 de agosto de 1983, publicado no
Diário Oficial da União em 4 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Nauarro Guerreiro

(10) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1997
Declara ponto facultativo nas reparti.
ções públicas da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. localizadas
no Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado ponto facultativo, no dia 4 de junho de
1997, nas repartições públicas da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional, localizadas no Estado de Pernambuco, em
face do funeral de Pio Gianotti (Frei Damião de Bozzano),
Parágrafo único. O disposto neste artigo não abrange as repartições que prestem serviços essenciais.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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(11) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1997
Institui o Dia Comemorativo do Quarto
Centenário do falecimento do Beato José de

Anchieta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando o trabalho precursor do Beato Anchieta nos primórdios da colonização do Brasil, notadamente nos Estados de São
Paulo e Espírito Santo;
Considerando sua dedicação à defesa intransigente dos interesses e direitos dos povos indígenas, o que o consagrou como o Apóstolo
do Brasil;
DECRETA:
Art. l' Fica instituído o dia 9 de junho de 1997 como o Dia
Comemorativo do Quarto Centenário do falecimento do Beato José de
Anchieta - Apóstolo do Brasil.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

(12) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, crédito especial no valor de
R$ 1.070.000,00, aberto pelo Decreto de 20 de
dezembro de 1996, em favor da Justiça Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
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DECRETA:

Art. I" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, pelos saldos
apurados em 31 de dezembro de 1996, no valor de R$ 1.070.000,00
(um milhão e setenta mil reais), crédito especial autorizado pela Lei
n" 9.386, de 18 de dezembro de 1996, e aberto pelo Decreto de 20 de
dezembro de 1996, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes dos saldos do referido crédito, apurado em
31 de dezembro de 1996.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 5.6.1997, pág.

11557.

(13) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 348.690.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso IH, alínea c, da Lei n" 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
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R$ 348.690.000,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e
noventa mil reais), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, conforme indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 5.6.1997, págs. 11557/11558.

(14) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de
1996, o crédito especial aberto pelo Decreto de

23 de dezembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no § 2' do art. 167 da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1996, no valor de R$ 498.830,00 (quatrocentos e noventa
e oito mil, oitocentos e trinta reais), o crédito especial autorizado pela
Lei n' 9.408, de 20 de dezembro de 1996, e aberto pelo Decreto de 23
de dezembro de 1996, na forma do Anexo I deste decreto.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997; 17ff' da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 5.6.1997. pág. 11558.
(15) DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1997
Autoriza o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER) a construir,
restaurar e conservar acessos rodoviários a
assentamentos de projetos de reforma agrá·

ria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" e 2· do Decreto-Lei n· 512, de 21 de março de
1969,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER) a realizar a construção, restauração, obras e
serviços complementares de acessos rodoviários, a assentamentos em
projetos de reforma agrária, em núcleos urbanos ou rurais, inclusive
em suas vias internas, observadas as disponibilidades orçamentárias,
e desde que:
I - o acesso venha a propiciar o escoamento da produção dos
núcleos mencionados no caput deste artigo, até o duto de trânsito
trafegável mais próximo;
H - os serviços de terraplanagem possam Ser executados em
condições técnicas compatíveis com o tráfego, a critério do DNER;
IH - a construção, a restauração, as obras e serviços complementares correspondam a um único acesso;
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N - a responsabilidade pela conservação dos acessos seja assumida pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal, conforme o caso.
Art. 2º Para a consecução dos objetivos indicados neste decreto,
poderá o DNER celebrar, se necessário, acordos, contratos e convênios, inclusive de delegação de encargos, com os Estados, Municípios,
Distrito Federal ou outras entidades federais, observada a legislação
que disciplina a matéria.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasílía, 6 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha

(16) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Heliópolis/Jatobâ, desmembrado da Fazenda Malhada Real, situado no
Município de Santa Maria da Boa Vista,
Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras U, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Heliópolis/Jatobá, desmembrado da Fazenda Malhada Real, com área de
646,8000ha (seiscentos e quarenta e seis hectares e oitenta ares),
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situado no Município de Santa Maria da BoaVista, objeto do Registro
n· R-5-199, fi. 199, Livro 2, do Cartório do Unico Ofício da Comarca
de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso Hl, da Constituição.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(17) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antonio, situado no Munictpio de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, com área de 662,0200ha (seiscentos e sessenta e dois hectares e dois ares), situado no Município de Cajazeiras, objeto do Registro
n· 2.488, fi. 167, Livro 2-A-X, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cajazeiras, Estado da Paraíba,
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda do Tesouro, situado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda do
Tesouro, com área de 479,7408ha (quatrocentos e setenta e nove
hectares, setenta e quatro ares e oito centiares), situado no Município
de Tamarana, objeto dos Registros nOs R-2-1.464, Ficha 2; R-2-1.636,
Ficha 2 e R-2-542, Ficha 2, todos do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Londrina, Estado do Paraná,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto
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(19) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Cotias, situado no Município de
Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, e dá cutras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cotias,
com área de 973,5223ha (novecentos e setenta e três hectares, cinqüenta e dois ares e vinte e três centiares), situado no Município de
Buriti dos Lopes, objeto da Matrícula nQ 1.440, fi. 4v, Livro 2-J, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Buriti dos Lopes,
Estado do Piauí.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(20) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Fazenda Rocilânclia, situado no Município
de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° d.a Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rocilândia,
com área de 1.372,8000ha (um mil, trezentos e setenta e dois hectares
e oitenta ares), situado no Município de Canindé, objeto do Registro
nO R-1-1.912, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a 'desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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3980
(21) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
B~027, desmembrado do im6vel Ubírcjara,
Parte B, na Gleba Rio Alto, conhecido como
Fazenda Prosolina, situado no Município de
Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado B-027, desmembrado do
imóvel Ubirajara, Parte B, na Gleba Rio Alto, conhecido comoFazenda
Prosolina, com área de 1.317,2758ha (um mil, trezentos e dezessete
hectares, vinte e sete ares e cinqüenta e oito centiares), situado no
Município de Campo Novo de Rondónia, objeto do Registro n" R-1-3.388,
Livro 2, do Cartório do 2" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(22) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imócel rural denominado
Fazenda Campanário, situado no Município
de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campanário, com área de 2.862,0000ha (dois mil, oitocentos e sessenta e dois
hectares), situado no Município de São Gabriel do Oeste, objeto do
Registro n" R-2-5.107, ficha 1, Livro 2, do Serviço Registral Imobiliário
da Comarca de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art.. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(23) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda Santa Clara, situado no
Município de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santa Clara, com área de 4.353,4960ha (quatro mil, trezentos e
cinqüenta e três hectares, quarenta e nove ares e sessenta centiares),
situado no Município de Bataguassu, objeto do Registro n" R-2-4.586,
Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(24) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda SantaAgostinha, situado no Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos os arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
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Agostinha, com área de 700,000000 (setecentos hectares), situado no
Município de Caraúbas, objeto do Registro n Q R-6-M-2.208, fi. 185v,
Livro 2-11, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Caraúbas,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área da reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Soboi, situado rw Municipio de Sano
tarém, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Soboi, com
área de 2.978,3476ha (dois mil, novecentos e setenta e oito hectares,
trinta e quatro ares e setenta e seis centiares), situado no Município
de Santarém, objeto do Registro nº R-2-4.573, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santarém, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(26) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse-social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Sadia lIl, situado no Município
de Nossa Senhora do Livramento, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Sadia III,
com área de 4.721,0000ha (quatro mil, setecentos e vinte e um
hectares), situado no Município de Nossa Senhora do Livramento,
objeto dos Registros n's R-2-25.903, R-2-25.904, R-2-25.905 e R-225.906, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de fonna a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(27) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Butiá Verde, situado no Município de Frcuburgo, Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Butiá Verde, com
área de 487,4888ha (quatrocentos e oitenta e sete hectares, quarenta
e oito ares e ointenta e oito centiares), situado no Município de
Fraiburgo, objeto das Matrículas nOs M-3.997, M-3.998, M-3.999,
ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(28) DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Jorge, situado no Município de
Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
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nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge,
com área de 196,6000ha (cento e noventa e seis hectares e sessenta
ares), situado no Município de Indiaroba, objeto do Registro nº R-10654, fi. 161, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Umbaúba, Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(29) DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1997
Outorga concessão à Americel S.A. para
explorar o Serviço Móvel Celular, na área
geográfica dos Estados de Goiás, Tocantins,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia,
Acre e Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e dando cumprimento ao
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disposto no art. 3' da Lei n' 9.295, de 19 de julho de 1996, e no art. 3'
do Regulamento do Serviço Móvel Celular, aprovado pelo Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo n' 53000.016577/96 (Concorrência n' 001l96-SFO/MC),
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada à Americel S.A. concessão para exploração do Serviço Móvel Celular, pelo prazo de quinze anos, na área
geográfica correspondente aos Estados de Goiás, Tocantins, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Distrito Federal.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão será
formalizado pelo Ministério das Comunicações, observadas as disposições da regulamentação pertinente.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(30) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sorwra em onda média, na CidaM M Conselheiro Lafaíete, Estado M Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. &', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000167/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Clube de Minas Gerais Ltda.,
conforme Portaria MVOP n? 151, de 12 de fevereiro de 1948, renovada
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pelo Decreto n' 89.426, de 8 de março de 1984, publicado no Diário
Oficial da União de 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Conselheiro
Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(31) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Platinense Ltdo., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 53740.000432193,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio de
1994, a concessão da Rádio Difusora Platinense, Ltda., outorgada, origiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jnn. 1997
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nariamente, pela Portaria MVOP n Q 395, de 17 de junho de 1952, e
renovada pelo Decreto n Q 89.626, de 8 de maio de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(32) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio TV do
Maranhão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sorwra em onda média, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6Q , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n Q 50680.000241193,
DECRETA:
Art. 1 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 Q , da Lei
n 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1Q de
novembro de 1993, a concessão da Rádio TV do Maranhão Ltda.,
outorgada pelo Decreto n Q 42.675, de 20 de novembro de 1957, e
renovada pelo Decreto n Q 90.427, de 8 de novembro de 1984, sendo
Q

Q
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mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Luís, Estado
do Maranhão.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(33) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor de Malacco
Amarante Energética S.A., a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
n' 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Malacco Amarante Energética S.A, a área de
terra de propriedade particular, no total de 108,00ha, necessária à
instalação da Pequena Central Hidrelétrica Ribeirão Galheiro (Nova
Xavantina), nos Municípios de Barra do Garças e Nova Xavantina,
Estado de Mato Grosso, de acordo com o projeto e planta constantes
do Processo n' 27100.000133/90-71.
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Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem seu início no vértice 1, coordenadas UTM
356.200/8319.200, e desloca-se na horizontal por 1.800m até o vértice
2, coordenadas UTM 356.200/8317.400, flete em ângulo reto e desloca-se na vertical por 600m até o vértice 3, coordenadas UTM
355.600/8317.400, flete também em ângulo reto e desloca-se por
1.800m até o vértice 4, coordenadas UTM 355.600/8319.200, onde
finalmente !lete em ângulo reto e desloca-se na vertical por 600m até
o vértice 1, onde teve início esta descrição.

Art. 2Q A concessionária fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que
trata o art. 1 deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de
urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956.
Q

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de' 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(34) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n Q 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n'' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n Q 9.074, de 7 de
julho de 1995,
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DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de dez
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RAE Santa Maria, circuito duplo, em 138kV, com origem na
linha de transmissão Milton Fornasaro - Santa Maria e término na
estação transformadora de distribuição Santa Maria, localizada no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 48100.001637/96-18.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1·
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 9 Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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(35) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletricidade do
Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, ds 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:

Art. I" Fica declarada de utilidade pública, para fins de institnição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra situada na faixa de
vinte metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Derivação/SE Campos Elíseos, em 138kV, com origem
na estrutura 9.2 da linha de transmissão ImbariêlPetroflex/ORBELI
REDUC e término na subestação Campos Elíseos, localizada no
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, necessária
à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo nº 48100.000498/97-51.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
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quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(36) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786,
de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei n· 9.074, de 7 dejulhode 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa de sessenta metros de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Serra
da Mesa - Samambaia I, em 500kV, com origem na subestação da
Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa e término na subestação Samambaia I, localizada nos Municípios de Minaçu, Colinas do Sul,
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Niquelândia, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Cocalzinho de Goiás
e Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás, e no Distrito Federal,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constante do Processo n'' 48100.001619/96-28.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referido no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(37) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea b do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5° do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nO 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paul~ S.A, a
área de terra de propriedade particular, no total de 4.459,56m , necessária à instalação da estação transformadora de distribuição Juqueí,
no Munícípio de São Sebastião, Estado de São Paulo, de acordo com o
projeto e planta constantes do Processo nO 48100.002033/96-17.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
Se descreve e caracteriza:

- tem início no Ponto 1, localizado na interseção dos alinhamentos oeste da Avenida Gerôncio Bento Pereira e norte da Rua Votuporanga; segue com o rumo 72'38'49"NW, pelo alinhamento norte desta,
na distância de 63,13m, até atingir o Ponto 2; deflete à direita e segue
com o rumo 17'20'47"NE, pelo alinhamento leste da Avenida João
Antônio dos Santos, na distância de 70,08m, até atingir o Ponto 3;
deflete à direita e segue com o rumo 72'37'56"SE, na distância de
64,17m, até atingir o Ponto 4; deflete à direita e segue com o rumo
18'll'49"SW, pelo alinhamento oeste da Avenida Gerôncio Bento
Pereira, na distância de 70,07m, até atingir o Ponto 1, onde teve inicio
esta descrição.
Art. 2° Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente,

a desapropriação de que trata o art. 1° deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(38) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5Q do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
n Q 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFLi,
a área de terra de propriedade particular, no total de 3.502,0Im ,
necessária à instalação da subestação denominada Cajobi, localizada
no Município de Cajobi, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto
e planta constantes do Processo n? 48100.001530/96-16.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco nº 1, cravado na cerca-divisa da futura
subestação Cajobi, no lado direito da Rodovia João Carlos Rosa, num
ponto localizado 399,70m após o entroncamento da referida rodovia
e a Rua Francisca Madrona Saes, no sentido da localidade de Embaúba; desse ponto, segue com rumo e distância SW 74'56'43" - 55,00m,
margeando a supracitada rodovia, até o Marco n Q 2; nesse ponto
deflete à direita, formando um ângulo interno de 89'00'00" e segue
com rumo e distância NW 14'03'17" - 52,9:jm, até o Marco n Q 3; nesse
ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 89'53'27" e
segue com rumo e distância NE 76'03'16" -77,91m, até o Marco n Q 4;
nesse ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de
67'44'16" e segue com rumo e distância SW 08'19'00" - 36,41m, até
o Marco n Q 5; nesse ponto, deflete à direita, formando um ângulo
interno de 175'49'41" e segue com rumo e distância SW 12'29'19"20,28m, até o Marco n Q 1, onde teve início esta descrição.
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Art. 2· A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1· deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n· 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(39) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n· 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n· 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Guanhães - Sabinópolis, em 69kV, com origem na subestação
Guanhães e término na Subestação Sabinópolis, localizada nos Municípios de Guanhães e Sabinópolis, Estado de Minas Gerais, necesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048, jun. 1997
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sária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n' 48100.002160/96-34.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(40) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1997
Torna sem efeito revogações de decretos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
nas Leis n's 4.716, de 29 de junho de 1965, e 6.198, de 26 de dezembro
de 1974,
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DECRETA:
Art. 10 Fica sem efeito a revogação dos Decretos nOs 58.984, de
3 de agosto de 1966, 66.331, de 17 de março de 1970, 84.763, de 3 de
junho de 1980, e 76.986, de 6 de janeiro de 1976, exceto os §§ 2º e 3º
do art. 15, efetivada pelo Decreto de 5 de setembro de 1991, publicado
no Diário Oficial da União do dia seguinte, que «ressalva os efeitos
jurídicos de declarações de interesse social ou de utilidade pública e
revoga os decretos que menciona».
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto

(41) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscal da União crédito suplementar na valor de R$ 440.648.764,00,
em favor de Operações Oficiais de Crédito recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada
no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso 1, alínea b, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 440.648.764,00 (quatrocentos e quarenta
milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
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Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retomo de Operações
de Crédito - Estados e Municípios, nos termos do art. 43, § 1', ínciso
n, da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 17.6.1997, pág. 12486.
(42) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00,
em favor da Justiça Eleitoral, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alíneas a e c, da Lei n? 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da Reserva de Contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 17.6.1997, pág. 12487.
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(43) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associa.
ção Assistencial Caminho da Luz, com sede
na cidade de Belo Horizonte (MG), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1° da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e 1° do
Decreto n? 50.517, de 2.de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 10 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Assistencial Caminho da Luz, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nO 42.774.760/0001-04 (Processo MJ n" 3.667/96-64);
U - Associação Evangélica Missão Transmundial, com sede
na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portadora do CGC
nO 75.904.789/0001-04 (Processo MJ nO 15.695/93-54);
lU - Cáritas Diocesana de Frederico Westphalen, com sede na
Cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nO 73.420.705/0001-31 (Processo MJ nO 13.735/97-20);
IV - Colégio Normal Nossa Senhora do Carmo, com sede na
Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nO
25.944.992/0001-36 (Processo MJ nO 14.200/96-77);
V - Esquadrão da Vida de Marília, com sede na Cidade de
Manlia, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 49.140.239/0001-56
(Processo MJ n" 26.931/95-39);
VI - Fundação Ecológica de Mineiros, com sede na Cidade de
Mineiros, Estado de Goiás, portadora do CGC nO 24.858.169/0001-45
(Processo MJ nO 6.168/96-19);
VII - Fundação Médica Assistencial de Desterro,
com sede na Cidade de Desterro, Estado da Paraíba, portadora do
CGC n? 09.202.680/0001-09 (Processo MJ n? 15.028/96-32);
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VIII - Grupo Fraterno Espírita, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC n" 02.922.060/0001-97 (Processo MJ n" 10.775/96-57);
IX - Instituto de Divulgação Espírita de Joinvil!e (IDEJ),
com sede na Cidade de Joinvil!e, Estado de Santa Catarina, portador
do CGC n" 81.140.428/0001-31 (Processo MJ n" 25.747/96-25);
X - Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista, com sede na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul, portador do CGC n" 92.052.042/0001-94 (Processo MJ n"
12.394/97-75);
XI - Lar Benvindo, com sede na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, portador do CGC n" 44.348.456/0001-12 (Processo MJ n'' 11/96-26);
XII - Sociedade Pestalozzi de Vassouras, com sede na Cidade
de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n?
27.966.241/0001-46 (Processo MJ n" 19.123/93-62); e
XIII - Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis, com
sede na Cidade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n" 23.969.298/0001-48 (Processo MJ n" 19.332/96-95).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenham: sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5"
do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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(44) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco ABC-Roma S.A. e da ABC-Roma Corretora de Valores Mobiliários S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento do
percentual da participação estrangeira no capital social do Banco
ABC-Roma S.A. e da ABC-Roma Corretora de Valores Mobiliários
S.A. até o limite de cem por cento.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(45) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área
de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área de terra de propriedade particular, no total de 519,5703ha,
necessária à instalação da Usina Hidrelétrica Cachoeira do Emboque
e respectivo reservatório, nos Municípios de Raul Soares e Abre
Campo, no Estado de Minas Gerais, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo n Q 48100.003803/95-77.
Parágrafo único. A área de terra, de que trata este artigo, assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco MO, de coordenadas UTM N =
7.773.609,2376 e E = 771.495,9012, segue em linha reta numa extensão de 517,23m, num rumo de O'OO'OO"E, até o Marco M1; deílete à
direita, numa extensão de 98,59m, num rumo de 0'00'00"8, até o
Marco M2; deílete à esquerda, numa extensão de 870,01m, num rumo
de O'OO'OO"E, até o Marco M3; deílete à direita, numa extensão de
56,47m, num rumo de 0'00'00"8, até o Marco M4; deílete à esquerda,
numa extensão de IlO,62m, num rumo de O'OO'OO"E, até o Marco M5;
deílete à direita, numa extensão de 214,66m, num rumo de
71'16'42"8E, até o Marco M6; deílete à direita, numa extensão de
133,13m, num rumo de 26'33'34"8E, até o Marco M7; deílete à direita,
numa extensão de 74,94m, num rumo de 23'30'46"8W, até o Marco
M8; deílete à esquerda, numa extensão de 188,56m, num rumo de
46'23'34"8E, até o Marco M9; deílete à esquerda, numa extensão de
201,56m, num rumo de 74'48'42"NE, até o Marco MIO; deílete à
esquerda, numa extensão de 178,39m, num rumo de 1'16'54" NE, até
o Marco MIl; deílete à direita, numa extensão de 145,08m, num rumo
de 11'13'44"NE, até o Marco M12; deílete à direita, numa extensão de
170,37m, num rumo de 26'49'44"NE, até o Marco M13; deílete à
direita, numa extensão de 146,68, num rumo de 36'41'18"NE, até o
Marco M14; deílete à esquerda, numa extensão de 216,95m, num
rumo de 5'04'11"NE, até o Marco M15; deílete à esquerda, numa
extensão de 74,30m, num rumo de 29'07'46"NW, até o Marco M16;
deílete à direita, numa extensão de 55,28M, num rumo de
5'22'59"NE, até o Marco M17; deílete à esquerda, numa extensão de
58,23m, num rumo de 61'30'34"NW, até o Marco M18; deílete à
esquerda, numa extensão de 139,06m, num rumo de 79'19'58"NW,
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até o Marco M19; deflete à direita, numa extensão de 103,79m, num
rumo de 23'21'52"NW, até o Marco M20; deflete à esquerda, numa
extensão de 104,70m, num rumo de 88'26'25"8W, até o Marco M2l;
deflete à direita, numa extensão de 238,73m, num rumo de
44"32'21"NE, até o Marco M22; deflete à esquerda, numa extensão de
74,93m, num rumo de 4'34'37''NW, até o Marco M23; deflete à direita,
numa extensão de 190,20m, num rumo de 45'OI'10"NE, até o Marco
M24; deflete à esquerda, numa extensão de 152,52m, num rumo de
34"38'32"NE, até o Marco M25; deflete à esquerda, numa extensão de
250,21m, num rumo de l1'43'13"NW, até o Marco M26; deflete à
direita, numa extensão de 188,14m, num rumo de lO'04'02"NW, até
o Marco M27; deflete à direita, numa extensão de 36,12m, num rumo
de 65'34'14''NE, até o Marco M28; deflete à direita, numa extensão
de 255,93m, num rumo de 42'39'11"8E, até o Marco M29; deflete à
esquerda, numa extensão de 150,92m, num rumo de 83'52'56"8E, até
o Marco M30; deflete à esquerda, numa extensão de 156,88m, num
rumo de 11'53'05''NE, até o Marco M3l; deflete à direita, numa
extensão de 96,09m, num rumo de 28'38'34''NE, até o Marco M32;
deflete à esquerda, numa extensão de 57,75m, num rumo de
13'45'31"NE, até o Marco M33; deflete à direita, numa extensão de
325,55m, num rumo de 59'41'05''NE, até o Marco M34; deflete à
direita, numa extensão de 145,79m, num rumo de 74'32'55"NE, até
o Marco M35; deflete à direita, numa extensão de 54,56m, num rumo
de 80'32'38"8E, até o Marco M36; deflete à direita, numa extensão de
332,33m, num rumo de 41'44'18"8E, até o Marco M37; deflete à
esquerda, numa extensão de 39,32m, num rumo de 81"15'35"8E, até
o Marco M38; deflete à esquerda, numa extensão de 89,70m, num
rumo de 29'59'54''NE, até o Marco M39; deflete à direita, numa
extensão de 350,05m, num rumo de 79'lO'37"NE, até o Marco M40;
deflete à direita, numa extensão de 124,92m, num rumo de
68'58'32"8E, até o Marco M41; deflete à direita, numa extensão de
145,95m, num rumo de 55'OI'34"8E, até o Marco M42; deflete à
esquerda, numa extensão de 150,06m, num rumo de 44'12'45"NE, até
o Marco M43; deflete à esquerda, numa extensão de 116,25m, num
rumo de 43'58'40''NW, até o Marco M44; deflete à direita, numa
extensão de 80,72m, num rumo de 2'07'21''NW, até o Marco M45;
deflete à direita, numa extensão de 117,87m, num rumo de
30'28'57''NE, até o Marco M46; deflete à esquerda, numa extensão de
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79,43m, num rumo de 70'12'48"NW, até o Marco M47; deflete à
direita, numa extensão de 54,52m, num rumo de 9'28'07''NW, até o
Marco M48; deflete à direita, numa extensão de 97,74m, num rumo
de 66'35'07"SE, até o Marco M49; deflete à direita, numa extensão de
53,87m, num rumo de 33'42'28"SE, até o Marco M50; deflete à direita,
numa extensão de 101,76m, num rumo de 3'22'07"SW, até o Marco
M51; deflete à esquerda, numa extensão de 118,96m, num rumo de
25'l7'34"SE, até o Marco M52; deflete à direita, numa extensão de
182,25m, num rumo de O'OO'OO"S, até o Marco M53; deflete à esquerda, numa extensão de 85,04m, num rumo de 18'26'48"SW, até o Marco
M54; deflete à direita, numa extensão de 106,12m, num rumo de
32'21'54"SW, até o Marco M55; deflete à direita, numa extensão de
57,51m, num rumo de 81'02'00"SW, até o Marco M56; deflete à
esquerda, numa extensão de 58,70m, num rumo de 14'45'1l"SW, até
o marco M57; deflete à direita, numa extensão de 268,63m, num rumo
de 25'43'30"SW, até o Marco M58; deflete à direita, numa extensão
de 100,17m, num rumo de 17'21'54"NW, até o Marco M59; deflete à
direita, numa extensão de 107,73m, num rumo de 19'27'08"NE, até
o Marco M60; deflete à direita, numa extensão de 82,66m, num rumo
de 40'37'13''NE, até o Marco M61; deflete à esquerda, numa extensão
de 95,32m, num rumo de 48'50'00"NW, até o Marco M62; deflete à
direita, numa extensão de 68,98m, num rumo de 17'39'40"NE, até o
Marco M63; deflete à esquerda, numa extensão de 377,46m, num
rumo de 86'22'1O"NW, até o Marco M64; deflete à esquerda, numa
extensão de 168,23m, num rumo de 19'44'04"SW, até o Marco M65;
deflete à direita, numa extensão de 270,14m, num rumo de
84'55'26''NW, até o Marco M66; deflete à direita, numa extensão de
140,71m, num rumo de 3'39'17"NE, até o Marco M67; deflete à
esquerda, numa extensão de 197,61m, num rumo de 79'32'49''NW,
até o Marco M68; deflete à esquerda, numa extensão de 142,12m, num
rumo de 75'23'19"SW, até o Marco M69; deflete à esquerda, numa
extensão de 336,60m, num rumo de 19'33'17"SW, até o Marco M70;
deflete à esquerda, numa extensão de 334,69m, num rumo de
19'07'43"SE, até o Marco M71; deflete à direita, numa extensão de
71,61m, num rumo de 38'44'03"SW, até o Marco M72; deflete à
direita, numa extensão de 101,58m, num rumo de 87'41'20"SW, até
o Marco M73; deflete à direita, numa extensão de 191,03m, num rumo
de 77'37'07"NW, até o Marco M74; deflete à esquerda, numa extensão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997

4010
de 211,99m, num rumo de 85'OO'44"8W, até o Marco M75; deflete à
esquerda, numa extensão de 139,29m, num rumo de 56'52'54"8W,
até o Marco M76; deflete à esquerda, numa extensão de 209,25m, num
rumo de 33'41'19"8E, até o Marco M77; deflete à esquerda, numa
extensão de 96,10m, num rumo de 88'34'1l"8E, até o Marco M78;
deflete à direita, numa extensão de 93,05m, num rumo de
58'28'10"8E, até encontrar o Marco M79; deflete à direita, numa
extensão de 145,63m, num rumo de 5'23'44"8W, até o Marco M80;
deflete à esquerda, numa extensão de 93,07m, num rumo de
24'19'48"8E, até o Marco M81; deflete à direita, numa extensão de
136,81m, num rumo de ll'32'52"8E, até o Marco M82; deflete à
direita, numa extensão de 153,80m, num rumo de 5'06'29"8W, até o
Marco M83; deflete à direita, numa extensão de 82,13m, num rumo
de 30'OO'39"8W, até o Marco M84; deflete à esquerda, numa extensão
de 73,91m, num rumo de 2'07'25"8E, até o Marco M85; deflete à
esquerda, numa extensão de 192,63m, num rumo de 75'll'25"8E, até
o Marco M86; deflete à direita, numa extensão de 135,85m, num rumo
de 27'37'30"8E, até o Marco M87; deflete à direita, numa extensão de
132,02m, num rumo de 5'57'14"8E, até o Marco M88; deflete à direita
numa extensão de 330,28m, num rumo de 84'l7'46"NW, até o Marco
M89; deflete à esquerda, numa extensão de 375,72m, num rumo de
25'28'18"8W, até o Marco M90; deflete à esquerda, numa extensão de
244,74m, num rumo de 39'56'05"8E, até o Marco M91; deflete à
esquerda, numa extensão de 147,49m, num rumo de 77'47'44"8E, até
o Marco M92; deflete à direita, numa extensão de 141,89m, num rumo
de 19'09'16"8E, até o Marco M-93; deflete à direita, numa extensão
de 45,12m, num rumo de 14'03'08"8W, até o Marco M94; deflete à
direita, numa extensão de 39,20m, num rumo de 65'15'02"8W, até o
marco M95; deflete à direita, numa extensão de 39,21m, num rumo
de 77'55'08"NW, até o Marco M96; deflete à direita, numa extensão
de 196,04m, num rumo de 54'07'21"NW, até o Marco M97; deflete à
direita, numa extensão de 179,59m, num rumo de 52'27'50"NW, até
o Marco M98; deflete à esquerda, numa extensão de 254,77m, num
rumo de 3'04'52"8W, até o Marco M99; deflete à direita, numa
extensão de 230,02m, num rumo de 34'51'22"8W, até o Marco M100;
deflete à esquerda, numa extensão de 320,34m, num rumo de
2'27'00"8W, até o Marco M101; deflete à direita, numa extensão de
268,20m, num rumo de 36'19'03"8W, até o Marco M102; deflete à
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esquerda, numa extensão de 475,l1m num rumo de 4°52'23"8W, até
o Marco M103; deflete à esquerda, numa extensão de 242,58m, num
rumo de 31°05'19"8E, até o Marco M104; deflete à esquerda, numa
extensão de 174,41m, num rumo de 67°53'17"8E, até o Marco M105;
deflete ã esquerda, numa extensão de 271,94m, num rumo de
80 044'17"NE, até o Marco M106; deflete à direita, numa extensão de
37,22m, num rumo de 36°03'34"8E, até o Marco M107; deflete à
direita, numa extensão de 158,68m, num rumo de 0059'20"8E, até o
Marco M108; deflete à esquerda numa extensão de 497,53m, num
rumo de 54°19'07"8E, até o Marco M109; deflete à direita, numa
extensão de 59,32m, num rumo de 40 056'00"8E, até o Marco M110;
deflete à direita, numa extensão de 28,35m, num rumo de
18°26'47"8W, até o Marco M111; deflete à direita, numa extensão de
147,26m, num rumo de 84°10'39"NW, até o Marco M112; deflete à
direita, numa extensão de 376,32m, num rumo de 75°45'08"NW, até
o Marco M113; deflete à direita, numa extensão de 449,21m, num
rumo de 61°15'08"NW, até o Marco M114; deflete à esquerda, numa
extensão de 403,41m, num rumo de 36°12'09"8W, até o Marco M115;
deflete à direita, numa extensão de 255,23m, num rumo de
51°33'54"8W, até o Marco M116; deflete à esquerda, numa extensão
de 139,75m, num rumo de 3°22'14"8W, até o Marco M1l7; deflete à
esquerda, numa extensão de 361,55m, num rumo de 89°07'59"8E, até
o Marco M1l8; deflete à direita, numa extensão de 197,22m, num
rumo de 55°08'21"8E, até o Marco M1l9; deflete à direita, numa
extensão de 88,49m, num rumo de 68°37'29"8W, até o Marco M120;
deflete à direita, numa extensão de 155,33m, num rumo de
80 052'49"8W, até o Marco M121; deflete ã esquerda, numa extensão
de 498,36m, num rumo de 34°48'1l"8W, até o Marco M122; deflete à
direita, numa extensão de 147,59m, num rumo de 83°01'25"8W, até
o Marco M123; deflete à direita, numa extensão de 295,37m, num
rumo de 7°33'41"NE, até o Marco M124; deflete à esquerda, numa
extensão de 284,42m, num rumo de 86'59'21"NW, até o Marco M125;
deflete à direita, numa extensão de 378,43m, num rumo de
53°41'30"NW, até o Marco M126; deflete à esquerda, numa extensão
de 96,59m, num rumo de 68°12'43"8W, até o Marco M127; deflete à
direita, numa extensão de 11l,70m, num rumo de 74°29'09"NW, até
o Marco M128; deflete à esquerda, numa extensão de 181,79m, num
rumo de 43°41'13"8W, até o Marco M129; deflete à esquerda, numa
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extensão de 346,63m, num rumo de 0059'18"SE, até o Marco M130;
deflete à direita, numa extensão de 379,23m, num rumo de
16'OI'04"SW, até o Marco M131; deflete à direita, numa extensão de
135,32m, num rumo de 46'48'33"SW, até o Marco M132; deflete à
direita, numa extensão de 182,37m, num rumo de 79'37'05"SW, até
o Marco M133; deflete à esquerda, numa extensão de 186,06m, num
rumo de 29'52'33"SW, até o Marco M134; deflete à esquerda, numa
extensão de 419,63m, num rumo de 27'07'41"SE, até o Marco M135;
deflete à esquerda, numa extensão de 83,77m, num rumo de
87'57'22"NE, até o Marco M136; deflete à direita, numa extensão de
89,16m, num rumo de 39'34'43"SE, até o Marco M137; deflete à
direita, numa extensão de 212,20m, num rumo de 9'44'02"SW, até o
Marco M138; deflete à esquerda, numa extensão de 277,26m, num
rumo de 30'27'04"SE, até o Marco M139; deflete à esquerda, numa
extensão de 168,42m, num rumo de 25'12'58"NE, até o Marco M140;
deflete à direita, numa extensão de 275,26m, num rumo de
55'38'16"SE, até o Marco M141; deflete à direita, numa extensão de
346,90m, num rumo de 2'28'11"SE, até o Marco M142; deflete à
direita, numa extensão de 72,96m, num rumo de 35'OO'37"SW, até o
Marco M143; deflete à direita, numa extensão de 167,62m, num rumo
de 50'04'57"NW, até o Marco M144; deflete à direita, numa extensão
de 267,58m, num rumo de 6'24'54"NE, até o Marco M145; deflete à
esquerda, numa extensão de 243,37m, num rumo de 62'11'31"SW, até
o Marco M146; deflete à direita, numa extensão de 228,71m, num
rumo de 28'55'32"NW, até o Marco M147; deflete à esquerda, numa
extensão de 336,55m, num rumo de 43'04'43"SW, até o Marco M148;
deflete à direita, numa extensão de 147,52m, num rumo de
84'30'43"SW, até o Marco M149; deflete à direita, numa extensão de
296,61m, num rumo de 40'56'01"NE, até o Marco M150; deflete à
esquerda, numa extensão de 432,26m, num rumo de 5'33'24"NW, até
o Marco M151; deflete à esquerda, numa extensão de 606,90m, num
rumo de 25'03'57"NW, até o Marco M152; deflete à direita, numa
extensão de 111,89m, num rumo de 34'07'57"NE, até o Marco M153;
deflete à direita, numa extensão de 71,06m, num rumo de
67'45'52"SE, até o Marco M154; deflete à esquerda, numa extensão
de 184,66m, num rumo de 60'57'43"NE, até o Marco M155; deflete à
direita, numa extensão de 176,80m, num rumo de 86'07'27"NE, até o
Marco M156; deflete à esquerda, numa extensão de 335,95m, num
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rumo de 18"42'34"NE, até o Marco M157; deflete a esquerda, numa
extensão de 271,73m, num rumo de 5"42'40"NW, até o Marco M158;
def1ete à direita, numa extensão de 233,53m, num rumo de
16"21'31"NE, até o Marco M159; deflete à direita, numa extensão de
96,40m, num rumo de 60"16'18"NE, até o Marco M160; deflete à
esquerda, numa extensão de 149,77m, num rumo de 28"37'36"NE, até
o Marco M161; deflete à direita, numa extensão de 178,70m, num
rumo de 72"29'08"NE, até o Marco M162; deflete à direita, numa
extensão de 130,01m, num rumo de 81"1l'13"SE, até o Marco M163;
deflete à esquerda, numa extensão de 170,43m, num rumo de
10"18'28"NW, até o Marco M164; deflete à direita, numa extensão de
65,27m, num rumo de 33"03'17"NE, até o Marco M165; def1ete à
direita, numa extensão de 104,81m, num rumo de 70"09'59"SE, até o
Marco M166; deflete à direita, numa extensão de 145,17m, num rumo
de 45'47'52"SE, até o Marco M167; deflete à esquerda, numa extensão
de 897,34m, num rumo de 19"36'59", até o Marco M168; def1ete à
esquerda, numa extensão de 244,84m, num rumo de 13"35'09"NE, até
o Marco M169; deflete à esquerda, numa extensão de 353,26m, num
rumo de 2'39'58"NE, até o marco M170; deflete à esquerda, numa
extensão de 271,48m, num rumo de 37"14'56"NW, até o marco Ml71;
deflete à esquerda, numa extensão de 219,09m, num rumo de
7l"48'42"NW, até o Marco M172; deflete à direita, numa extensão de
63,64m, num rumo de 25"29'22"NW, até o Marco Ml73; def1ete à
direita, numa extensão de 192,38m, num rumo de 39"50'20"NE, até o
Marco M174; deflete à direita, numa extensão de 482,54m, num rumo
de 62"17'58"SE, até o Marco M175; deflete à esquerda, numa extensão
de 779,73m, num rumo de 1"00'23'NW, até o Marco M176; deflete à
direita, numa extensão de 189,21m, num rumo de 87"39'36"NE, até o
Marco Ml77; deflete à esquerda, numa extensão de 89,63m, num
rumo de O"OO'OO"N, até o Marco M178; deflete à esquerda, numa
extensão de 258,02m, num rumo de 63"09'13"NW, até o Marco M179;
def1ete à direita, numa extensão de 242,01m, num rumo de
36"49'53"NW, até o Marco M180; deflete à esquerda, numa extensão
de 156,12m, num rumo de 74"45'43"SW, até o Marco M181; deflete à
direita, numa extensão de 91,98m, num rumo de 30"24'31"NW, até o
Marco M182; deflete à esquerda, numa extensão de 160,32m, num
rumo de 86"25'25"NW, até o Marco M183; deflete à esquerda, numa
extensão de 230,12m, num rumo de 57"07'51"SW, até o Marco M184;
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deflete à esquerda, numa extensão de 453,96m, num rumo de
32'28'31"SW, até o Marco M185; deflete direita, numa extensão de
589,40m, num rumo de 69'03'41"SW, até o Marco M186; deflete à
direita, numa extensão de 251,17m, num rumo de 32'08'49"NW, até
o Marco M187; deflete à direita, numa extensão de 846,43m, num
rumo de O'OO'OO"N até o Marco MO, onde teve início esta descrição.
à

Art. 2° A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo,
inclusive, invocar O caráter de urgência, para fins de imissão provis6ria na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de junho de 1997; 176° da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(46) DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 13.098.680,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 13.098.680,00 (treze milhões,
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noventa e oito mil, seiscentos e oitenta reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. e Companhia Brasileira de Trens Urbanos, conforme indicadas no Anexo III
deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 20.6.1997, págs.12754/12756.

(47) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública a Agremiação de Promoção e Assistência Social de
Echaporã, com sede na cidade de Echaporã
(SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e 1· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã,
com sede na Cidade de Echaporã, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n· 47.592.571/0001-26 (Processo MJ n· 18.649/96-96);
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II - Associação Beneficente Patronato Bento Gonçalves, com
sede na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul,
portadora do CGC 11" 88.669.957/0001-76 (Processo MJ 11" 1.319/97-98);
III - Associação Beneficente São Francisco de Assis, COm
sede na Cidade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n' 87.598.843/0001-10 (Processo MJ n? 14.417/97-40);
IV - Associação Cristã de Moços de Itapeva, com sede na
Cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
50.802.388/0001-12 (Processo MJ n' 2.037/96-91);
V - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Paranavaí, com sede na Cidade de Paranavaí, Estado do Paraná,
portadora do CGC n' 76.728.302/0001-42 (Processo MJ n' 19.929/95-77);
VI - Associação Ecumênica Monsenhor Horta - Amor, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC 11" 21.114.707/0001-07 (Processo MJ n' 1.331191-06);
VII - Associação Familia de Caná, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
16.881.294/0001-48 (Processo MJ n' 2.042/97-10);
VIII - Casa do Menor Trabalhador, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n'
27.642.420/0001-28 (Processo MJ n? 28.841196-08);
IX - Centro de Apoio Social e Atendimento do Município
de São Paulo (Casa), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portador do CGC n' 47.416.409/0001-57 (Processo MJ
n' 3.869/97-60);
X - Centro de Atendimento Comunitário São Jorge
(Ceacom), com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CGC n" 86.866.555/0001-36 (Processo MJ n' 13.160/95-38);
XI - Maternidade de Guaimbé, com sede na Cidade de Guaimbé, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 49.889.835/0001-33
(Processo MJ n' 25.339/94-57);
XII - Sociedade Beneficente Hospital São José, com sede na
Cidade de Chapada, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n' 88.962.675/0001-62 (Processo MJ n' 7.982/94-71);
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XIII - Centro Comunitário Irmãos Kennedy, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
n' 34.113.035/0001-59 (Processo MJ n' 7.873/96-06);
XIV - Abrigo dos Velhos Cristo Rei, com sede na Cidade de
Araguari, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n' 16.833.337/
0001-10 (Processo MJ n' 9.388/97-02).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(48) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE '.997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Fazenda Lagoinha-Parte, conhecido por
Gleba IH, situado no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, e dá outras
prouídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048, jun. 1997

4018
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoinhn.
Parte, conhecido por Gleba llI, com área de 2.078,3485ha (dois mil,
setenta e oito hectares, trinta e quatro ares e oitenta e cinco centia,
res), situado no Município de Presidente Epitácio, objeto da Matrícula
n" 5.828, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(49) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Fonte Nova, situado no Município
de Chor6, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fonte Nova,
com área de 281,0000ha (duzentos e oitenta e um hectares), situado
no Município de Choró, objeto do Registro nº R-2-2.183, do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Quixadá, Estado do
Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(50) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Riachão, constituído pelas
Glebas 1 a 6, Cigana I e Cigana Il, situado
no Município de Vitória do Mearim, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048, jun. 1997
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DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Riachão,
constituído pelas Glebas 1 a 6, Cigana I e Cigana lI, com área de
1.228,6280ha (um mil, duzentos e vinte e oito hectares, sessenta e dois
ares e oitenta centiares), situado no Município de Vitória do Mearim,
objeto da Matrícula n" 1.470, fi. 120, Livro 2-F, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(51) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São Carlos/Vitória, situado no Município de
Manaus, Estado do Amazonas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048, jun. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São CarlosNit6ria,
com área de 2.291,4490ha (dois mil, duzentos e noventa e um hectares, quarenta e quatro ares e noventa centiares), situado no Município
de Manaus, objeto do Registro n? R-1-22.987, fi. 1, Livro 2, do Cartório
do 3° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Manaus, Estado
do Amazonas.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto,
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso Ill, da Constituição.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997
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(52) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Seringal Vila Rica, conhecido por Orion/Ita,
marati, situado nos Municlpios de Acrelân·
dia e Plácido de Castro, Estado do Acre, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Vila Rica, conhecido por Orion/ltamarati, com área de 16.494,0749ha (dezesseis mil,
quatrocentas e noventa e quatro hectares, sete ares e quarenta e nove
centiares), situado nos Municípios de Acrelândia e Plácido de Castro,
objeto do Registro nº R-1-3.257, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Senador Guiomard, Estado do Acre.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, 0.6, t. 2, p. 3961-4ü48,jun. 1997
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(53) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Estância Santa Cruz, antes conhecido por
Monte Líbano e Monte Serrat, situado TW
Município de Santa Cruz Cabrália, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância Santa Cruz,
antes conhecido por Monte Líbano e Monte Serrat, com área de
319,4991ha (trezentos e dezenove hectares, quarenta e nove ares e
noventa e um centiares), situado no Município de Santa Cruz Cabralia, objeto do Registro n" R-3-3.91O, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Porto Seguro, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n, 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997

4024
(54) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Murity, situado no Munictpio de
Tucano, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Murity, com área
de 5.922,7660ha (cinco mil, novecentos e vinte e dois hectares, setenta
e seis ares e sessenta centiares), situado no Município de Tucano, objeto
do Registro n" R-2-2.566, fi. 173, Livro 2-F, do Cartório do Registro de
Imóveis, Hipotecas e Anexos da Comarca de Tucano, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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(55) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança, situado no Município de ltacaré, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Esperança, com área de 843,6291ha (oitocentos e quarenta e três hectares,
sessenta e dois ares e noventa e um centiares), situado no Município
de Itacaré, objeto do Registro n Q R-22-42, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itacaré, Estado da Bahia.

Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176Q da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997
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(56) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Município
de Eunápolis, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, com área de 1.617,1050ha (um mil, seiscentos e dezessete
hectares, dez ares e cinqüenta centiares), situado no Município de
Eunápolis, objeto do Registro n" R-2-2.053, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Eunápolis, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048, jun. 1997
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(57) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Olho D'Água, situado no Municipio
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de f"vereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, com área de 2.862,3120ha (dois mil, oitocentos e sessenta e
dois hectares, trinta e um ares e vinte centiares), situado no Município
de Vitória da Conquista, objeto dos Registros nOs R-1-34.597, Livro-2;
R-1-34.439, Livro 2, e 23.610, Livro 2, todos do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961·4048, jun. 1997
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(58) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Clara, situado no Município
de Pirenópolis, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara, com
área de 1.381,6000ha (um mil, trezentos e oitenta e um hectares e
sessenta ares), situado no Municipio de Pirenópolis, objeto do Registro
n? R-4-3.039, fi. 103, Livro 2-V, do Cartório do Tabelião 1· de Notas e
Registro de Imóveis da Comarca de Pirenópolis, Estado de Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 1760 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997
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(59) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Raimundo, situado no Município de São Luiz Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629,de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Raimundo, com área de 225,3400ha (duzentos e vinte e cinco hectares e
trinta e quatro ares), situado no Município de São Luiz Gonzaga do
Maranhão, objeto da Matrícula n? 4.298, fi. 200, do Livro 2-Q, do
Cartório do 1e Oficio da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(60) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Fé, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fé, com
área de 997,9148ha (novecentos e noventa e sete hectares, noventa e
um ares e quarenta e oito centiares), situado no Município de Carutapera, objeto do Registro n" R-I-449, fi. 275, Livro 2-A-l, do Cartório
do 1" Ofício da Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4ü48,jun. 1997
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(61) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Floresta, situado nos Municípios de
ItaberaílTaquaral de Goiáslltaquarai, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta,
com área de 1.819,8400ha (um mil, oitocentos e dezenove hectares e
oitenta e quatro ares), situado nos Municípios de ItaberaílTaquaral
de GoiáslItaquarí, objeto da Matrícula n" 6.746, fi. 265, Livro 2-Z, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaberaí, Estado de
Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(62) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conjunto Veneza/Conjunto Bela Vista/Li,
meeiro/Boa Sorte, Bom Jardim, situado no
Município de Itamaraju, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Veneza/Conjunto Bela Vista/Limoeiro/Boa Sorte/Bom Jardim, com área de
2.388,1373 ha (dois mil, trezentos e oitenta e oito hectares, treze ares
e setenta e três centiares), situado no Município de Itamaraju, objeto
dos Registros nºs R-7-116, fi. 116, Livro 2; R-8-116, fi. 116, Livro 2;
R-5-507, fi. 207, Livro 2-1; R-6-507, fi. 207, Livro 2-1; R-15-507, fi.
207, Livro 2-1; R-16-507, fi. 207, Livro 2-1; R-17-507, fi. 7, Livro 2-12;
R-1-2.908, fi. 8, Livro 2-12; R-1-2.906, fi. 5, Livro 2-12 e R-1-2.907, fi.
6, Livro 2-12, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Itamaraju, Estado da Bahia.
Art. 2ºExcluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(63) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1997
Declara de iniereese social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Lagoínha-Perte, conhecido por Gleba I, situado no Munidpio de Presidente Epitacio. Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda LagoinhaParte, conhecido por Gleba I, com área de 1.473,8298ha (um mil,
quatrocentos e setenta e três hectares, oitenta e dois ares e noventa
e oito centiares), situado no Muuicípio de Presidente Epitácio, objeto
da Matrícula n? 5.807, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição.
.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(64) DECRETODE23DEJUNHODE1997(*)
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, os imóveis que menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n? 4.132, de 10 de setembro de 1962, e no Decreto n? 98.897,
de 30 de janeiro de 1990,
DECRETA:
Art. L? Ficam declaradas de interesse social, para fins de desapropriação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lhama), os imóveis rurais constituídos de terras e benfeitorias indenizáveis, existentes no seguinte perímetro da
Reserva Extrativista do Ciriaco, situadas no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, com área aproximada de 7.050ha (sete mil e
cinqüenta hectares), criada pelo Decreto n" 534, de 20 de maio de
(*)

Retificado no DO de 26.5.1997 (pág. 4050 desta obra).
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1992, baseada na carta topográfica folha SB-23-V-C-1, escala
1:100.00, Ministério do Exército-DSG, assim descrita: partindo do
Ponto P-1, de CGA latitude 05'18'53" Sul e longitude 47'48'35" Oeste,
situado na margem direita do Córrego Bom Jesus, segue a montante
à distância aproximada de 8.500m (oito mil e quinhentos metros) até
o Ponto P-2, situado na confluência deste córrego com o afluente de sua
margem direita; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de
100e distância aproximada de 950m (novecentos e cinqüenta metros),
até o Ponto P-3; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute
de 293'30' e distância aproximada de 1.250m (um mil, duzentos e
cinqüenta metros), até o Ponto P-4; deste ponto, segue por uma linha
seca, com azimute de O' e distância aproximada de 1.450m (um mil
quatrocentos e cinqüenta metros), até o Ponto P-5; deste ponto, segue
por uma linha seca, com azimute 350°30' e distância aproximada de
850m (oitocentos e cinqüenta metros), até o Ponto P-6; deste ponto,
segue por uma linha seca, com azimute de 311°30' e distância aproximada de 1.450m (um mil quatrocentos e cinqüenta metros), até o
Ponto P-7, situado na margem direita do Igarapé Andirobal; deste
ponto, segue ajusante do citado igarapé, na distância aproximada de
3.800m (três mil e oitocentos metros), até o Ponto P-8; deste ponto,
segue por uma linha seca, de azimute de 296'30' e distância aproximada de 1.100m (um mil e cem metros), até o Ponto P-9, situado na
margem direita do igarapé Brejo Bandeirão; deste ponto, segue até o
montante do citado igarapé, com a distância aproximada de 3.100m
(três mil e cem metros), até o Ponto P-10, situado na confluência deste
igarapé com um afluente sem denominação; deste ponto, segue por
uma linha seca, com azimute de 255°30' e distância aproximada de
1.500m (um mil e quinhentos metros); até o Ponto P-ll; deste ponto,
segue por uma linha seca, com azimute 289° e distância aproximada
de 850m (oitocentos e cinqüenta metros), até o Ponto P-12; deste
ponto, segue por uma linha seca, com azimute de 296° e distância
aproximada de 1.050m (um mil e cinqüenta metros), até o Ponto P-13;
deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de 210' e
distância aproximada de 1.150m (um mil cento e cinqüenta metros),
até o Ponto P-14; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute
de 180° e distância aproximada de 1.400m (um mil e quatrocentos
metros), até o Ponto P-15; deste ponto, segue por uma linha seca, com
azimute de 159' e distância aproximada de 1.200m (um mil e duzentos
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metros), até o Ponto P-16; situado na margem esquerda de um igarapé
sem denominação, afluente da margem esquerda do igarapé Andirobal; deste ponto, segue a jusante pelo referido igarapé à distância
aproximada de 2.100m (dois mil e cem metros), até o Ponto P-17; deste
ponto, segue por uma linha seca, com azimute de 119' e distância
aproximada de 1.800m (um mil e oitocentos metros), até o Ponto P-18;
deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de 220' e
distância aproximada de 1.200m (um mil e duzentos metros), até o
Ponto P-19; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de
174' e distância aproximada de 350m (trezentos e cinqüenta metros),
até o Ponto P-20; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute
de 58'30' e distância aproximada de 600m (seiscentos metros), até o
Ponto P-21; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de
59' e distância aproximada de 600m (seiscentos metros), até o Ponto
P-22; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de 106' e
distância aproximada de 1.050m (um mil e cinqüenta metros), até o
Ponto P-23, de CGA latitude de 05'16'10" Sul e longitude 47'49'48"
Oeste, situado no leito de um caminho de tráfego periódico, que liga
os povoados de São Domingos e Viraçâo, a uma distância aproximada
de 4.000m (quatro mil metros), até o Ponto P-24, de CGA latitude
05'17'32" Sul e longitude 47'50'58" Oeste; deste ponto, segue por uma
linha seca, com azimute de 130'30' e distância aproximada de 800m
(oitocentos metros), até o Ponto P-25, situado na margem esquerda
do igarapé Andirobal; deste ponto, segue a montante pelo referido
igarapé à distância aproximada de 100m (cem metros), até o Ponto
P-26, situado na confluência deste igarapé com um afluente sem
denominação; segue a montante pelo referido afluente à distância
aproximada de 3.350m (três mil, trezentos e cinqüenta metros), até
o Ponto P-27; deste ponto, segue por uma linha seca, com azimute de
194'30' e distância aproximada de 1.900m (um mil e novecentos
metros), até o Ponto P-28; deste ponto, segue por uma linha seca, com
azimute de 148' e distância aproximada de 350m (trezentos e cinqüenta metros), até o Ponto P-29; deste ponto, segue por uma linha
seca, com azimute de 106'30' e distância aproximada de 800m (oitocentos metros), até o Ponto P-1, marco inicial desta descrição, perfazendo um perímetro de 48.600m (quarenta e oito mil e seiscentos
metros), e uma área de aproximadamente 7.050ha (sete mil e cinqüenta hectares).
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Art. 2" As terras e as benfeitorias a que se refere o artigo
anterior se destinam à implantação da Reserva Extrativista, na
forma da legislação em vigor.
Art.. 3" O Ibama fica autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação das terras e benfeitorias contidas na
Reserva Extrativista de que trata este decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause
(65) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1997
Altera o Decreto de 9 de abril de 1997,
que declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Tainá Rekâ, conhecido por
Fazenda Bradesco, situado no Munictpío de
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" O art. 1" do Decreto de 9 de abril de 1997, publicado no
Diário Oficial da União de 10 de abril de 1997, passa a ter a seguinte
redação:
«Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2"da Lei n"8.629,
de 25 de fevereiro de 1993,oimóvel rural denpminadoFazenda Tairuí
Rekã, conhecido por Fazenda Bradesco, com área de 6O.655,706Oha
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(sessenta mil, seiscentos e cinqüenta e cinco hectares, setenta
ares e sessenta centiares), situado no Município de Conceição do
Araguaia, objeto dos Registros n's R-2-22.540, R-2-22.541, R-222.542, R-2-22.543, R-2-22.544, R-2-22.545 e R-2-22.546, fl. 1,
do Livro 2-CI; R-4-2. 740, R-2-2. 741, R-3-2.739, fl. 1v, do Livro
2-H; R-3-2.375, R-3-2.378, R-3-2.376, R-3-2.374 e R-3-2.377, fl.
1v, do Livro 2-G, todos do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará".

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, crédito especial no valor de
R$ 177.284.807,00, aberto pelo Decreto de 20
de dezembro de 1996, em favor da Presidência
da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1a Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, no valor de
R$ 177.284.807,00 (cento e setenta e sete milhões, duzentos e oitenta
e quatro mil, oitocentos e sete reais), o crédito especial autorizado pela
Lei n" 9.345, de 12 de dezembro de 1996, e aberto pelo Decreto de 20
de dezembro de 1996, na forma do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes dos saldos do referido crédito, apurados em
31 de dezembro de 1996.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 27.6.1997, págs. 13462113463.
(67) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crêdito suplementar no valor de R$ 5.000.000,00,
em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado. para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 20 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 20, fica alterada a receita
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na forma
indicada no Anexo III deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 27.6.1997, pág. 13463.

(68) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$
700.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I, deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
indicada o Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 27.6.1997, pág. 13964.
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(69) DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1997
Declara extinta concessão que menciona
e outorga à Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) concessão para explorar e desenvolver serviço público de transporte ferroviário
de cargas e de passageiros na Estrada de
Ferro Vitória a Minas, nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, combinado com o art. 175,
da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n"s 8.987, de 13
de fevereiro de 1995,e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarada extinta a concessão outorgada pelo Decreto n'' 22.221, de 3 de dezembro de 1946, que aprovou as cláusulas
do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas à
Companhia Vale do Rio Doce.
Art. 2" Fica outorgada à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
sediada na Avenida Graça Aranha, n" 26, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de
passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas, localizada nos
Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Art. 3" A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n" PND-A-0l/97 CVRD, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Miuistério dos Transportes, e a empresa
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Portella Pereira
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(70) DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1997
Declara extinta concessão que menciona
e outorga à Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) concessão para explorar e desenuolver serviço público de transporte ferroviário
de cargas e de passageiros na Estrada de
Ferro Carajás (EFCJ, nos Estados do Pará e
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, combinado com o art. 175,
da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n's 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica declarada extinta a concessão outorgada pelo Decreto n" 87.961, de 21 de dezembro de 1982, para a construção, uso e
gozo, sem ônus para a União, de uma estrada de ferro ligando a Serra
dos Carajás, no Estado do Pará, à Baía de São Marcos, no Estado do
Maranhão.
Art. 2' Fica outorgada à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
sediada na Avenida Graça Aranha, nº 26, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de
passageiros na Estrada de Ferro Carajás (EFC), ligando a Serra dos
Carajás, no Estado do Pará, ao terminal marítimo na Ponta da
Madeira, na Baía de São Marcos, no Estado do Maranhão.
Art. 3' A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n" PND-A-01/97 CVRD, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Portella Pereira
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4ü48,jun. 1997
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(71) DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita, situado no Município
de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita, com
área de 697,0543ha (seiscentos e noventa e sete hectares, cinco ares e
quarenta e três centíares), situado no Município de Santana do Livramento, objeto dos Registros n's R-2-32.465, R-2-32.466, R-3-32.466,
R-20-16.212, R-21-16.212, R-2-32.467, R-3-32.467, R-4-32.467, R-2-32.468
e R-3-32.468, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertecentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(72) DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Estância São Pedro, situado no Municipio de Hulha Negra, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei nQ8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Estância São Pedro,
com área de 585.6256ha (quinhentos e oitenta e cinco hectares,
sessenta e dois ares e cinqüenta e seis centiares), situado no Município de Hulba Negra, objeto das Matriculas nQs 8.193, fi. 1, Livro 2;
3.726, fi. 1, Livro 2 e 8.194, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176" da Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 3961-4048,jun. 1997

4045
(73) DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Goioerê (Abeg), com sede
na Cidade de Goioerê (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1Q da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1Q do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
São declaradas de utilidade pública federal as seguintes

Art. 1
instituições:
I - Associação Beneficente de Goioerê (Abeg), com sede na Cidade de Goioerê, Estado do Paraná, portadora do CGC nQ 76.714.302/
0001-93 (Processo MJ n" 24.185/95-21);
H - Associação Beneficente Hospital de Caridade de Riachuelo, com sede na Cidade de Riachuelo, Estado de Sergipe, portadora do GCG n" 32.728.420/0001-85 (Processo MJ n" 78.697/77);
IH - Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado de Sergipe (Ceape/SE), com sede na Cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe, portador do GCG n? 32.844..557/0001-03 (Processo MJ
n Q 21.384/96-21);
Q

IV - Associação Evangélica Luterana de Caridade (Aelca), com
sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n Q 92.931.898/0001-30 (Processo MJ nQ 6.724/95-21);
V - Associação Ministério Comunidade Evangélica, com sede
na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC nQ 26.444.489/
0001-84 (Processo MJ nQ 812195-74);
VI - Centro Técnico Juvenil de Jarudore, com sede na Cidade de
Poxoréo, Estado do Mato Grosso, portador do CGC nº 00.176.974/0001-20
(Processo MJ nº 24.813/96-12);
VII - Fundação Cultural de Araxá, com sede na Cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 17.806.696/0001-40
(Processo MJ nº 17.207/95·41);
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VIII - Fundação Victor Civita, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'' 54.956.206/0001-19
(Processo MJ n" 20.573/96-69);
IX - Hospital Maternidade de Santo Amaro, com sede na
Cidade de Santo Amaro, Estado da Bahia, portador do CGC nº
15.893.159/0001-50 (Processo MJ nº 24.788/76);
X - Hospital Memorial Batista do Centenário, com sede na
Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portador do CGC n? 00.828.905/
0001-54 (Processo MJ n" 4.227/97-88);
XI - Obras Sociais e Educacionais da Igreja de Deus no
Brasil, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora
do CGC nº 77.372.183/0001-09 (Processo MJ n'' 16.175/93-50);
XII - Pastoral do Menor de Alagoinhas, com sede na Cidade
de Alagoinhas, Estado da Bahia, portadora do CGC n'' 16.130.585/
0001-02 (Processo MJ n" 4.249/97-11);
XIII - Salus Associação para a Saúde Núcleo Salus Paulista,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n" 71.732.960/0001-94 (Processo MJ n'' 4.123/97-82);
XIV - Conselho Central de Campo Grande da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul, portador do CGC n" 03.127.339/0001-41 (Processo MJ n" 999/96-88);
XV - Fundação Renascer, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 64.920.648/0001-69 (Processo MJ n? 24.827/96-27);
XVI - Obras Sociais Lar dos Pequeninos, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n" 00.521.252/0001-66
(Processo MJ n" 12.762/94-14);
XVII - Lar Voluntários do Amor, com sede na Cidade de
Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, portador do CGC n'' 51.441.194/
0001-00 (Processo MJ nº 27.984/96-11);
XVIII - Obra de Defesa da Infância Pobre (Odip), com sede na
Cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, portadora do CGC n"
10.313.674/0001-08 (Processo MJ nº 29.483/96-05).
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Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(74) DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1997
Restabelece os títulos de utilidade pública federal do Instituto Severa Romana (RJ)
e da Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Matinhas (PR).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. l' da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. l' do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Instituto Severa Romana, com Rede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n" 27.003.680/
0001-53 (Processo MJ n" 651/96-18);
II - Associação de Proteção à Maternidade e à Infãncia de
Matinhos, com sede na Cidade de Matinhos, Estado do Paraná,
portadora do CGC n" 79.625.810/0001-93 (Processo MJ n? 15.765/94-19).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
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relatórios circunstanciados dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
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DECRETO
DECRETO N" 2.258, DE 20 DE JUNHO DE 1997 (*)
Institui o Programa de Racionalização
das Unidades Descentralizadas do Governo
Federal e dá outras providências.

Retificação
Na alínea a do parágrafo único do art. 4",

onde se lê:
«... de cargos em comissão e funções gratificadas extintos em
decorrência... ,»

leia-se:
«••. de cargos em comissão e funções gratificadas de órgãos extintos em decorrência...»

(*)

Publicado no DO de 23.6.1997 (pág. 3921 desta obra),
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(78) DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997 (*)
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Corbélia, com sede na Cidade de Corbélia
(PR), e outras entidades.

Retificação

No art. 1º, inciso Il, onde se lê: «Associação dos Cantores do
Nordeste, 0'0'»
leia-se: «Associação dos Cantadores do Nordeste - ACN ...,"

(64) DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1997 (**)
Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, os imóveis que menciona.

Retificação

Nas assinaturas, leia-se: Marco Antonio de Oliveira Maciel e
Paulo Manso Romano.

(") Publicado no DO de 27.5.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(5):3288, maio
1997).
(**) Publicado no DO de 24.6.1997 (pág. 4034 desta obra).
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2.258 - Decreto de 20 de junho de 1997 - Institui o Programa de Racionalização das Unidades Descentralizadas do Governo Federal e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997 .
Retificado no DO de 24 de junho de 1997
.
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4053
2.259 - Decreto de 20 de junho de 1997 - Regulamenta a legislação do
Imposto de Renda na parte relativa a incentivos fiscais. Publicado no
DO de 23 de junho de 1997

3924

2.260 - Decreto de 24 de junho de 1997 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1997

3925

2.261 - Decreto de 25 de junho de 1997 - Dá nova redação ao § 2" do art.
12 e ao art. 31' do Decreto n" 2.214, de 25 de abril de 1997, que dispõe
sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder
Executivo para o exercício de 1997, e dá outras providências. Publicado
no DO de 26 de junho de 1997
.

3932

2.262 - Decreto de 26 de junho de 1997 - Altera o Regulamento aprovado
pelo Decreto n? 57.690, de F de fevereiro de 1966, para a execução da
Lei n" 4.680, de 18 de junho de 1965. Publicado no DO de 27 de junho
de 1997 .
.
..

3934

2.263 - Decreto de 26 de junho de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. P' do Decreto n" 1.988, de 27 de agosto de 1996. Publicado no DO
de 27 de junho de 1997 ...

3934

2.264 - Decreto de 27 de junho de 1997 - Regulamenta a Lei n" 9.424, de
24 de dezembro de 1996, no âmbito federal, e determina outras providências. Publicado no DO de 28 de junho de 1997. Edição Extra

3935

2.265 - Decreto de 27 de junho de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no
art. 1Q do Decreto n" 1.998, de 3 de setembro de 1996. Publicado no DO
de 30 de junho de 1997 .

3940

2.266 - Decreto de 27 de junho de 1997 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 30 de junho de
~~.

~41

2.267 - Decreto de 30 de junho de 1997 - Altera o art. 2" do Decreto
n" 2.111, de 26 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
Publicado no DO de 1Q de julho de 1997 .

3941

2.268 - Decreto de 30 de junho de 1997 - Regulamenta a Lei n" 9.434, de
4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e dá
outras providências. Publicado no DO de I" de julho de 1997 .

3943

2.269 - Decreto de 30 de junho de 1997 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona e dá outras providências. Publicado no
DO de F de julho de 1997 .
.
.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
Decreto de 2 de junho de 1997 -c-Declara luto oficiaL Publicado naDO
de 3 de junho de 1997 .

3961

(2) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Transfere dotações consignadas
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no valor de
R$ 3.337.036,00, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Publicado no DO de 3 de
junho de 1997..

3961

(3) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube
de Ubiratã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Ubiratã, Estado do Paraná. Publicado no DO de
3 de junho de 1997

3962

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da rádio Internacional Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. Publicado
no DO de 3 de junho de 1997 .

3963

(5) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Marcelino Ramos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 3 de junho de 1997

3964

(6) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio Brasil
Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Ibíporâ, Estado do Paraná. Publicado no DO de 3 de junho
de 1997

3965

(7) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Cultural São Francisco de Assis, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Siqueira Campos, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 3 de junho de 1997 ....

3966

(8) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Transfere para a Fundação José de
Paiva Netto a concessão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Grande Rio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Iranduba, Estado do Amazonas. Publicado no DO
..
de 3 de junho de 1997...

3967

(9) -

Decreto de 2 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Independência do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 3 de junho de 1997

3968

(10) -

Decreto de 3 de junho de 1997 - Declara ponto facultativo nas
repartições públicas da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional, localizadas no Estado de Pernambuco. Publicado no DO
de 4 de junho de 1997 .

3939

(1) -

(4) -
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4055
(11) -

Decreto de 4 de junho de 1997 - Institui o Dia Comemorativo do
Quarto Centenário do falecimento do Beato José de Anchieta. Publicado
no DO de 5 de junho de 1997

3970

(12) -

Decreto de 4 de junho de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, crédito
especial no valor de R$ 1.070.000,00, aberto pelo Decreto de 20 de
dezembro de 1996, e favor da Justiça Eleitoral. Publicado no DO de 5
de junho de 1997

3970

Decreto de 4 de junho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 348.690.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 5 de junho de 1997

3971

Decreto de 4 de junho de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1996, o crédito especial aberto pelo Decreto de
23 de dezembro de 1996. Publicado no DO de 5 de junho de 1997

3972

Decreto de 6 de junho de 1997 - Autoriza o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER) a construir, restaurar e conservar
acessos rodoviários a assentamentos de projetos de reforma agrária.
Publicado no DO de 9 de junho de 1997

3973

Decreto de 9 dejunho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Heliopolis IJatobá, desmembrado da Fazenda Malhada Real, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3974

(17) -

Decreto de 9 dejunho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda SantoAntônio,
situado no Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3975

(18) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda do Tesouro,
situado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3976

(19) -

Decreto de 9 dejunho de 1997 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cotiae, situado
no Município de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3978

(20) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rocilândia,
situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3979

(13) -

(14) -

(15) -

(16) -
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4056
(21) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado B-027, desmembrado
do imóvel Ubirajara, Parte B, na Gleba Rio Alto, conhecido como
Fazenda Prosolína, situado no Município de Campo Novo de Rondônia,
Estado de Rondônia, e dá outras providências. Publicado no no de 10
de junho de 1997

3980

(22) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campanário,
situado no Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1997

3981

(23) -

Decreto de 9 dejunho de 1997 -Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa
Clara, situado no Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1997.........

3982

(24) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Agostinha, situado no Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1997

3983

(25) -

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Soboi, situado
no Município de Santarém, Estado do Pará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3984

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Sadia 111,
situado no Município de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1997

3985

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Butiá Verde, situado no
Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3986

Decreto de 9 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge,
situado no Município de Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1997

3987

Decreto de 11 de junho de 1997 - Outorga concessão à Americel S.A.
para explorar o Serviço Móvel Celular, na área geográfica dos Estados
de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre
e Distrito Federal. Publicado no DO de 12 de junho de 1997

3988

(26) -

(27) -

(28) -

(29) -
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4057
(30) -

(31) -

(32) -

(33) -

(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

Decreto de 13 de junho de 1997 -Renova a concessão da Rádio Clube
de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 16 de junho de 1997

3989

Decreto de 13 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Platinense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 16 de junho de 1997

3990

Decreto de 13 de junho de 1997 - Renova a concessão da Rádio TV
do Maranhão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão. Publicado
noDOde 16 de junho de 1997. .

3991

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Malacco Amarante Energética S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 16 de
junho de 1997

3992

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 16 de junho de 1997
..

3993

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 16 de junho de 1997 .

3995

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado noDO
de 16 de junho de 1997

3996

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 16 de
junho de 1997
..
.

3~97

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), a área de terra que menciona. Publicado noDO de 16 de junho
de 1997

3999

Decreto de 13 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 16 de junho de 1997

4000
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4058
(40) -

Decreto de 13 de junho de 1997 - Torna sem efeito revogações de
decretos que menciona. Publicado no DO de 17 de junho de 1997 .

4001

Decreto de 16 de junho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R.$ 440.648.764,00, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de 17 de junho de 1997

4002

Decreto de 16 dejunhode 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00, em favor da Justiça
Eleitoral, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de 17 de junho de 1997

4003

Decreto de 16 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Assistencial Caminho da Luz, com sede na Cidade de Belo
Horizonte (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 17 de junho
de 1997
. ..

4004

Decreto de 17 de junho de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco ABC-Roma S.A. e da ABC-Roma
Corretora de Valores Mobiliários S.A Publicado no DO de 18 de
junho de 1997..
.

4006

(45) -

Decreto de 18 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 19
de junho de 1997 .

4006

(46) -

Decreto de 19 de junho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 13.098.680,00, para o reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 20 de junho de 1997

4014

(47) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública a
Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, com sede
na Cidade de Echaporã (SP), e outras entidades. Publicado no DO de
23 de junho de 1997

4015

(48) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda LagoinhaParte, conhecido por Gleba 111, situado no Município de Presidente
Epitácio, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no
DO de 23 de junho de 1997 .....

4017

(49) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesso social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fonte
Nova, situado no Município de Choró, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4018

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -
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4059
(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

(54) -

(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Riachão, constituído pelas Glebas 1 a 6, Cigana I e Cigana 11,situado
no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado naDO de 23 de junho de 1997

4019

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado São CarloslVitória,
situado no Município de Manaus, Estado do Amazonas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4020

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Vila Rica,
conhecido por Ori~n/ltamarati,situado nos Município de Acrelândia e
Plácido de Castro, Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado

no DO de 23 de junho de 1997

4022

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância Santa
Cruz, antes conhecido por Monte Líbano e Monte Serrat, situado no
Municípo de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4023

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Murity,
situado no Município de Tucano, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997 .

4024

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Esperança, situado no Município de Itacaré, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4025

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, situado no Município de Eunápolis, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4026

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de junho de

1997

4027

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Clara, situado no Município de Pirenópolis, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997

4028
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4060
(59) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Raimundo, situado no Município de São Luiz Gonzaga do Maranhão,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 23
de junho de 1997
.

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fé, situado
no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997
.
(61) - Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta,
situado nos Municípios de Itaberaf/Taquaral de Goiãs/Itaguaraí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de junho
de 1997
.
(62) - Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Veneza/Conjunto Bela Vista/Limoeiro/Boa Sorte/Bom Jardim, situado no
Município de Itamaraju, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 23 de junho de 1997
.

4029

(60) -

(63) -

Decreto de 20 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda LagoinhaParte, conhecido por Gleba I, situado no Município de Presidente
Epitãcío, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Publicado no
DO de 23 de junho de 1997
.

Decreto de 23 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, os imóveis que menciona. Publicado no DO de
24 de junho de 1997
.
.
Retificado no DO de 25 de junho de 1997......
.
.
(65) - Decreto de 25 de junho de 1997 - Altera o Decreto de 9 de abril de
1997, que declara de interesse social, para fms de reforma agrária,
parte do imóvel rural denominado Fazenda Tainá Rehã, conhecido por
Fazenda Bradesco, situado no Município de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
junho de 1997
.
.
(66) - Decreto de 26 de junho de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, crédito
especial no valor de R$ 177.284.807,00, aberto pelo Decreto de 20 de
dezembro de 1996, em favor da Presidência da República. Publicado no
DO de 27 de junho de 1997
.

4030

4031

4032

4033

(64) -

(67) -

Decreto de 26 de junho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 5.000.000,00, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
junho de 1997
.

4034
4050

4037

4038

4039
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4061
(68) -

Decreto de 26 de junho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no
valor de R$ 700.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de junho de 1997

4040

(69) -

Decreto de 27 de junho de 1997 - Declara extinta concessão que
menciona e outorga à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) concessão
para explorar e desenvolver serviço público de transporte ferroviário
de cargas e de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas, nos
Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 28 de junho de 1997. Edição Extra

4041

Decreto de 27 de junho de 1997 - Declara extinta concessão que
menciona e outorga à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) concessão
para explorar e desenvolver serviço público de transporte ferroviário
de cargas e de passageiros na Estrada de Ferro Cai-ajas (EFC), nos
Estados do Pará e Maranhão, e dá outras providências. Publicado no
DO de 28 de junho de 1997. Edição Extra

4042

(70) -

(71) -

Decreto de 30 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rita, situado no Município de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 1Q de julho

de 1997...
(72) -

(73) -

(74) -

4043

Decreto de 30 de junho de 1997 -c-Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Estância São
Pedro, situado no Município de Hulha Negra, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 1" de julho de

1997.

4044

Decreto de 30 de junho de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Goioerê (Abeg), com sede na Cidade de
Goioerê (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 1Q de julho de
1997......

4045

Decreto de 30 de junho de 1997 -c-Restabelece os títulos de utilidade
pública federal do Instituto Severa Romana (RJ) e da Associação de
Proteção à Maternidade e à Infância de Matinhos (PR). Publicado no

DO de F de julho de 1997..............

4047

RETIFICAÇÕES
DECRETO
2.258 - Decreto de 20 de junho de 1997 - Institui o Programa de Racionalização das Unidades Descentralizadas do Governo Federal e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de junho de 1997
Retificado no DO de 24 de junho de 1997

3921
4061

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t, 2, p. 4051-4062, jun. 1997

4062
DECRETOS NÃO NUMERADOS
(78) -

Decreto de 26 de maio de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Corbélia, com
sede na Cidade de Corbélia (PR), e outras entidades. Publicado no DO
de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de junho de 1997
(64) - Decreto de 23 de junho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de desapropriação, os imóveis que menciona. Publicado no DO de
24 de junho de 1997 .
.
Retificado no DO de 25 de junho de 1997

4050

4034
4050

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4051-4062, jun. 1997

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ARC-ROMA CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Aumento de capital; Interesse do Governo brasileiro
(44) Decreto de 17 de junho de 1997

4006

ARRIGO DOS VELHOS CRISTO REI, ARAGUARI (MG)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

.

ACORDO DE CO,OPERAÇÃO MúTUA PARA A REDUÇ,ÃO DA D~~DA,
PREVENÇAO DO USO INDEVIDO E COMBATE A PRODUÇAO E AO
TRÁFICO ILÍCITOS DE ENTORPECENTES

Promulgação; Brasil e Estados Unidos
Decreto n!!2.242, de 2 de junho de 1997

.

3770

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL
Promulgação; Brasil e Uruguai
Decreto n~ 2.241, de 2 de junho de 1997 .....

3769

AGENCIADOR DE PROPAGANDA

Exercício da profissão; Decreto n? 57.690/66 e Lei n" 4.680/65, alteração
Decreto nº 2.262, de 26 de junho de 1997

3934

AGREMIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ECHAPORÃ, ECHAPORÃ (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4015

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4064
ANIMAL

Alimentação; Inspeção; Fiscalização; Decreto ns 76.986176, alteração
(40) Decreto de 16 de junho de 1997
,
o..

4001

ANIMAL DOMÉSTICO
Registro genealógico; Decreto nss 58.984/66, 66.331170, 84.763/80,
alteração
(40) Decreto de 16 de junho de 1997
.

4001

APOSENTADO ver SERVIDOR APOSENTADO
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CAMINHO DA LUZ, BELO HORIZONTE
(MG)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE GOIOERÊ, GOIOERÊ (PR)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO, RIACHUELO (SE)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PETRONATO BENTO GONÇALVES, BENTO GONÇALVES (RS)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4015

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MARAU (RS)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OURO
BRANCO (MG)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE ITAPEVA, ITAPEVA (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4015

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4065
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
CORBÉLIA, CORBÉLIA (PRl
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado noDO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de junho
de 1997

4050

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
MATINHOS, MATINHOS (PR)
Utilidade pública, restabelecimento
(74) Decreto de 30 de junho de 1997
.

4017

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
PARANAVAJ, PARANAVAÍ (PR)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

ASSOCIAÇÃO DOS CANTADORES DO NORDESTE, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de
junho de 1997..................................................................

4050

o

.

ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA MONSENHOR HORTA - AMOR, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

4015

(47) Decreto de 20 de junho de 1997 ..

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DE CARIDADE (AELCA)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
.

4045

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA MISSÃO TRANSMUNDIAL, CAMPO
MOURÃO (PR)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

.

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE CANÁ, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

.

ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO COMUNIDADE EVANGÉLICA, PORTO
ALEGRE(RS)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4066
ATO INTERNACIONAL
Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes; Promulgação; Brasil e Estados Unidos
Decreto n<J 2.242, de 2 de junho de 1997
.

3770

Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental; Promulgação; Brasil e
Uruguai
Decreto nº 2.241, de 2 de junho de 1997

3769

B
BANCO ARC-ROMA S.A.
Aumento de capital; Interesse do Governo brasileiro
(44) Decreto de 17 de junho de 1997
.

4006

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
(BNDES)
Estatuto social, alteração
Decreto n" 2.253, de 13 de junho de 1997

3889

BOA SORTElBOM JARDIM, ITAMARAJU (BA)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 20 de junho de 1997.

4032

BUTIÁ VERDE, FRAIBURGO (SC)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 9 de junho de 1997

.

3986

c
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)
Estatuto, aprovação
Decreto n'" 2.254, de 16 de junho de 1997

3893

CARGO EM COMISSÁO
Quadro demonstrativo e estrutura regimental, aprovação; Ministério
das Relações Exteriores
Decreto n'" 2.246, de 6 de junho de 1997

3849

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica; Medida Provisória n'l1.534-6/97, regulamentação
Decreto n" 2.252, de 12 de junho de 1997

3887

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4067
Quantitativo; Ministério da Marinha
Decreto nº 2.24.5, de 6 de junho de 1997..........

3846

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Decreto nº 2.257, de 20 de junho de 1997

3919

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); Decreto n? 1.998/96,
alteração
Decreto n Q 2.265, de 27 de junho de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nf! 2.260, de 24 de junho de 1997 0.0.......................................
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n 21.998/96,
alteração
Decreto n° 2.265, de 27 dejunho de 1997
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n" 1.828/96,
alteração
Decreto n'2 2.266, de 27 de junho de 1997
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n? 1.547/95,
alteração
Decreto n'l2.269, de 30 de junho de 1997
Ministério das Comunicações; Decreto n" 1.988/96, alteração
Decreto n'l 2.263, de 26 de junho de 1997

3940
3925

3940

3941

3959
3934

cÁRITAS DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN, FREDERICO
WESTPHALEN (RS)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

CASA DO MENOR TRABALHADOR, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

.

CELULAR ver SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CENTRO COMUNITÁRIO IRMÃOS KENNEDY, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

.

CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DE SERGIPE (CEAPE), ARACAJU (SE)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 dejunho de 1997

.

4045
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4068
CENTRO DE APOIO SOCIAL E ATENDIMENTO DO MUNICípIO DE SÃO
PAULO (CASA), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

CENTRO DE ATENDIMENTO COMUNITÃRIO SÃO JORGE (CEACOM),
CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

.

4015

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo; Medida Provisória
n q 1.534~6/97, regulamentação
Decreto nº 2.252, de 12 de junho de 1997

3887

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CENTRO TÉCNICO JUVENIL DE JAARUDORE, POXORÉO MT)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

COLÉGIO NORMAL NOSSA SENHORA DO CARMO, VIÇOSA (MG)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997..

4004

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO (CERJ)
Servidão administrativa; Imóvel; Utilidade pública

Duque de Caxias (R,J)
(35) Decreto de 13 de junho de 1997

3995

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
Servidão administrativa; Imóvel; Utilidade pública
Guanhães e Sabinópolis (MG)

(39) Decreto de 13 de junho de 1997...................................................

4000

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
Imóvel; Desapropriação; Utilidade pública
Raul Soares e Abre Campo (MG)

(45) Decreto de 18 de junho de 1997.........................................

4006

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
Desapropriação; Imóvel; Utilidade pública

Cajobi (SP)
(38) Decreto de 13 de junho de 1997

3999

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4069
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Servi90 público de transporte ferroviário, concessão; Estrada de Ferro
Carajés
(70) Decreto de 27 de junho de 1997

4042

Serviço público de transporte ferroviário, concessão; Estrada de Ferro

Vitória/Minas
(69) Decreto de 27 de junho de 1997..........................

4041

CONSELHO CENTRAL DE CAMPO GRANDE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, CAMPO GRANDE (MS)

Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

0.0

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

4045

CORPO HUMANO
Transplante; Lei n? 9.434197. regulamentação
Decreto n'! 2.268, de 30 de junho de 1997

.

3943

.

3970

CRÉDITO ESPECIAL

Justiça Eleitoral
(12) Decreto de 4 de junho de 1997
Ministério dos Transportes
(4) Decreto de 4 de junho de 1997

3972

Presidência da República
(66) Decreto de 26 de junho de 1997.

4038

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Justiça Eleitoral
(42) Decreto de 16 de junho de 1997........

4003

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(67) Decreto de 26 de junho de 1997......

4039

Ministério da Ciência e Tecnologia
(68) Decreto de 26 de junho de 1997
Ministério dos Transportes
(13) Decreto de 4 de junho de 1997
(46) Decreto de 19 de junho de 1997 ..

..

4040
3971
4014

..

Operações Oficiais de Crédito
(41) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4002

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4070

D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER)
Assentamentos de projetos de reforma agrária; Acessos rodoviários,
construção, restauração e conservação; Autorização
(15) Decreto de 6 de junho de 1997

3973

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Imperatriz (MA)
(64) Decreto de 23 de junho de 1997
Publicado no DO de 24 de junho de 1997
Retificado no DO de 25 de junho de 1997 .
Raul Soares e Abre Campo (MG)
(45) Decreto de 18 de junho de 1997 ..
Cajobi (SP)
(38) Decreto de 13 de junho de 1997
São Sebastião (SP)
(37) Decreto de 13 de junho de 1997
Barra do Garças e Nova Xavantina (MT)
(33) Decreto de 13 de junho de 1997

4034
4050
4006
3999
3997
.

Imóvel; Reforma agrária
Boa SorteIBom Jardim, Itamaraju (BA)
(62) Decreto de 20 de junho de 1997
Butiá Verde, Fraiburgo (SC)
(27) Decreto de 9 de junho de 1997
Estância Santa Cruz, Santa Cruz Cabrália (BA)
(53) Decreto de 20 de junho de 1997 ..
Estância São Pedro, Hulha Negra (RS)
(72) Decreto de 30 de junho de 1997
.
Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA); Decreto Não
Numerado 20, de 9.4.97, alteração
(65) Decreto de 25 de junho de 1997
..
.
Fazenda Campanário, São Gabriel do Oeste (MS)
(22) Decreto de 9 de junho de 1997 ..
Fazenda Cotias, Buriti dos Lopes (PI)
(19) Decreto de 9 de junho de 1997 ..
Fazenda do Tesouro, Tamarana (PR)
(18) Decreto de 9 de junho de 1997
..
Fazenda Fé, Carutapera (MA)
(60) Decreto de 20 de junho de 1997
.

3992

4032
3986
4023
4044

4037
3981
3978
3976
4030

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098,jun. 1997

4071
Fazenda Floresta, Itaberaí/Taquaral de GoiáslItaguaraí (GO)
(61) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Fonte Nova, Choró (CE)
(49) Decreto de 20 de junho de 1997
.
Fazenda Heliópolis/Jatobã, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(16) Decreto de 9 de junho de 1997 '"
Fazenda Lagoinha, Presidente Epitãcio (SP)
(48) Decreto de 20 de junho de 1997
(63) Decreto de 20 de junho de 1997
.
Fazenda Murity, Tucano (BA)
(54) Decreto de 20 de junho de 1997 .

.

Fazenda Nova Esperança, Itacaré (BA)
(55) Decreto de 20 de junho de 1997 .
Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(57) Decreto de 20 de junho de 1997
.

.

4031
4018

.

3974

.

4017
4033

.

4024
4025

.

Fazenda Prosolina, Campo Novo de Rondônia (RO)
(21) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda RiachãoVitória do Mearim
(50) Decreto de 20 de junho de 1997. .

4027
3980
.

4019

Fazenda Rocilândia, Canindé (CE)
(20) Decreto de 9 de junho de 1997 .....

3979

Fazenda Sadia IH, Nossa Senhora do Livramento (MT)
(26) Decreto de 9 de junho de 1997 .

3985

Fazenda Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(24) Decreto de 9 de junho de 1997

3983

Fazenda Santa Clara, Bataguassu (MS)
(23) Decreto de 9 de junho de 1997
.

3982

Fazenda Santa Clara, Pirenópolis (GO)
(58) Decreto de 20 de junho de 1997

4028

Fazenda Santa Maria, Eunãpolis (BA)
(56) Decreto de 20 de junho de 1997 ...

4026

Fazenda Santa Rita, Santana do Livramento (RS)
(71) Decreto de 30 de junho de 1997
.

4043

Fazenda Santo Antonio, Cajazeiras (PB)
(17) Decreto de 9 de junho de 1997 .....

3975

Fazenda São Jorge, Indiaroba (SE)
(28) Decreto de 9 de junho de 1997

..

3987

Fazenda São Raimundo, São Luiz Gonzaga do Maranhão (MA)
(5.9) Decreto de 20 de junho de 1997

.

4029
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4072
Fazenda Babai, Santarérn (PA)
(25) Decreto de 9 de junho de 1997
São Carlos/Vitória, Manaus (AM)
(51) Decreto de 20 de junho de 1997
Seringal Vila Rica, Acrelândia e Plácido de Castro (AC)
(52) Decreto de 20 de junho de 1997

3984
4020
4022

DIA COMEMORATIVO DO QUARTO CENTENÁRIO DO FALECIMENTO
DO BEATO JOSÉ DE ANCHIETA
Criação
(11) Decreto de 4 de junho de 1997

3970

E
EDUCAÇÃO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n9- 9.424/96, regulamentação
Decreto n" 2.264, de 27 de junho de 1997

3985

ELETROPAULO -ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Desapropriação; Imóvel; Utilidade pública
São Sebastião (SP)
(37) Decreto de 13 de junho de 1997

3997

.

Servidão administrativa; Imóvel; Utilidade pública
São Paulo (SP)
(34) Decreto de 13 de junho de 1997

3993

.

EMBARCAÇÕES ver REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO
ENSINO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n? 9.424196, regulamentação
Decreto n" 2.264, de 27 de junho de 1997...........................................

3935

ENTIDADE DE PREVlDÉNCIA PRIVADA
Normas; Lei n!! 6.435177 e Decreto n" 2.111196, alteração
Decreto n° 2.267, de 30 de junho de 1997

.

3941

ESQUADRÃO DA VIDA DE MARíLIA, MARíLIA (SP)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004
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4073
ESTADO DE MINAS GERAIS

Estrada de Ferro VitóriaIMinas; Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);
Serviço público de transporte, concessão
(69) Decreto de 27 de junho de 1997

4041

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Estrada de Ferro Vitória/Minas: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);
Serviço público de transporte, concessão
(69) Decreto de 27 de junho de 1997..

4041

ESTADO DO MARANHÃo
Estrada de Ferro Carajás; Companhia Vale do Rio Doce (CVRD); Serviço
público de transporte, Concessão
(70) Decreto de 27 de junho de 1997

4042

ESTADO DO PARÁ

Estrada de Ferro Carajés; Companhia Vale do Rio Doce (CVRD); Serviço
público de transporte, concessão
(70) Decreto de 27 de junho de 1997
.

4042

ESTADOS

Portos federais, exploração, autorização; Decreto n? 2.184/97, alteração
Decreto n° 2.247, de 6 de junho de 1997 o.. •. .

3878

ESTADOS UNIDOS

Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes; Promulgação; Brasil
Decreto no:' 2.242, de 2 de junho de 1997..................

3770

ESTÂNCIA SANTA CRUZ, SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA)

Interesse social, declaração
(53) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4023

ESTÂNCIA SÃO PEDRO, HULHA NEGRA (RS)

Interesse social, declaração
(72) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4044

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD); Serviço público de transporte,
concessão
(70) Decreto de 27 de junho de 1997 .........

4042

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4074
ESTRADA DE FERRO VITÓRINMINAS
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD); Serviço público de transporte,
concessão
(69) Decreto de 27 de junho de 1997

4041

F
FAZENDA BRADESCO, CONCEiÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (20) de 9.4.97,
alteração
(65) Decreto de 25 de junho de 1997

4037

FAZENDA CAMPANÁRIO, SÃO GABRIEL DO OESTE (MS)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 9 de junho de 1997

3981

FAZENDA COTIAS, BURITI DOS LOPES (PI)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 9 de junho de 1997
FAZENDA DO TESOURO, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 9 de junho de 1997

3978

.

3976

FAZENDA FÉ, CARUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 20 de junho de 1997

4030

FAZENDA FLORESTA, ITABERAÍfrAQUARAL DE GOIÃSIlTAGUARAÍ
(GO)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 20 de junho de 1997 ....

4031

FAZENDA FONTE NOVA, CHORÓ (CE)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 20 de junho de 1997 ..

4018

FAZENDA HEL1ÓPOLIS/JATOBÁ, SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 9 de junho de 1997

FAZENDA LAGOINHA, PRESIDENTE EP1TÁCIO (SP),
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 20 de junho de 1997

3974

.

.

4017
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4075
FAZENDA LAGOINHA, PRESIDENTE EPITÁCIO (SPl
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 20 de junho de 1997 ..

4033

FAZENDA MURITY, TUCANO (BAl

Interesse social, declaração
(54) Decreto de 20 de junho de 1997

4024

FAZENDA NOVA ESPERANÇA, ITACARÉ (BAl
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 20 de junho de 1997

4025

FAZENDA OLHO D'ÁGUA, VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Interesse social, declaração
(57) Decreto de 20 de junho de 1997 ...

4027

FAZENDA PROSOLINA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA (RO)

Interesse social, declaração
(21) Decreto de 9 de junho de 1997

.

3980

FAZENDA RIACHÃO VITÓRIA DO MEARIM (MA)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 20 de junho de 1997

4019

o ••

FAZENDA ROCILÁNDIA, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 9 de junho de 1997

.

FAZENDA SADIA m, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MTl
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 9 de junho de 1997
.

3979

3985

FAZENDA SANTA AGOSTINHA, CARAúBAS (RN)
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 9 de junho de 1997 ...

3983

FAZENDA SANTA CLARA, BATAGUASSU (MS)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 9 de junho de 1997 ...

3982

FAZENDA SANTA CLARA, PIRENÓPOLIS (GO)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 20 de junho de 1997

.

4028
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4076
FAZENDA SANTA MARIA, EUNÁPOLIS (BAl

Interesse social, declaração
(56) Decreto de 20 de junho de 1997

4026

FAZENDA SANTA RITA, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)

Interesse social, declaração
(71) Decreto de 30 de junho de 1997

".

4043

.

3975

.

3987

FAZENDA SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS (PBl

Interesse social, declaração
(17) Decreto de 9 de junho de 1997
FAZENDA SÃO JORGE, INDIAROBA (SE)

Interesse social, declaração
(28) Decreto de 9 de junho de 1997

FAZENDA SÃO RAIMUNDO, SÃO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃo (MAl

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 20 de junho de 1997

.

4029

.

3984

Militar; Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial, regulamento
Decreto n" 2.243, de 3 de junho de 1997

3771

FAZENDA SOBO!, SANTARÉM (PA)

Interesse social, declaração
(25) Decreto de 9 de junho de 1997
FORÇAS ARMADAS

FUNÇÃO GRATIFICADA

Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação; Ministério
das Relações Exteriores
Decreto nº 2.246, de 6 de junho de 1997

3849

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica; Medida Provisória n 21.534-6/97, regulamentação
Decreto n" 2.252, de 12 de junho de 1997....................................................

3887

Quantitativo; Ministério da Marinha
Decreto n' 2.245, de 6 de junho de 1997

3846

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ, ARAXÁ (MG)

Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045
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4077
FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SIQUEIRA CAMPOS (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
.

(7) Decreto de 2 de junho de 1997

3966

FUNDAÇÃO ECOLÓGICA DE MINEIROS, MINEIROS (GO)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997 ....

4004

FUNDAÇÃO JOSÉ DE PAIVA NETTO, IRANDUBA (AM)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Sociedade de Radiodifu-

são Grande Rio Ltda.
(8) Decreto de 2 de junho de 1997

.

3967

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO, DESTERRO (PB)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

FUNDAÇÃO RENASCER, SÃO PAULO (SP)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, SÃO PAULO (SP)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997 .....

4045

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
FEDERAL
União Federal, ações; Lei n? 9.069/95 e Decreto n" 1.312194
Decreto nº 2.248, de 9 de junho de199?

.

3879

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Lei n" 9.424/96, regulamentação
Decreto n'! 2.264, de 27 de junho de 1997

3935

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Servidão administrativa; Imóvel; Utilidade pública
Minaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, Mimoso de Goiás, Padre
Bernardo, Cocalzinho de Goiás e Santo Antonio do Descoberto (GO)
e (DF)
(36) Decreto de 13 de junho de 1997

3996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4078

G
GRUPO FRATERNO EspíRITA, GOIÂNIA (GO)
Utilidade pública, declaração
.

4004

.

4045

..

4045

Desapropriação
Imperatriz (MA)
(64) Decreto de 23 de junho de 1997
Publicado no DO de 24 de junho de 1997
Retificado no DO de 25 de junho de 1997

.
.

4034
4050

Desapropriação; Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina,
Raul Soares e Abre Campo (MG)
(45) Decreto de 18 de junho de 1997

.

4006

Desapropriação; Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Cajobi (SP)
(38) Decreto de 13 de junho de 1997

..

3999

Desapropriação; Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A.
São Sebastião (SP)
(37) Decreto de 13 de junho de 1997

.

3997

(43) Decreto de 16 de junho de 1997

H
HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO, SANTO AMARO (BA)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

HOSPITAL MEMORIAL BATISTA DO CENTENÁRIO, GOIÂNIA (GO)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

I
IMÓVEL

Desapropriação; Malacco Amarante Energética S.A.
Barra do Garças e Nova Xavantina (MT)
(33) Decreto de 13 de junho de 1997
Interesse social; Reforma agrária
Boa SorteIBom Jardim, Itamaraju (BA)
(62) Decreto de 20 de junho de 1997

3992

..

4032
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4079
Butiá Verde, Fraiburgo (SC)
(27) Decreto de 9 de junho de 1997
Estância Santa Cruz, Santa Cruz Cabrália (BA)
(53) Decreto de 20 de junho de 1997
.
Estância São Pedro, Hulha Negra (RS)
(72) Decreto de 30 de junho de 1997
.
Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA); Decreto Não
Numerado (20) de 9.4.97, alteração
(65) Decreto de 25 de junho de 1997
.
.
Fazenda Campanário, São Gabriel do Oeste (MS)
(22) Decreto de 9 de junho de 1997
.
Fazenda Cotias, Buriti dos Lopes (PI)
(19) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda do Tesouro, Tamarana (PR)
(18) Decreto de 9 de junho de lS97 ....
Fazenda Fé, Carutapera (MA)
(60) Decreto de 20 de junho de 1997
.
Fazenda Floresta, ItaberaílTaquaral de GoiáslItaguaraí (GO)
(61) Decreto de 20 de junho de 1997 .....
Fazenda Fonte Nova, Choró (CE)
(49) Decreto de 20 de junho de 1997..
.
.
Fazenda HeliópolisfJatobá, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(16) Decreto de 9 de junho de 1997
.
.
Fazenda Lagoinha, Presidente Epitácio (SP)
(48) Decreto de 20 de junho de 1997
(63) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Murity, Tucano (BA)
(54) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Nova Esperança, Itacaré (BA)
(55) Decreto de 20 de junho de 1997

Fazenda Sadia III, Nossa Senhora do Livramento (MT)
(26) Decreto de 9 de junho de 1997

4023
4044
4037
3981
3978
3976
4030
4031
4018
3974
4017
4033

.
.

Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(57) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Prosolina, Campo Novo de Rondônia (RO)
(21) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda RíachãcVitôria do Mearim
(50) Decreto de 20 de junho de 1997 ..
.
Fazenda Rocilándia, Canindé (CE)
(20) Decreto de 9 de junho de 1997
.

3986

.

4024
4025
4027

.
.

3980

.

4019
3979

.
..

3985
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4080
Fazenda Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(24) Decreto de 9 de junho de 1997".
Fazenda Santa Clara, Bataguassu (MS)
(23) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Clara, Pirenópolis (GO)
(58) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Santa Maria, Eunãpolis (BA)
(56) Decreto de 20 de junho de 1997"
Fazenda Santa Rita, Santana do Livramento (RS)
(71) Decreto de 3D de junho de 1997
Fazenda Santo Antonio, Cajazeiras (PB)
(17) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda São Jorge, Indiaroba (SE)
(28) Decreto de 9 de junho de 1997
o.'

3983
3982

••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••

4028

.

4026

.

Fazenda São Raimundo, São Luiz Gonzaga do Maranhão (MA)
(59) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Soboi, Santarém (PA)
(25) Decreto de 9 de junho de 1997

.

4043

.

3975

.

3987

..

4029
3984

.

São Carlos/Vitória, Manaus (AM)
(51) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4020

Seringal Vila Rica, Acrelàndia e Plácido de Castro (AC)
(52) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4022

Servidão administrativa
Duque de Caxias (RJ)
(35) Decreto

de 13 de junho de 1997............................ ..

3995

Guanhães e Sabin6polis (MG)
(39) Decreto de 13 de junho de 1997...................................................

4000

São Paulo (SP)
(34) Decreto de 13 de junho de 1997............

3993

Minaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, Mimoso de Goiás, Padre
Bernardo, Cocalzinho de Goiás e Santo Antonio do Descoberto (GO)
e (DF)
(36) Decreto de 13 de junho de 1997

3996

Vistoria; Reforma agrária
Decreto n!? 2.250, de 11 de junho de 1997

.

3884

Legislação, regulamentação; Incentivos fiscais
Decreto n" 2.259, de 20 de junho de 1997....................................................

3924

IMPOSTO DE RENDA

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4081
INCENTIVO FISCAL
Imposto de Renda, legislação, regulamentação
Decreto n"2.259, de 20 de junho de 1997

3924

INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÃRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
Regulamento, aprovação; Decretos n'" 30.691152, 1.255/62, 1.236/94 e
1.812196, alterações
Decreto nº 2.244, de 4 de junho de 1997

3839

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo; Medida Provisória
n21.534·6/97, regulamentação
Decreto n'! 2.252, de 12 de junho de 1997

3887

INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO EspíRITA DE JOINVILLE, JOINVILLE
(SC)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA METODISTA, PASSO FUNDO (RS)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(INCRA)
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'J 2.257, de 20 de junho de 1997

.

3919

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n21.998/96, alteração
Decreto n'J 2.265, de 27 de junho de 1997

3940

INSTITUTO SEVERA ROMANA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, restabelecimento
.

4047

Aumento de capital; Banco ARC-Roma S.A.; ARC-Roma Corretora de
Valores Mobiliários S.A.
(44) Decreto de 17 de junho de 1997

4006

(74) Decreto de 30 de junho de 1997

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n, 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4082
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Boa SorteJBom Jardim, Itamaraju (BA)
(62) Decreto de 20 de junho de 1997 ..
Butiá Verde, Fraíburgo (SC)
(27) Decreto de 9 de junho de 1997 ....
Estância Santa Cruz, Santa Cruz Cabrália (BA)
(53) Decreto de 20 de junho de 1997
Estância São Pedro, Hulha Negra (RS)
(72) Decreto de 30 de junho de 1997......
.
.
Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA); Decreto Não NUM
merado (20) de 9.4.97, alteração
(65) Decreto de 25 de junho de 1997
Fazenda Campanário, São Gabriel do Oeste (MS)
(22) Decreto de 9 de junho de 1997 ..
Fazenda Cotias, Buriti dos Lopes (PI)
(19) Decreto de 9 de junho de 1997 ....
Fazenda do Tesouro, 'I'amarana (PR)
(18) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Fé, Carutapera (MA)
(60) Decreto de 20 de junho de 1997
.
Fazenda Floresta, Itaberaí/I'aquaral de Goiés/Itaguaraí (00)
(61) Decreto de 20 de junho de 1997.....
.
.
Fazenda Fonte Nova, Choró (CE)
(49) Decreto de 20 de junho de 1997
..
Fazenda Heliópolis/Jatobá, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(16) Decreto de 9 de junho de 1997 ...
Fazenda Lagoinha, Presidente Epitácio (SP)
(48) Decreto de 20 de junho de 1997
(63) Decreto de 20 de junho de 1997.
Fazenda Murity, Tucano (BA)
(54) Decreto de 20 de junho de 1997.
Fazenda Nova Esperança, Itacaré (BA)
(55) Decreto de 20 de junho de 1997 ..

4032
3986
4023
4044
4037
3981
3978
3976
4030
4031
4018
3974
4017
4033
4024
4025

Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista, (BA)
(57) Decreto de 20 de junho de 1997

4027

Fazenda Prosolina, Campo Novo de Rondônia (RO)
(21) Decreto de 9 de junho de 1997.

3980

Fazenda RiachãoVitória do Mearim (MA)
(50) Decreto de 20 de junho de 1997

4019
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4083
Fazenda Rocilândia, Canindé (CE)
(20) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Sadia IH, Nossa Senhora do Livramento (MT)
(26) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(24) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Clara, Bataguassu (MS)
(23) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Clara, Pirenópolis (GO)
(58) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Santa Maria, Eunápolis (BA)
(56) Decreto de 20 de junho de 1997 .
Fazenda Santa Rita, Santana do Livramento (RS)
(71) Decreto de 30 de junho de 1997
Fazenda Santo Antonio, Cajazeiras (PB)
(17) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda São Jorge, Indiaroba (SE)
(28) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda São Raimundo, São Luiz Gonzaga do Maranhão (MA)
(59) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Soboi, Santarém (PA)
(25) Decreto de 9 de junho de 1997
São Carlos/Vit6ria, Manaus (AM)
(51) Decreto de 20 de junho de 1997
Seringal Vila Rica, Acrelândia e Plácido de Castro (AC)
(52) Decreto de 20 de junho de 1997
Imóvel, desapropriação
Imperatriz (MA)
(64) Decreto de 23 de junho de 1997
Publicado no DO de 24 de junho de 1997
Retificado no DO de 25 de junho de 1997

3979
3985
3983
3982
4028
4026

4043
3975
3987
4029
3984
4020
4022

..
.

4034
4050

J
JOSÉ DE ANCHIETA ver DIA COMEMORATIVO DO QUARTO CENTENÁRIO DO FALECIMENTO DO BEATO JOSÉ DE ANCHIETA
JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(42) Decreto de 16 de junho de 1997
.
Orçamento fiscal; Crédito especial
(12) Decreto de 4 de junho de 1997

4003
.

3970
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4084
LAR BENVINDO, SANTO ANDRÉ (SP)

Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

LAR DOS VELHINHOS DONA MARIA ABADIA DE FREITAS LIMA, ITURAMA (MG)

Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de junho
de 1997.......................................................
LAR VOLUNTÁRIOS DO AMOR, EMBU-GUAÇU (SP)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4050

4045

LUTO OFICIAL

Declaração
(1) Decreto de 2 de junho de 1997

.

3961

M
MAGISTÉRIO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, normas; Lei n" 9.424196, regulamentação
Decreto n Q 2.264, de 27 de junho de 1997 ..

3935

MALACCO AMARANTE ENERGÉTICA S.A.

Desapropriação; Imóvel; Utilidade pública
Barra do Garças e Nova Xavantina (MT)
(33) Decreto de 13 de junho de 1997

.

3992

.

4015

Continências, Honras, Sinais de respeito e Cerimonial, regulamento;
Forças Armadas
Decreto n'! 2.243, de 3 de junho de 1997

3771

MATERNIDADE DE GUAlMBÉ, GUAlMBÉ (SP)

Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 20 de junho de 1997
MILITAR

M1N1STÉRIO DA ADMINlSTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

Cargo em comissão; Remanejamento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Decreto nº 2.257, de 20 de junho de 1997........

3919
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4085
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(67) Decreto de 26 de junho de 1997

4039

Remanejamento
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); Decreto n? 1.998/96,
alteração
Decreto nC! 2.265, de 27 de junho de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n° 2.260, de 24 de junho de 1997
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n'l
1.547/95, alteração
Decreto n'! 2.269, de 30 de junho de 1997 .....
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto uI!
1.828/96, alteração
Decreto n Q 2.266, de 27 de junho de 1997....................
Ministério da Previdência e Assistência Social; Decreto n"
1.998/96, alteração
Decreto n" 2.265, de 27 de junho de 1997
Ministério das Comunicações; Decreto n 2 1.988/96, alteração
Decreto nº 2.263, de 26 de junho de 1997

3940
3925

3959

3941

3940
3934

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.260, de 24 de junho de 1997

..

3925

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(68) Decreto de 26 de junho de 1997

..

4040

MINISTÉRIO DA MARINHA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Decreto n Q 2.245, de 6 de junho de 1997
.

3846

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nº 1.998/96, alteração
Decreto n" 2.265, de 27 de junho de 1997

3940

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 1.828/96, alteração
Decreto nº 2.266, de 27 de junho de 1997...................................................

3941

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n Q 1.547/95, alteração
Decreto nº 2.269, de 30 de junho de 1997

3959

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 1.988/96, alteração
Decreto nº 2.263, de 26 de junho de 1997
:....................

3934
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4086
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão; Função gratificada; Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação
Decreto nº 2.246, de 6 de junho de 1997

3949

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamentos fiscal e da Seguridade social, transferência
(2) Decreto de 2 de junho de 1997........

3961

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento flscal; Crédito especial
(14) Decreto de 4 de junho de 1997
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(13) Decreto de 4 de junho de 1997
(46) Decreto de 19 de junho de 1997

o ••••

3972
3971
4014

.

.

MUNICÍPIOS
Portos Federais, exploração, autorização; Decreto ns 2.184/97, alteração
Decreto n Q 2.247, de 6 de junho de 1997.....................

3878

o
OBRA DE DEFESA DA INFÂNCIA POBRE (ODIP), GRAVATÁ (PE)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997....................................................

4045

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DA IGREJA DE DEUS NO BRASIL,
CURITIBA (PR)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

.

OBRAS SOCIAIS LAR DOS PEQUENINOS, BRASÍLIA (DF)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(41) Decreto de 16 de junho de 1997 ....
ORÇAMENTO
União Federal; Receita e despesa, compatibilização; Decreto ns 2.214197,
alteração
Decreto n° 2.261, de 25 de junho de 1997.............

4002

3932
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4087
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial

Justiça Eleitoral
(12) Decreto de 4 de junho de 1997
Ministério dos Transportes
(]4) Decreto de 4 de junho de 1997
Presidência da República
(66) Decreto de 26 de junho de 1997

.

Crédito suplementar
Justiça Eleitoral
(42) Decreto de 16 de junho de 1997
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(67) Decreto de 26 de junho de 1997
.
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
(68) Decreto de 26 de junho de 1997
Ministério dos Transportes
(13) Decreto de 4 de junho de 1997
(46) Decreto de 19 de junho de 1997
Operações Oficiais de Crédito
(41) Decreto de 16 de junho de 1997

3970
.

3972

.

4038

.

4003

.

4039
4040

.

3971
4014

.
.
.

4002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Transferência
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal
(2) Decreto de 2 de junho de 1997

3961

p
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS, ALAGOINHAS (BA)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 30 de junho de 1997 ..

4045

PENSIONISTA
Cadastro, atualização; União Federal
Decreto n!?2.251, de 12 de junho de 1997

..

3985

.

3910

PESSOA DESAPARECIDA
Indenização
Decreto nº 2.255, de 16 de junho de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 6, t. 2, p. 4063-4098, jun. 1997

4088
PONTO FACULTATIVO
Declaração
(la) Decreto de 3 de junho de 1997

3969

PRESIDllNClA DA REPúBLICA
Orçamento fiscal; Crédito especial
(66) Decreto de 26 de junho de 1997

4038

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ver INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL
Criação
Decreto nº 2.258 de 20 de junho de 1997
Publicado no DO de 23 de junho de 1997
Retificado no DO de 24 de junho de 1997

3921
4061

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Inclusão
Bom Retiro (GO)
Decreto n'"2.249, de 11 de junho de 1997

3883

.

Complexo Paraíba (11.1) e (MG)
Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997

.

3883

ltapebi (BA)
Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997

3883

.

ltumirim (GO)
Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997

3883

.

Jataizinho (PR)
Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997

.

3883

.

3883

Lajeado (TO)
Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997.

.

Picada (MG)

3883

Decreto nº 2.249, de 11 de junho de 1997 ...

Piraju (SP)
Decreto n° 2.249, de 11 de junho de 1997

..

3883

Santa Clara (BA) e (MG)
Decreto n° 2.249, de 11 de junho de 1997

.

3883
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4089
PROJETO DOWN CENTRO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DASíNDROME DE DOWN, SAO PAULO (SPl
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
PublicadonoDO de 27 de maio de 1997 e retificado noDO de 24 de junho

de 1997

4050

PUBLICITÃRIO
Exercício da profissão; Decreto n" 57.690/66 e Lei n 2 4.680165, alteração
Decreto nº 2.262, de 26 de junho de 1997 o..

3934

R
RÃDIO BRASIL SUL LTDA., IBIPORÃ (PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 2 de junho de 1997

3965

RÃDIO CLUBE DE MINAS GERAIS LTDA., CONSELHEIRO LAFAlETE
(MGl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30) Decreto de 13 de junho de 1997

".

3989

RÃDIO CLUBE DE UBlRATÃ LTDA., UBlRATÃ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(3) Decreto de 2 de junho de 1997

3962

RÃDIO DIFUSORAPLATINENSE LTDA., SANTO ANTONIO DAPLATINA
(PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decreto de 13 de junho de 1997

.

3990

RÃDIO INDEPENDÊNCIA DO PARANÁ LTDA., CURITIBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(9) Decreto de 2 de junho de 1997

.

3968

RÃDIO INTERNACIONAL LTDA., QUEDAS DO IGUAÇU (PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(4) Decreto de 2 de junho de 1997

3963

RÃDIO MARCELINO RAMOS LTDA., MARCELINO RAMOS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(.5) Decreto de 2 de junho de 1997

3964
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4090
RÁDIO TV DO MARANHÃo LTDA., SÃO LUís (MA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(32) Decreto de 13 de junho de 1997

3991

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural São Francisco de Assis, Siqueira Campos (PR)
(7) Decreto de 2 de junho de 1997
..
.
Rádio Brasil Sul Ltda., Ibiporã (PR)
(6) Decreto de 2 de junho de 1997
.
Rádio Clube de Minas Gerais Ltda., , Conselheiro Lafaiete (MG)
(30) Decreto de 13 de junho de 1997.......................
.
.
Rádio Clube de Ubiratâ Ltda., Ubiratã (PR)
(3) Decreto de 2 de junho de 1997
.
Rádio Difusora Platinense Ltda., Santo Antonio da Platina (PR)
(31) Decreto de 13 de junho de 1997
.
Rádio Independência do Paraná Ltda., Curitiba (PR)
(9) Decreto de 2 de junho de 1997.....
.
.
Rádio Internacional Ltda., Quedas do Iguaçu (PR)
(4) Decreto de 2 de junho de 1997
.
Rádio Marcelino Ramos Ltda., Marcelino Ramos (RS)
(5) Decreto de 2 de junho de 1997
.
Rádio TV do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(32) Decreto de 13 de junho de 1997
.
Serviço, concessão, transferência
Fundação José de Paiva Netto; Sociedade de Radiodifusão Grande
Rio Ltda., Iranduba (AM)
(8) Decreto de 2 de junho de 1997
.

3966
3965
3989
3962
3990
3968
3963
3964
3991

3967

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Boa SorteIBom Jardim, Itamaraju (BA)
(62) Decreto de 20 de junho de 1997.......................
Butiá Verde, Fraiburgo (SC)
(27) Decreto de 9 de junho de 1997 .. ..
Estância Santa Cruz, Santa Cruz Cabrália (BA)
(53) Decreto de 20 de junho de 1997....................
Estância São Pedro, Hulha Negra (RS)
(72) Decreto de 30 de junho de 1997............

4032
3986
4023
4044
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4091
Fazenda Bradesco, Conceição do Araguaia (PA); Decreto Não
Numerado (20) de 9.4.97, alteração
(65) Decreto de 25 de junho de 1997

4037

Fazenda Campanário, São Gabriel do Oeste (MS)
(22) Decreto de 9 de junho de 1997

3981

Fazenda Cotias, Buriti dos Lopes (PI)
(19) Decreto de 9 de junho de 1997

3978

Fazenda do Tesouro, Tamarana (PR)
(18) Decreto de 9 de junho de 1997

3976

Fazenda Fé, Carutapera (MA)
(60) Decreto de 20 de junho de 1997

4030

Fazenda Floresta, Itaberaí/I'aquaral de Goiáslltaguaraí (GO)
(61) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Fonte Nova, Choró (CE)
(49) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Heliópolis/Jatobá, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(16) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Lagoinha, Presidente Epitácio (SP)
(48) Decreto de 20 de junho de 1997
(63) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Murity, Tucano (BA)
(54) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Nova Esperança, Itacaré (BA)
(55) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(57) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Prosolina, Campo Novo de Rondônia (RO)
(21) Decreto de 9 de junho de 1997 .
Fazenda Riachão Vitória do Mearim (MA)
(50) Decreto de 20 de junho de 1997
Fazenda Rocilândia, Canindé (CE)
(20) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Sadia 111, Nossa Senhora do Livramento (MT)
(26) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Agostinha, Caraúbas (RN)
(24) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Clara, Bataguassu (MS)
(23) Decreto de 9 de junho de 1997
Fazenda Santa Clara, Pirenópolis (GO)
(58) Decreto de 20 de junho de 1997

4031
4018
3974
4017
4033
4024

4025
4027
3980

4019
39'79
3985
3983
3982
4028
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4092
Fazenda Santa Maria, Eunápolis (BA)

(56) Decreto de 20 de junho de 1997

4026

Fazenda Santa Rita, Santana do Livramento (RS)
(71) Decreto de 30 de junho de 1997

4043

Fazenda Santo Antonio, Cajazeiras (PB)
(17) Decreto de 9 de junho de 1997

3975

Fazenda São Jorge, Indiaroba (SE)
(28) Decreto de 9 de junho de 1997

3987

Fazenda São Raimundo, São Luiz Gonzaga do Maranhão (MA)
(59) Decreto de 20 de junho de 1997

4029

Fazenda Sobol, Santarém .(PA)
(25) Decreto de 9 de junho de 1997

3984

São CarlosIVit6ria, Manaus (AM)
(51) Decreto de 20 de junho de 1997

4020

Seringal Vila Rica, Acrelândia e Plácido de Castro (AC)
(52) Decreto de 20 de junho de 1997

4022

Imóvel, vistoria
Decreto nf! 2.250, de 11 de junho de 1997

3884

REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB)
Regulamentação; Embarcações; Lei nl!9.432/97

Decreto n' 2.256, de 17 de junho de 1997

3884

s
SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAúDE NúCLEO SALUS PAULISTA, SÃO
PAULO (SP)
Interesse social, declaração

(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

SÃO CARLOSNITÓRIA, MANAUS (AM)
Interesse social, declaração

(51) Decreto de 20 de junho de 1997

4020

SERINGAL VILA RICA, ACRELÃNDIA E PLÃCIDO DE CASTRO (AC)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 20 de junho de 1997

4022

SERVIÇO MÓVEL CELULAR
Exploração, concessão; Americel S.A.

(29) Decreto de 11 de junho de 1997

3988
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4093
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel
Duque de Caxias (RJ)
(.15) Decreto de 13 de junho de 1997

3995

Guanhães e Sabinópolis (MG)

(39) Decreto de 13 de junho de 1997
São Paulo (SP)
(34) Decreto de 13 de junho de 1997
Minaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, Mimoso de Goiás, Padre
Bernardo, Cocalzinhode Goiás e Santo Antonio do Descoberto(GO)
e (DF)
(36) Decreto de 13 de junho de 1997
SERVIDOR APOSENTADO
Cadastro, atualização; União Federal
Decreto n!! 2.251, de 12 de junho de 1997

4000
3993

3996

3885

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SÃO JOSÉ, CHAPADA (RS)
Utilidade pública, declaração

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA, PERITIBA (SC)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de

junho de 1997................................................................................................

4050

SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO GRANDE RIO LTDA., IRANDUBA
(AM)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência;FundaçãoJosé de Paiva
Netto
(8) Decreto de 2 de junho de 1997

3967

SOCIEDADE PESTALOZZI DE VASSOUBAS, VASSOUBAS (RJ)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU PAULISTA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(78) Decreto de 26 de maio de 1997

Publicadono DO de 27 de maio de 1997 e retificadono DO de 24 dejunho
de 1997

4050
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4094

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural São Francisco de Assis, Siqueira Campos (PR)
(7) Decreto de 2 de junho de 1997
Rádio Brasil Sul Ltda., Ibiporã (PR)
(6) Decreto de 2 de junho de 1997.......................................................
Rádio Clube de Minas Gerais Ltda., Conselheiro Lafaiete (MG)
(30) Decreto de 13 de junho de 1997...................................................
Rádio Clube de Ubiratã Ltda., Ubiratã (PR)
(3) Decreto de 2 de junho de 1997
Rádio Difusora Platinense Ltda., Santo Antonio da Platina (PR)
(31) Decreto de 13 de junho de 1997...................................................
Rádio Independência do Paraná Ltda., Curitiba (PR)
(9) Decreto de 2 de junho de 1997.......................................................
Rádio Internacional Ltda., Quedas do Iguaçu (PR)
(4) Decreto de 2 de junho de 1997.......................................................
RádioMareelino Ramos Ltda., MarcelinoRamos (RS)
(5) Decreto de 2 de junho de 1997.......................................................
Rádio TV do Maranhão Ltda., São Luís (MA)
(32) Decreto de 13 de junho de 1997...................................................
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação José de Paiva Netto; Sociedade de RadiodifusãoGrande
Rio Ltda., Iranduba (AM)
(8) Decreto de 2 de junho de 1997

3966
3965
3989
3962
3990
3968
3963
3964
3991

3967

u
UNIÃo FEDERAL
Ações; Fundo de Amortizaçãoda Dívida Pública Mobiliária Federal; Lei
n~ 9.069/95 e Decreto 0 2 1.312/94
Decreto n' 2.248, de 9 de junho de 1997......................................................

3879

Estados; Municípios; Portos Federais, exploração,autorização;Decreto
0 2 2.184197, alteração
Decreto n2 2.247, de 6 de junho de 1997

3878

Pensionista; Servidor aposentado; Cadastro,atualização
Decreto n' 2.251, de 12 dejunbo de 1997....................................................

3885

Receita e despesa, compatibilização; Decretoniõ/2.214/97, alteração
Decreto n' 2.261, de 25 de junho de 1997....................................................

3932
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4095
URUGUAI
Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental; Promulgação; Brasil

Decreto n' 2.241, de 2 de junho de 1997

3769

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Abrigo dos Velhos Cristo Rei, Araguari (MG)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporá, Echaporá (SP)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

:.

4015

Associação Assistencial Caminho da Luz, Belo Horizonte (MG)

(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

Associação Beneficente de Goioerê, Goíoerê (PR)

(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

Associação Beneficente Hospital de Caridade de Riachuelo, Riachuelo (SE)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

Associação Beneficente Petronato Bento Gonçalves, Bento Gonçalves (RS)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

Associação Beneficente São Francisco de Assis, Marau (RS)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis, Ouro Branco
(MG)

(43) Decreto de 16 de junho de 1997

4004

Associação Cristã de Moços de Itapeva, Itapeva CSP)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Corbélia,
Corbélia (PR)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de
junho de 1997

4050

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Paranavaí,
Paranavaí CPR)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997.....................................

4015

Associação dos Cantadores do Nordeste, Fortaleza CCE)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no
de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de

no

junho de 1997

"'......................

4050
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4096
Associação Ecumênica Monsenhor Horta - Amor, Belo Horizonte
(MG)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997
..

4015

Associação Evangélica Luterana de Caridade (Aelca), Porto Alegre (RS)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
..

4045

Associação Evangélica Missão Transmundial, Campo Mourão (PR)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
.

4004

Associação Família de Caná, Belo Horizonte (MG)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

..

4015

Associação Ministério Comunidade Evangélica, Porto Alegre (RS)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
.
Cáritas Diocesana de Frederico Westphalen, Frederico Westphalen

4045

(RS)

.

4004

.

4015

..

4015

Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado de
Sergipe (Ceape), Aracaju (SE)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
.

4045

Centro de Apoio Social e Atendimento do Município de São Paulo
(Casa), São Paulo (SP)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997
..

4015

(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Casa do Menor Trabalhador, Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997
Centro Comunitário Irmãos Kennedy, Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997

Centro de Atendimento Comunitário São Jorge (Ceacom), Curitiba
(PR)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

.

4015

Centro Técnico Juvenil de Jarudore, Poxoréo (MT)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

Colégio Normal Nossa Senhora do Carmo, Viçosa (MG)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

..

4004

Conselho Central de Campo Grande da Sociedade São Vicente de
Paulo, Campo Grande (MS)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
.

4045

Esquadrão da Vida de Marília, Marília (SP)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

.

4004

Fundação Cultural de Araxá, Araxá (MG)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

.

4045

Fundação Ecológica de Mineiros, Mineiros (GO)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

..

4004
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4097
Fundação Médica Assistencial de Desterro, Desterro {PB}
(43) Decreto de 16 de junho de 1997

Fundação Renascer, São Paulo (SP)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Fundação Victor Civita, São Paulo (SP)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Grupo Fraterno Espírita, Goiânia (GO)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Hospital Maternidade de Santo Amaro, Santo Amaro (BA)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Hospital Memorial Batista do Centenário, Goiânia (GO)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Instituto de Divulgação Espírita de Joinville, Joinville (SC)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Instituto Educacional de Passo FW1do da Igreja Metodista, Passo
Fundo(RS)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Lar Benvindo, Santo André (SP)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Lar dos Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima, Iturama

4004
4045

4045
4004

4045
4045
4004

4004

4004

(MG)

(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de
junho de 1997........................
Lar Voluntários do Amor, Embu-Guaçu (SP)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Maternidade de Guaimbé, Guaimbé (SP)
(47) Decreto de 20 de junho de 1997
,...................
Obra de Defesa da Infância Pobre (Odip), Gravatá (PE)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
,...............................
Obras Sociais e Educacionais da Igreja de Deus no Brasil, Curitiba

4050
4045
4015
4045

(PR)

(73) Decreto de 30 de junho de 1997
,.,...........
Obras Sociais Lar dos Pequeninos, Brasília (DF)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Pastoral do Menor de Alagoinhas, Alagoinhas (BA)
(73) Decreto de 30 de junho de 1997
Projeto Down Centro de Informação e Pesquisa da Síndrome de
Down, São Paulo (SP)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de
junho de 1997.........................

4045
4045

4045

4050
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Salus Associação para a Saúde Núcleo Salus Paulista, São Paulo
(SPl
(73) Decreto de 30 de junho de 1997

4045

Sociedade Beneficente Hospital São José, Chapada (RS)

(47) Decreto de 20 de junho de 1997

4015

Sociedade Beneficente Hospitalar Peritiba, Peritiba (SC)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de

junho de 1997 ..
Sociedade Pestalozzi de Vassouras, Vassouras (RJ)
(43) Decreto de 16 de junho de 1997
Sociedade São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista (SP)
(78) Decreto de 26 de maio de 1997
Publicado no DO de 27 de maio de 1997 e retificado no DO de 24 de
junho de 1997
Imóvel; Servidão administrativa
Duque de Caxias (RJ)
(35) Decreto de 13 de junho de 1997
Guanhães e Sabin6polis (MG)
(39) Decreto de 13 de junho de 1997
São Paulo (SPl
(34) Decreto de 13 de junho de 1997
Minaçu, Colinas do Sul, Niquelândía, Mimoso de Goiás, Padre
Bernardo, Cocalzinho de Goiás e Santo Antonio do Descoberto (00)
e (DF)
(36) Decreto de 13 de junho de 1997......

Imóvel, desapropriação
Raul Soares e Abre Campo (MG)
(45) Decreto de 18 de junho de 1997
Cajobi (SPl
(38) Decreto de 13 de junho de 1997
São Sebastião (SP)
(37) Decreto de 13 de junho de 1997
Barra do Garças e Nova Xavantina (MT)
(33) Decreto de 13 de junho de 1997

4050
4004

4050

3995
4000
3993

3996

4006
3999
3997
3992

Restabelecimento
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Matinhos,
Matinhos (PR)
(74) Decreto de 30 de junho de 1997

4047

Instituto Severa Romana, Rio de Janeiro (RJ)

(74) Decreto de 30 de junho de 1997
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LEIS

LEI Nº 9.465, DE 7 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre fornecimento gratuito de
registro extemporâneo de nascimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Não haverá incidência de emolumentos ou multas no
registro de nascimento efetuado fora do prazo, quando destinado à
obtenção de Carteira do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília 7 de julho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
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LEI N" 9.466, DE 9 DE JULHO DE 1997
Dá nova redação ao § 3'2 do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras prooidências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n 2 1.541-25, de 1997, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 12 O § 32 do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 32 No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n 2 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»

Art. 22 Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso lU, da Lei n 2 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 22 , da
Lei n 2 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.541-24, de 9 de maio de 1997.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Congresso Nacional, 9 de julho de 1997; 176º da Independência
e 109º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI Nº 9.467, DE 10 DE JULHO DE 1997
Dá nova redação aos arts. 9J? da Lei n"
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou a
Medida Provisória nº 1.478-25, de 1997, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
1 -

garantias:

a) hipotecária;

b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;

c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997
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e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa juridica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

§ 5" As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2" O art. 2" da Lei n" 8.844, de 20 dejaneiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2" Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2" As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajnizamento e do controle e acompanhamento
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dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3· Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4· Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."

Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.478-24, de 15 de maio de 1997.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de julho de 1997; 176· da Independência
e 109· da República.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI N· 9.468, DE 10 DE JULHO DE 1997
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.530-7, de 1997, que o Congresso Nacional,
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1· Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245,jul. 1997

4104
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.

Art. 2' Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
I
H -

estejam em estágio probatório
tenham requerido aposentadoria;

IH - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estej am afastados nas condições previstas nos incisos I e
H do art. 229 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § l' do
art. 186 da Lei n" 8.112, de 1990.
§ l' Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
I 'isposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.

§ 2' A administração, no 'estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3' O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 4' O deferimento definitivo da inclusão do PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o disposto no § 2' deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a
data constante do seu pedido.
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§ 5· O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;

b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, periodo de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6· Serão indeferidas e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.

Art. 3· O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na Unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4· do artigo anterior.
Art. 4· Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal, direta autárquica e fundacional:
a)

indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;

c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alinea a) deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o décimo
sexto e o vigésimo dia do programa;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo qninto até o vigésimo quarto ano;

c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros qninze dias do programa;
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b, deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;

IH - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;

b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;

e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexto e o vigésimo dia do programa.
§ 1" Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igual ou superior a seis meses.

§ 2" As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobre e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3" Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
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Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II - diárias;
III - ajuda-de-custo em razão de mudança de sede ou indeuização de transporte;
IV
salário-fannlia;
V
gratificação natalina;
VI
auxflio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros; não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.
Art. 6º O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4º desta
lei será feito, mediante depósito em conta corrente, em até cinco dias
úteis a contar da data da publicação, no Diário Oficial da União, do
ato de exoneração do servidor.
Art. 7º Além dos incentivos a que se refere o art. 4º, serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.
Art. 8º Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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Art. 9" Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta lei.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apurarão do incentivo, nos termos
desta lei, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim ou usufruto de
qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência
do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta lei.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado incumbido de coordenar, no ãmbito da Administração
Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta lei.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.530-6, de 15 de maio de 1997.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de julho de 1997; 176" da Independência
e 109" da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 189,0. 7, t.1, p. 4099-4245, jnl. 1997

4109
Anexo
(Lei n Q 9.468, de 10 de julho de 1997)
1 •
•
•
2 •
•
3 4 -

Advocacia-Geral da União:
Advogado da União
Procurador da Fazenda Nacional
Assistente Jurídico
Auditoria do Tesouro Nacional
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
Técnico do Tesouro Nacional
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Serviço Exterior Brasileiro

• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5 - Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6 - Finanças e Controle:

7
8

• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
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No Ministério da Agricultura e do Abastecimento
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária.
10 - Nas Instituições Federal de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos ministérios militares:

9 -

• Grupo-Magistério
11 - No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12 - No Ministério da Saúde e suas vinculadas; nos Hospitais
Universitários do Ministério da Educação e do Desporto; nos
hospitais militares:
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de
Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem
(inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem),
Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente
de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontólogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica,
Laboratorista, Técnico em Laboratório (inclusive Técuico de
Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sauistarista, Técnico de
Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópcia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
.
13 - No Ministério do Trabalho;
•
•
•
14 -

Fiscal do Trabalho
Médico do Trabalho
Engenheiro
No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros Combustíveis
15 - No Ministério da Justiça:
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•
•
•
•
•
•
•
16 •
17 •
•
Ql

Patrulheiro Rodoviário Federal
Delegado de Polícia Federal
Perito Criminal Federal
Censor Federal
Escrivão de Polícia Federal
Agente de Polícia Federal
Papiloscopista Policial Federal
No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
Cargos de:
Assistente Juridico
Procurador Autárquico
Procurador

• Advogado
• Contador
18
Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de
Seguros Privados
19
Cargos do Banco Central do Brasil
20
Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República
LEI Nº 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurem, como
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revogaaLeinº8.197, de27 dejunho
de 1991, e a Lei n' 9.081, de 19 dejullw de
1995, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória nº 1.561-6, de 1997, que o CONGRESSO NACIOCoI. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4ü99-4245,jul. 1997
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NAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais
poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em Juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor até R$50.000,OO(cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a não-interposição de
recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de
créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$l.OOO,OO (um mil
reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.
§ 1º Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade dependerá
de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do titular
da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência
estiver afeto o assunto, no caso da União, ou da autoridade máxima
da autarquia, da fundação ou da empresa pública.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo às causas relativas ao
patrimônio imobiliário da União.

Art. 2º O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarqnias, fundações ou !,mpresas públicas federais poderão
autorizar a realização de acordo, homologáveis pelo Juízo, nos autos
dos processos ajuizados por essas entidades, para o pagamento de
débitos de valores não superiores e R$50.000,OO (cinqüenta mil reais),
em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal da Referência (Ufir), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão os juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2º Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.

Art. 3º As autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
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valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).
Art. 4· Não havendo súmula da Adzocaeía-Geral da União
(arts. 4·, inciso XII, e 43, da Lei Complementar n· 73, de 1993), o
Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou
a interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica
estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores.
Art. 5· A União poderá intervir nas causas em que figurarem
como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão,
nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de
natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração
de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito,
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipóteses em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.
Art. 6· Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
Art. 7· As disposições desta lei não se aplicam às autarquias,
às fundações e às empresas públicas federais quando contrariarem
as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 8· Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às
ações propostas e aos recursos interpostos pelas entidades legalmente
sucedidas pela União.
Art. 9· A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos
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efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 10. Aplica-se às autarquias e fundações públicas o disposto
nos arts. 188 e 475, caput, e no seu inciso Il, do Código de Processo
Civil.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.561-5, de 15 de maio de 1997.
Art. 12. Revogam-se a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de julho de 1997; 176º da Independência
e 109º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI Nº 9.470, DE 10 DE JULHO DE 1997
Acrescenta § 52 ao art. 4º da Lei nº 8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dáoutrasprovidêncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte §5º:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2º, e 54, §§ 4º, 6º, 7º e 10, desta lei, e
suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum."
Colo Leis RepFed. Brasil, Brasília, v, 189,n, 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997

4115

Art. 2" O disposto no § 5" do art. 4" da Lei n" 8.884, de 1994,
acrescido por esta lei, aplica-se aos processos em tramitação no
âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data de
publicação desta lei.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.465-16, de 12 de junho de 1997.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
LEI N" 9.471, DE 14 DE JULHO DE 1997
Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VIl:
«Art. 473
.
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento
de ensino superior.»
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1977; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997

4116
LEI N" 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n" 8, de 1995.
'

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1" Compete à União, por intermédio do órgão regulador e
nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e
Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o
disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso
dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de
radiofreqüências.
Art. 2" O Poder Público tem o dever de:
I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas;
H - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da
população brasileira;
IH - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem padrões de
qualidade compatíveis com a exigência dos usuários;

N -

fortalecer o papel regulador do Estado;

V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em ambiente competitivo;
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VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja
harmônico com as metas de desenvolvimento social do País.

Art. 3" O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões
de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer
ponto do território nacional;

II -

à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço;

III - de não ser discriminado quanto às condições de acesso
e fruição do serviço;
IV - à informação adequada sobre as condições de prestação
dos serviços, suas tarifas e preços;
V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo
nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas;
VI
acesso;

à não-divulgação, caso o requeira, de seu código de

VII - à não-suspensão de serviço prestado em regime público,
salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por
descumprimento de condições contratuais;

VIII

ao prévio conhecimento das condições de suspensão do

serviço;

IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora do
serviço;

X
serviço;

de resposta às suas reclamações pela prestadora do

XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o
órgão regulador e os organismos de defesa do consumidor;
XII direitos.

à reparação dos danos causados pela violação de seus

Art. 4" O usuário de serviços de telecomunicações tem o dever
de:
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I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomuuicações;
11 - respeitar os bens públicos e aqueles voltados à utilização
do público em geral;

111 - comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e
atos ilícitos cometidos por prestadora de serviço de telecomunicações.

Art. 5· Na disciplina das relações econômicas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em especial, os princípios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade
de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das
desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime público.
Art. 6· Os serviços de telecomunicações serão organizados com
base no princípio da livre, ampla e justa competição entre todas as
prestadoras, devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, bem
como para corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as
infrações da ordem econômica.
Art. 7· As normas gerais de proteção à ordem econômica são
aplicáveis ao setor de telecomunicações, quando não conflitarem com
o disposto nesta lei.
§ 1· Os atos envolvendo prestadora de serviço de telecomunicações, no regime público ou privado, que visem a qualquer forma de
concentração econômica, inclusive mediante fusão ou incorporação de
empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, ficam submetidos aos controles, procedimentos econdicionamentos previstos nas
normas gerais de proteção à ordem econômica.

§ 2· Os atos de que trata o parágrafo anterior serão submetidos
à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), por meio do órgão regulador.
§ 3· Praticará infração da ordem econômica a prestadora de
serviço de telecomunicações que, na celebração de contratos de fornecimento de bens e serviços, adotar práticas que possam limitar,
falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a
livre iniciativa.
Co!.
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LIVROII
Do Órgão Regulador e das Políticas Setoriais

TÍTULO I
Da Criação do Órgão Regulador

Art. 8" Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações,
entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades
regionais.
§ 1" A Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor,
devendo contar também, com um Conselho Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca e uma Ouvidoria, além
das unidades especializadas incumbidas de diferentes funções.

§ 2" A natureza de autarquia especial conferida à agência é
caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes
e autonomia financeira.

Art. 9" A agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-se-lhe, nos termos desta lei, as prerrogativas
necessárias ao exercício adequado de sua competência.
Art. 10. Caberá ao Poder Executivo instalar a agência, devendo
o seu regulamento, aprovado por decreto do Presidente da República,
fixar-lhe a estrutura organizacional.
Parágrafo único. A edição do regulamento marcará a instalação
da agência, investindo-a automaticamente no exercício de suas atribuições.

Art. 11. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até noventa dias, a partir da publicação desta lei,
mensagem criando o quadro efetivo de pessoal da agência, podendo
remanejar cargos disponiveis na estrutura do Ministério das Comunicações.
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Art. 12. Ficam criados os Cargos em Comissão de Natureza
Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
com a finalidade de integrar a estrutura da agência, relacionados no
Anexo I.
Art. 13. Ficam criadas as funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Telecomunicações (FCT), de ocupação
privativa por servidores do quadro efetivo, servidores públicos federais ou empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista, controladas pela União, em exercício na Agência Nacional de
Telecomunicações, no quantitativo e valores previstos no Anexo 11
desta lei.
§ 1Q O servidor investido na Função Comissionada de Telecomunicação exercerá atribuições de assessoramento e coordenação
técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou
emprego permanente, acrescida do valor da função para a qual foi
designado.
§ 2Q A designação para Função de Assessoramento é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de
comissíonamento, cessando o seu pagamento durante as situações de
afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo
exercício, ressalvados os períodos a que Se referem os incisos I, IV,VI,
VIII, alínea a e e, e inciso X. do art. 102 da Lei n Q 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

§ 3Q O Poder Executivo poderá dispor sobre alteração dos quantitativos e da distribuição das Funções Comissionadas de Telecomunicação dentro da estrutura organizacional, observados os niveis
hierárqnicos, os valores de retribuição correspondente e o respectivo
custo global estabelecidos no Anexo 11.

Art. 14. A agência poderá requisitar, com ônus, servidores de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal
direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a
serem exercidas.
§ 1Q Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à
instalação da agência, as requisições de que trata o caput deste artigo
serão irrecusáveis quando feitas a órgãos e entidades do Poder ExeCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,0. 7, t.I, p. 4099-4245, ju!. 1997
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cutivo, e desde que aprovadas pelo Ministro de Estado das Comunicações e pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" Quando a reqnisição implicar redução de remuneração do
servidor requisitado, fica a agência autorizada a complementá-la até
o limite da remuneração percebida no órgão de origem.

Art. 15. Afixação das dotações orçamentárias da agência na Lei
de Orçamento Anual e sua programação orçamentária e financeira
de execução não sofrerão limites nos seus valores para movimentação
eempenho.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas e os investimentos necessários à instalação da agência, podendo
remanejar, transferir ou utilizar saldos orçamentários empregando
como recursos dotações destinadas a atividades finalísticas e administrativas do Ministério das Comunicações, inclusive do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),
Parágrafo único. Serão transferidos à agência os acervos técnico
e patrimonial, bem como as obrigações e direitos do Ministério das
Comunicações, correspondentes às atividades a ela atribuídas por
esta lei.

Art. 17. A extinção da agência somente ocorrerá por lei específica.

TITULOn
Das Competências

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições
desta lei, por meio de decreto:
I - instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço
no regime público concomitantemente ou não com sua prestação no
regime privado;
II - aprovar o plano geral de outorgas de serviço prestado no
regime público;

III - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público;
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IV - autorizar a participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios intergovernamentais destinados ao provimento de meios ou à prestação de serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em conta os interesses do Pais no contexto de suas relações com os demais paises,
poderá estabelecer limites à participação estrangeira no capital de
prestadora de serviços de telecomunicações.
Art. 19. À agência compete adotar as medidas necessárias para
o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das
telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política
nacional de telecomunicações;
H - representar o Brasil nos organismos internacionais
de telecomunicações, sob a coordenação do Poder Executivo;

IH - elaborar e propor ao Presidente da República, por
intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, a adoção das
medidas a que se referem os incisos I a IV do artigo anterior,
submetendo previamente à consulta pública as relativas aos incisos

I a UI;
IV - expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição
dos serviços de telecomunicações no regime público;
V - editar atos de outorga e extinção de direito de exploração do serviço no regime público;
VI - celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e
realizando intervenções;

VII - controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas
dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas condições previstas nesta lei, bem como homologar reajustes;
VIH - administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de
órbitas, expedindo as respectivas normas;
IX - editar atos de outorga e extinção do direito de uso de
radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e aplicando sanções;
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x - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;
XI - expedir e extinguir autorização para prestação de
serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções;
XII - expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem;
XIII - expedir ou reconhecer a certificação de produtos,
observados os padrões e normas por ela estabelecidos;
XIV - expedir normas e padrões que assegurem a compatibilidade, a operação integrada e a interconexação entre as redes,
abrangendo inclusive os equipamentos terminais;
XV - realizar busca e apreensão de bens no ãmbito de sua
competência;
XVI - deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de telecomunicações e sobre os casos omissos;
XVII - compor administrativamente conflitos de interesses
entre prestadoras de serviço de telecomunicações;
XVIII - reprimir infrações dos direitos dos usuários;
XIX - exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das
infrações da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);
XX - propor ao Presidente da República, por intennédio do
Ministério das Comunicações, a declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos
bens necessários à implantação ou manutenção de serviço no regime
público;
XXI - arrecadar e aplicar suas receitas;
XXII - resolver quanto à celebração, alteração ou extinção
de seus contratos, bem como quanto à nomeação, exoneração e demissão de servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma
em que dispuser o regulamento;
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XXIII - contratar pessoal por prazo determinado, de acordo
com o disposto na Lei n Q 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

XXN -

adquirir, administrar e alienar seus bens;

XXV - decidir em último grau sobre as matérias de sua
alçada, sempre admitido recurso ao Conselho Diretor;
XXVI - formular ao Ministério das Comunicações proposta
de orçamento;
XXVII -

aprovar o seu regimento interno;

XXVIII - elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o cumprimento da política do setor definida nos termos do
artigo anterior;

XXIX - enviar o relatório anual de suas atividades ao Ministério das Comunicações e, por intermédio da Presidência da República, ao Congresso Nacional;
XXX - rever, periodicamente, os planos enumerados nos
incisos II e III do artigo anterior, submetendo-os, por intermédio do
Ministro de Estado das Comunicações, ao Presidente da República,
para aprovação;
XXXI - promover interação com administrações de telecomunicações dos países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), com vistas
à consecução de objetivos de interesse comum.

TITULOm
Dos Órgãos Superiores

CAPÍTULO I
Do Conselho Diretor
Art. 20. O Conselho Diretor será composto por cinco conselheiros e decidirá por maíoria absoluta.
Parágrafo único. Cada conselheiro votará com independência,
fundamentando seu voto.
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Art. 21. As sessões do Conselho Diretor serão registradas em
atas, que ficarão arquivadas na biblioteca, disponíveis para conhecimento geral.
§ l' Quando a publicidade puder colocar em risco a segurança
do País, ou violar segredo protegido ou a intimidade de alguém, os
registros correspondentes serão mantidos em sigilo.
§ 2' As sessões deliberativas do Conselho Diretor que se destinem a resolver pendências entre agentes econômicos e entre estes e
consumidores e usuários de bens e serviços de telecomunicações serão
públicas, permitida a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado
aOS interessados o direito delas obter transcrições.
Art. 22. Compete ao Conselho Diretor:
I - submeter ao Presidente da República, por intermédio
do Ministro de Estado das Comunicações, as modificações do regulamento da agência;
H - aprovar normas próprias de licitação e contratação;

IH - propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações;
IV
editar normas sobre matérias de competência da agência;
V
aprovar editais de licitação, homologar adjudicações,
bem como decidir pela prorrogação, transferência, intervenção e
extinção, em relação às outorgas para prestação de serviço no regime
público, obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo;
VI - aprovar o plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado;
VII - aprovar editais de licitação, homologar adjudicações,
bem como decidir pela prorrogação, transferência e extinção, em
relação às autorizações para prestação de serviço no regime privado,
na forma do regimento interno;
VIH - aprovar o plano de destinação de faixas de radiofreqüência e de ocupação de órbitas;
IX - aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações, na forma em que dispuser o regimento interno;
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X

aprovar o regimento interno;

Xl
resolver sobre a aquisição e a alienação de bens;
XlI
autorizar a contratação de serviços de terceiros, na
forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Fica vedada a realização por terceiros da fiscalização de competência da agência, ressalvadas as atividades de
apoio.

Art. 23. Os conselheiros serão brasileiros, de reputação ilibada,
formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea
f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Art. 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de
cinco anos, vedada a recondução.
Parágrafo único. Em caso de vaga no curso do mandato, este
será completado por sucessor investido na forma prevista nó artigo
anterior, que o exercerá pelo prazo remanescente.

Art. 25. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor serão de três, quatro, cinco, seis e sete anos, a serem estabelecidos no decreto de nomeação.
.
Art. 26. Os membros do Conselho Diretor somente perderão o
mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada
em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
§ 1" Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei da improbidade administrativa, será causa da perda do mandato a inobservância, pelo conselheiro, dos deveres e proibições inerentes ao cargo,
inclusive no que se refere ao cumprimento das políticas estabelecidas
para o setor pelos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 22 Cabe ao Ministro de Estado das Comunicações instaurar o
processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão
especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.

Art. 27. O regulamento disciplinará a substituição dos conselheiros em seus impedimentos, bem como durante a vacância.
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Art. 28. Aos conselheiros é vedado o exercício de qualquer outra
atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção políticopartidária, salvo a de professor universitário, em horário compatíveL
Parágrafo único. É vedado aos conselheiros, igualmente, ter
interesse significativo, direto ou indireto, em empresa relacionada
com telecomunicações, como dispuser o regulamento.
Art. 29. Caberá também aos conselheiros a direção dos órgãos
administrativos da agência.
Art. 30. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência.
Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-conselheiro utilizar
informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido,
sob pena de incorrer em improbidade administrativa.
Art. 31. O Presidente do Conselho Diretor será nomeado pelo
Presidente da República dentre os seus integrantes e investido na
função por três anos ou pelo que restar de seu mandato de conselheiro,
quando inferior a esse prazo, vedada a recondução.
Art. 32. Cabe ao presidente a representação da agência, o comando hierárquico sobre o pessoal e o serviço, exercendo todas as
competências administrativas correspondentes, bem como a presidência das sessões do Conselho Diretor.
Parágrafo único. A representação judicial da agência, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública será exercida pela Procuradoria.
CAPÍTULO II
Do Conselho Consultivo
Art. 33. O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da sociedade na agência.
Art. 34. O conselho será integrado por representantes indicados pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Poder
Executivo, pelas entidades de classe das prestadoras de serviços de
telecomunicações, por entidades representativas dos usuários e por
entidades representativas da sociedade, nos termos do regulamento.
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Parágrafo umco. O Presidente do Conselho Consultivo será
eleito pelos seus membros e terá mandato de um ano.

Art. 35. Cabe ao Conselho Consultivo:
I - opinar, antes de seu encaminhamento ao Ministério das
Comunicações, sobre o plano geral de outorgas, o plano geral de metas
para universalização de serviços prestados no regime público e demais políticas governamentais de telecomunicações;
11 - aconselhar quanto à instituição ou eliminação da prestação de serviço no regime público;

111 -

apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor;

IV - requerer informação e fazer proposição a respeito das
ações referidas no art. 22.

Art. 36. Os membros do Conselho Consultivo, que não serão
remunerados, terão mandato de três anos, vedada a recondução.
§ I" Os mandatos dos primeiros membros do conselho serão de
um, dois e três anos, na proporção de um terço para cada período.
§ 2" O conselho será renovado anualmente em um terço.

Art. 37. O regulamento disporá sobre o funcionamento do Conselho Consultivo.
TÍTULO IV
Da Atividade e do Controle

Art. 38. A atividade da agência será juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, igualdade, devido processo
legal, publicidade e moralidade.
Art. 39. Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação
possa violar a segurança do País, segredo protegido ou a intimidade
de alguém, todos os demais permanecerão abertos à consulta do
público, sem formalidades, na biblioteca.
Parágrafo único. A agência deverá garantir o tratamento confidencial das informações técnicas, operacionais, sconômico-financeiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 7, t.1, p- 4099-4245, ju!. 1997
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ras e contábeis que solicitar às empresas prestadoras dos serviços de
telecomunicações, nos termos do regulamento.
Art. 40. Os atos da agência deverão ser sempre acompanhados
da exposição formal dos motivos que os justifiquem.
Art. 41. Os atos normativos somente produzirão efeito após
publicação no Diário Oficial da União, e aqueles de alcance particular,
após a correspondente notificação.
Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à
consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da
União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer
à disposição do público na biblioteca.
Art. 43. Na invalidação de atos e contratos, será garantida
previamente a manifestação dos interessados.
Art. 44. Qualquer pessoa terá o direito de peticionar ou de
recorrer contra ato da agência no prazo máximo de trinta dias,
devendo a decisão da agência ser conhecida em até noventa dias.
Art. 45. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República
para mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Parágrafo único. O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e
contará com o apoio administrativo de que necessitar, competindo-lhe
produzir, semestralmente ou quando oportuno, apreciações críticas
sobre a atuação da agência, encaminhando-as ao Conselho Diretor,
ao Conselho Consultivo, ao Ministério das Comunicações, a outros
órgãos do Poder Executivo e ao Congresso Nacional, fazendo publicálas para conhecimento geral.
Art. 46. A Corregedoria acompanhará permanentemente o desempenho dos servidores da agência, avaliando sua eficiência e o
cumprimento dos deveres funcionais e realizando os processos disciplinares.
TÍTULO V
Das Receitas
Art. 47. O produto da arrecadação das taxas de fiscalização de
instalação e de funcionamento a que se refere a Lei nO 5.070, de 7 de
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julho de 1966, será destinado ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), por ela criado.
Art. 48. A concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, para
qualquer serviço, será sempre feita a título oneroso, ficando autorizada a cobrança do respectivo preço nas condições estabelecidas nesta
lei e na regulamentação, constituindo o produto da arrecadação
receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel).
§ 1º Conforme dispuser a agência, o pagamento devido pela
concessionária, permissionária ou autorizada poderá ser feito na
forma de quantia certa, em uma ou várias parcelas, ou de parcelas
anuais, sendo seu valor, alternativamente:

I

determinado pela regulamentação;

II

determinado no edital de licitação;

III
fixado em função da proposta vencedora, quando constituir fator de julgamento;
IV - fixado no contrato de concessão ou no ato de permissão,
nos casos de inexigibilidade de licitação.
§ 2º Após a criação do fundo de universalização dos serviços de
telecomunicações mencionado no inciso II do art. 81, parte do produto
da arrecadação a que se refere o caput deste artigo será a ele
destinada, nos termos da lei correspondente.

Art. 49. A agência submeterá anualmente ao Ministério das
Comunicações a sua proposta de orçamento, bem como a do Fistel,
que serão encaminhadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento
para inclusão no projeto de lei orçamentária anual a que se refere o
§ 5º do art. 165 da Constituição Federal.
§ 1º A agência fará acompanhar as propostas orçamentárias de
um quadro demonstrativo do planejamento plurianual das receitas e
despesas, visando ao. seu equilíbrio orçamentário e financeiro nos
cinco exercícios subseqüentes.

§ 2º O planejamento plurianual preverá o montante a ser transferido ao fundo de universalização a que se refere o inciso II do art.
81 desta lei, e os saldos a serem transferidos ao Tesouro Nacional.
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§ 3º A Lei Orçamentária Anual consignará as dotações para as
despesas de custeio e capital da agência, bem como o valor das
transferências de recursos do Fistel ao Tesouro Nacional e ao fundo
de universalização, relativos ao exercício a que ela se referir.

§ 4º As transferências a que se refere o parágrafo anterior serão
formalmente feitas pela agência ao final de cada mês.

Art. 50. O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), criado pela Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, passará à
administração exclusiva da agência, a partir da data de sua instalação, com os saldos nele existentes, incluídas as receitas que sejam
produto da cobrança a que se refere o art. 14 da Lei nº 9.295, de 19 de
julho de 1996.
Art. 51. Os arts. 22 , 3 2, 6º e seus parágrafos, o art. 8 Q, e seu § 22 ,
e o art. 13, da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 2º O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel) é constituído das seguintes fontes:
a) dotações consignadas no Orçamento Geral da União,
créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;

b) o produto das operações de crédito que contratar, no País
e no exterior, e rendimentos de operações financeiras que reali-

zar;

c) relativas ao exercício do poder concedente dos serviços de
telecomunicações, no regime público, inclusive pagamentos pela
outorga, multas e indenizações;
d) relativas ao exercício da atividade ordenadora da exploração de serviços de telecomunicações, no regime privado, inclusive pagamentos pela expedição de autorização de serviço, mul-

tas e indenizações;

e) relativas ao exercício do poder de outorga do direito de
uso de radiofreqüência para qualquer fim, inclusive multas e
indenizações;

fJ taxas de fiscalização;
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g) recursos provenientes de convênios, acordos e contratos
celebrados com entidades, organismos e empresas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;
h) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados;
i) o produto dos emolumentos, preços ou multas, os valores
apurados na venda ou locação de bens, bem assim os decorrentes
de publicações, dados e informações técnicas inclusive para fins
de licitação;

j) decorrentes de quantias recebidas pela aprovação de laudos de ensaios de produtos e pela prestação de serviços técnicos
por órgãos da Agência Nacional de Telecomunicações;
I) rendas eventuais."

"Art. 32 Além das transferências para o Tesouro Nacional
e para o fundo de universalização das telecomunicações, os recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) serão
aplicados pela Agência Nacional de Telecomunicações exclusivamente:
d) no atendimento de outras despesas correntes e de capital
por ela realizadas no exercício de sua competência.»

"Art. 62 As taxas de fiscalização a que se refere a alínea f
do art. 22 são a de instalação e a de funcionamento.
§ 12 Taxa de Fiscalização de Instalação é a devida pelas
concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de
telecomunicações e de uso de radiofreqüência, no momento da
emissão do certificado de licença para o funcionamento das
estações.
§ 22 Taxa de Fiscalização de Funcionamento é a devida
pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de.serviços
de telecomunicações e de uso de radiodifreqüência, anualmente,
pela fiscalização do funcionamento das estações .»
«Art. 8 2 A Taxa de Fiscalização de Funcionamento será
paga, anualmente, até o dia 31 de março, e seus valores serão os
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correspondentes a cinqüenta por cento dos fixados para a Taxa
de Fiscalização de Instalação.
§ 2' O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento no prazo de sessenta dias após a notificação da agência
determinará a caducidade da concessão, permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o direito a qualquer indenização.
........................................................................................................»

«Art. 13. São isentos do pagamento das taxas do Fistel a
Agência Nacional de Telecomunicações, as Forças Armadas, a
Polícia Federal, as Polícias Militares, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros Militares.»
Art. 52. Os valores das Taxas de Fiscalização de Instalação e
de Funcionamento, constantes do Anexo I da Lei n' 5.070, de 7 de
julbo de 1966, passam a ser os da tabela do Anexo In desta lei.
Parágrafo único. A nomenclatura dos serviços relacionados na
tabela vigorará até que nova regulamentação seja editada, com base
nesta lei.

Art. 53. Os valores de que tratam as alíneas i ej do art. 2' da
Lei n' 5.070, de 7 de julbo de 1966, com a redação dada por esta lei,
serão estabelecidos pela agência.
TÍTULO VI
Das Contratações

Art. 54. A contratação de obras e serviços de engenharia civil
está sujeita ao procedimento das licitações previsto em lei geral para
a Administração Pública.
Parágrafo único. Para os casos não previstos no caput, a agência
poderá utilizar procedimentos próprios de contratação, nas modalidades de consulta e pregão.

Art. 55. A consulta e o pregão serão disciplinados pela agência,
observadas as disposições desta lei e, especialmente:
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I - a finalidade do procedimento licitatório é, por meio de
disputa justa entre interessados, obter um contrato econômico, satisfatório e seguro para a agência;
II - o instrumento convocatório identificará o objeto do certame, circunscreverá o universo de proponentes, estabelecerá, critérios para aceitação e julgamento de propostas, regulará o procedimento, indicará as sanções aplicáveis e fixará as cláusulas do contrato;
III - o objeto será determinado de forma precisa, suficiente
e clara, sem especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
IV - a qualificação, exigida indistintamente dos proponentes, deverá ser compatível e proporcional ao objeto, visando à garantia
do cumprimento das futuras obrigações;
V - como condição de aceitação da proposta, o interessado
declarará estar em situação regular perante as Fazendas Públicas e
a Seguridade Social, foruecendo seus códigos de inscrição, exigida a
comprovação como condição indispensável à assinatura do contrato;
VI - o julgamento observará os princípios de vinculação ao
instrumento convocatório, comparação objetiva e justo preço, sendo o
empate resolvido por sorteio;
VII - as regras procedimentais assegurarão adequada divulgação do instrumento convocatório, prazos razoáveis para o preparo
de propostas, os direitos ao contraditório e ao recurso, bem como a
transparência e fiscalização;
VIII - a habilitação e o julgamento das propostas poderão ser
decididos em uma única fase, podendo a habilitação, no caso de
pregão, ser verificada apenas em relação ao licitante vencedor;
IX - quando o vencedor não celebrar o contrato, serão chamados os demais participantes na ordem de classificação;
X - somente serão aceitos certificados de registro cadastral
expedidos pela agência, que terão validade por dois anos, devendo o
cadastro estar sempre aberto à inscrição dos interessados.
Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns
poderá ser feita em licitação na modalidade de pregão, restrita aos
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previamente cadastrados, que serão chamados a formular lances em
sessão pública.
Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva, a comissão
exarrúnará a melhor oferta quanto ao objeto, forma e valor.
Art. 57. Nas seguintes hipóteses, o pregão será aberto a quaisquer interessados, independentemente de cadastramento, verificando-se a um só tempo, após a etapa competitiva, a qualificação subjetiva e a aceitabilidade da proposta:
I - para a contratação de bens e serviços comuns de alto
valor, na forma do regulamento;
II
quando o número de cadastrados na classe for inferior a
cinco;

III

para o registro de preços, que terá validade por até dois

anos;

IV

quando o Conselho Diretor assim o decidir.
Art. 58. A licitação na modalidade de consulta tem por objeto o
fornecimento de bens e serviços não compreendidos nos arts. 56 e 57.
Parágrafo único. A decisão ponderará o custo e o benefício de
cada proposta, considerando a qualificação do proponente.
Art. 59. A agência poderá utilizar, mediante contrato, técnicos
ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e
auditores externos, para executar atividades de sua competência,
vedada a contratação para as atividades de fiscalização, salvo para
as correspondentes atividades de apoio.
LIVRO UI
Da Organização dos Serviços de Telecomunicações

TÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de telecomunicação.
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§ 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por
fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos caracteres, sinais, escritos, imagens, sons
ou informações de qualquer natureza.
§ 2º Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos
ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de
telecomunicações, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso,
as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais
portáteis.
Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomuuicações que lhe dá suporte e com o qual
não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.
§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.
§ 2º É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços
de telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado,
cabendo à agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos , assim como o relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.

CAPÍTULO II
Da Classificação
Art. 62 Quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os
serviços de telecomunicações classificam-se em serviços de interesse
coletivo e serviços de interesse restrito.
Parágrafo úuico. Os serviços de interesse restrito estarão sujeitos aos condicionamentos necessários para que sua exploração não
prejudique o interesse coletivo.
Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços
de telecomunicações classificam-se em públicos e privados.
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Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado mediante concessão ou permissão, com atribuição a
sua prestadora de obrigações de universalização e de continuidade.

Art. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, cuja
existência, universalização e continuidade a própria União comprometa-se a assegurar.
Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades
do serviço telefônico fixo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao
uso do público em geral.

Art. 65. Cada modalidade de serviço será destinada à prestação:
I
11

111

exclusivamente no regime público;
exclusivamente no regime privado; ou
concomitantemente nos regimes público e privado.

§ 1º Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado
as modalidades de serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais,
estejam sujeitas a deveres de universalização.

§ 2º A exclusividade ou concomitância a que se refere o caput
poderá ocorrer em âmbito nacional, regional, local ou em áreas
determinadas.

Art. 66. Quando um serviço for, ao mesmo tempo, explorado
nos regimes público e privado, serão adotadas medidas que
impeçam a inviabilidade econõmica de sua prestação no regime
público.
Art. 67. Não comportarão prestação no regime público os serviços de telecomunicações de interesse restrito.
Art. 68. É vedada, a uma mesma pessoajuridica, a exploração,
de forma direta ou indireta, de uma mesma modalidade de serviço
nos regimes público e privado, salvo em regiões, localidades ou áreas
distintas.
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CAPÍTULO III
Das Regras Comuns
Art. 69. As modalidades de serviço serão definidas pela agência
em função de sua finalidade, ãmbito de prestação, forma, meio de
transmissão, tecnologia empregada ou de outros atributos.
Parágrafo único. Forma de telecomunicação é o modo específico
de transmitir informação, decorrente de características particulares
de transdução, de transmissão, de apresentação da informação ou de
combinação destas, considerando-se formas de telecomunicação, entre outras, a telefonia, a telegrafia, a comunicação de dados e a
transmissão de imagens.
Art. 70. Serão coibidos os comportamentos prejudiciais, à competição livre, ampla e justa entre as prestadoras de serviço, no regime
público ou privado, em especial:
I -

a prática de subsídios para redução artificial de preços;

H - o uso, objetivando vantagens na competição, de informações obtidas dos concorrentes, em virtude de acordo de prestação de
serviço;

IH - a omissão de informações técnicas e comerciais relevantes
à prestação de serviços por outrem.
Art.. 71. Visando a propiciar competição efetiva e impedir a
concentração econômica no mercado, a agência poderá estabelecer
restrições, limites ou condições a empresas ou grupos empresariais
quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações.
Art. 72. Apenas na execução de sua atividade, a prestadora
poderá valer-se de informações relativas à utilização individual do
serviço pelo usuário.
§ 1Q A divulgação das informações individuais dependerá da
anuência expressa e específica do usuário.
§ 2Q A prestadora poderá divulgar a terceiros informações agregadas sobre o uso de seus serviços, desde que elas não permitam a
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identificação, direta ou indireta, do usuário, ou a violação de sua
intimidade.
Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos
e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de
telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma
não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos
meios a serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput,
Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de
telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas
de engenbaria e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal
relativas à construção civil e à instalação de cabos e eqnipamentos
em logradouros públicos.
Art. 75. Independerá de concessão, permissão ou autorização a
atividade de telecomunicações restrita aos limites de uma mesma
edificação ou propriedade móvel ou imóvel, conforme dispuser a
agência.

Art. 76. As empresas prestadoras de serviços e os fabricantes
de produtos de telecomunicações que investirem em projetos de
pesquisa e desenvolvimento no Brasil, na área de telecomunicações,
obterão incentivos nas condições fixadas em lei.
Art. 77. O Poder Executivo encaminbará ao Congresso Nacional, no prazo de cento e vinte dias da publicação desta lei, mensagem
de criação de um fundo para o desenvolvimento tecnológico das
telecomunicações brasileiras, com o objetivo de estimular a pesquisa
e o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar a capacitação
dos recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover
o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de
modo a ampliar a competição na indústria de telecomunicações.
Art. 78. A fabricação e o desenvolvimento no País de produtos
de telecomunicações serão estimulados mediante adoção de instrumentos de política creditícia, fiscal e aduaneira.
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TÍTULon
Dos Serviços Prestados em Regime Público
CAPÍTULO I
Das Obrigações de Universalização e de Continuidade

Art. 79. A agência regulará as obrigações de universalização e
de continuidade atribuídas às- prestadoras de serviço no regime
público.
§ 12 Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público
a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização
e condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a
utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse
público.
§ 22 Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem
paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição
dos usuários, em condições adequadas de uso.
Art. 80. As obrigações de universalização serão objeto de metas
periódicas, conforme plano específico elaborado pela agência e aprovado pelo Poder Executivo, que deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou individual, ao
atendimento de deficientes físicos, de instituições de caráter público
ou social, bem como de áreas rurais ou de urbanização precária e de
regiões remotas.

§ 12 O plano detalhará as fontes de financiamento das obrigações de universalização, que serão neutras em relação à competição,
no mercado nacional, entre prestadoras.
§ 22 Os recursos do fundo de universalização de que trata o
inciso II do art. 81 não poderão ser destinados à cobertura de custos
com universalização dos serviços que, nos termos do contrato de
concessão, a própria prestadora deva suportar.
Art. 81. Os recursos complementares destinados a cobrir a parcela do custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 7, t.L, p. 4099-4245, jul. 1997
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ções de universalização de prestadora de serviço de telecomunicações,
que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço,
poderão ser oriundos das seguintes fontes;
I - Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - fundo especificamente constituído para essa finalidade,
para o qual contribuirão prestadoras de serviço de telecomunicações
nos regimes público e privado, nos termos da lei, cuja mensagem de
criação deverá ser enviada ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo no prazo de cento e vinte dias após a publicação desta lei.
Parágrafo único. Enquanto não for constituído o fundo a que se
refere o inciso II do caput, poderão ser adotadas também as seguintes
fontes;
I - subsídios entre modalidades de serviços de telecomunicações ou entre segmentos de usuários;
II -

pagamento de adicional ao valor de interconexão.

Art. 82. O descumprimento das obrigações relacionadas à universalização e à continuidade ensejará a aplicação de sanções de
multa, caducidade ou decretação de intervenção, conforme o caso.
CAPÍTULO II
Da Concessão

Seção!
Da Outorga
Art. 83. A exploração do serviço no regime público dependerá
de prévia outorga, pela agência, mediante concessão, implicando esta
o direito de uso das radiofreqüências necessárias, conforme regulamentação.
Parágrafo único. Conceção de serviço de telecomunicações é a
delegação de sua prestação, mediante contrato, por prazo determinado, no regime público, sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuários ou
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por outras receitas alternativas e respondendo diretamente pelas
suas obrigações e pelos prejuízos que causar.

Art. 84. Ai> concessões não terão caráter de exclusividade, devendo obedecer ao plano geral de outorga, com definição quanto à
divisão do País em áreas, ao número de prestadoras para cada uma
delas, seus prazos de vigência e os prazos para admissão de novas
prestadoras.
§ 1· Ai> áreas de exploração, o número de prestadoras, os prazos
de vigência das concessões e os prazos para admissão de novas
prestadoras serão definidos considerando-se o ambiente de competição, observados o princípio do maíor beneficio ao usuário e o interesse
social e econômico do País, de modo a propiciar a justa remuneração
da prestadora do serviço no regime público.
§ 2· A oportunidade e o prazo das outorgas serão determinados
de modo a evitar o vencimento concomitante das concessões de uma
mesma área.

Art. 85. Cada modalidade de serviço será objeto de concessão
distinta, com clara determinação dos direitos e deveres da concessionária, dos usuários e da agência.
Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a empresa
constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no
País, criada para explorar exclusivamente os serviços de telecomunicações objeto da concessão.
Parágrafo único. A participação, na licitação para outorga, de
quem não atenda ao disposto neste artigo, será condicionada ao
compromisso de, antes da celebração do contrato, adaptar-se ou
constituir empresa com as características adequadas.

Art. 87. A outorga a empresa ou grupo empresarial que, na
mesma região, localidade ou área, já preste a mesma modalidade de
serviço, será condicionada à assunção do compromisso de, no prazo
máximo de dezoito meses, contado da data da assinatura do contrato,
transferir a outrem o serviço anteriormente explorado, sob pena de
sua caducidade e de outras sanções previstas no processo de outorga.
Art. 88. Ai> concessões serão outorgadas mediante licitação.
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Art. 89. A licitação será disciplinada pela agência, observados os
princípios constitucionais, as disposições desta lei e, especialmente:
I - a finalidade do certame é, por meio de disputa entre os
interessados, escolher quem possa executar, expandir e universalizar
o serviço no regime público com eficiência, segurança e a tarifas
razoáveis;
II - a minuta de instrumento convocatório será submetida
a consulta pública prévia;
III - o instrumento convocatório identificará o serviço objeto
do certame e as condições de sua prestação, expansão e universalização, definirá o universo de proponentes, estabelecerá fatores e critérios para aceitação ejulgamento de propostas, regulará o procedimento, determinará a quantidade de fases e seus objetivos, indicará as
sanções aplicáveis e fixará as cláusulas do contrato de concessão;
IV - as qualificações técnico-operacional ou profissional e
econômico-financeira, bem como as garantias da proposta e do contrato, exigidas indistintamente dos proponentes, deverão ser compatíveis com o objeto e proporcionais a sua natureza e dimensão;
V - o interessado deverá comprovar situação regular perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social;
VI - a participação do consórcio, que se constituirá em empresa antes da outorga da concessão, será sempre admitida;
VII - o julgamento atenderá aos princípios de vinculação ao
instrumento convocatório e comparação objetiva;
VIII - os fatores de julgamento poderão ser, isolada ou conjugadamente, os de menor tarifa, maior oferta pela outorga, melhor
qualidade dos serviços e melhor atendimento da demanda, respeitado
sempre o princípio da objetividade;
IX

o empate será resolvido por sorteio;

X
as regras procedimentais assegurarão a adequada divulgação do instrumento convocatório, prazos compatíveis com o
preparo de propostas e os direitos ao contraditório, ao recurso e à
ampla defesa.
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Art. 90. Não poderá participar da licitação ou receber outorga de
concessão a empresa proibida de licitar ou contratar com o Poder Público
ou que tenha sido declarada inidônea, bem como aquela que tenha sido
punida nos dois anos anteriores com a decretação de caducidade de
concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou
da caducidade de direito do uso da radiofreqüência.
Art. 91. A licitação será inexigível quando, mediante processo
administrativo conduzido pela agência, a disputa for considerada
inviável ou desnecessária.
§ 1· Considera-se inviável a disputa quando apenas um interessado puder realizar o serviço, nas condições estipuladas.
§ 2· Considera-se desnecessária a disputa nos casos em que se
admita a exploração do serviço por todos os interessados que atendam
às condições requeridas.
§ 3· O procedimento para verificação da inexigibilidade compreenderá chamamento público para apurar o número de interessados.
Art. 92. Nas hipóteses de inexigíbilidade de licitação, a outorga
de concessão dependerá de procedimento administrativo sujeito aos
princípios das publicidade, moralidade, impessoalidade e contraditório, para verificar o preenchimento das condições relativas às qualificações técnico-operacional ou profissional e econômico-financeira, à
regularidade fiscal e às garantias do contrato.
Parágrafo único. As condições deverão ser compatíveis com o
objeto e proporcionais a sua natureza e dimensão.
Seção II
Do Contrato

Art. 93. O contrato de concessão indicará:
I

objeto, área e prazo da concessão;
H
modo, forma e condições da prestação do serviço;
IH
regras, critérios, indicadores, fórmulas e parárnetros
definidores da implantação, expansão, alteração e modernização do
serviço, bem como de sua qualidade;
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IV

deveres relativos à universalização e à continuidade do

serviço;

V
o valor devido pela outorga, a forma e as condições de
pagamento;
VI - as condições de prorrogação, incluindo os critérios para
fixação do valor;
VII - as tarifas a serem cobradas dos usuários e os critérios
para seu reajuste e revisão;
VIII -

as possíveis receitas alternativas, complementares ou

acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;

IX -

os direitos, as garantias e as obrigações dos usuários,

da agência e da concessionária;

X
XI

XII

a forma da prestação de contas e da fiscalização;
os bens reversíveis, se houver;

as condições gerais para interconexão;

XIII
a obrigação de manter, durante a execução do contrato,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
XIV XV -

as sanções;
o foro e o modo para solução extrajudicial das divergên-

cias contratuais.

Parágrafo único. O contrato será publicado resumidamente no
Diário Oficial da União, como condição de sua eficácia.

Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária
poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela agência:
I - empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infraestrutura que não lhe pertençam;
II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a
implementação de projetos associados.
§ 1Q Em qualquer caso, a concessionária continuará sempre
responsável perante a agência e os usuários.
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§ 2º Serão regidas pelo direito comum as relações da concessionária com os terceiros, que não terão direitos frente à agência,
observado o disposto no art. 117 desta lei.

Art. 95. A agência concederá prazos adequados para adaptação
da concessionária às novas obrigações que lhe sejam impostas.
Art. 96. A concessionária deverá:
I - prestar informações de natureza técnica, operacional,
econômico-financeira e contábil, ou outras pertinentes que a agência
solicitar;
H - manter registros contábeis separados por serviço, caso
explore mais de uma modalidade de serviço de telecomunicações;

IH - submeter à aprovação da agência a minuta de contratopadrão a ser celebrado com os usuários, bem como os acordos operacionais que pretenda firmar com prestadoras estrangeiras;
IV - divulgar relação de assinantes, observado o disposto nos
incisos VI e IX do art. 3º, bem como o art. 213, desta lei;
V

submeter-se à regulamentação do serviço e à sua fiscali-

zação;

VI
apresentar relatórios periódicos sobre o atendimento das
metas de universalização constantes do contrato de concessão.
Art. 97. Dependerão de prévia aprovação da agência a cisão, a
fusão, a transformação, a incorporação, a redução do capital da
empresa ou a transferência de seu controle societário.
Parágrafo único. A aprovação será concedida se a medida não
for prejudicial à competição e não colocar em risco a execução do
contrato observado o disposto no art. 7º desta lei.
Art. 98. O contrato de concessão poderá ser transferido após a
aprovação da agência desde que, cumulativamente:
I - o serviço esteja em operação, há pelo menos três anos, com
o cumprimento regular das obrigações;
H - o cessionário preencha todos os requisitos da outorga,
inclusive quanto às garantias, à regularidade jurídica e fiscal e à
qualificação técnica e econômico-financeira;
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IH - a medida não prejudique a competição e não coloque' em
risco a execução do contrato, observado o disposto no art. 7Q desta lei.

Art. 99. O prazo máximo da concessão será de vinte anos,
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual periodo, desde que
a concessionária tenha cumprido as condições da concessão e manifeste expresso interesse na prorrogação, pelo menos, trinta meses
antes de sua expiração.
§ 1Q A prorrogação do prazo de concessão implicará pagamento,
pela concessionária, pelo direito de exploração do serviço e pelo direito
de uso das radiofreqüências associadas, e poderá, a critério da agência, incluir novos condicionamentos, tendo em vista as condições
vigentes à época.
§ 2Q A desistência do pedido de prorrogação sem justa causa,
após seu deferimento, sujeitará a concessionária à pena de multa.
§ 3Q Em caso de comprovada necessidade de reorganização do
objeto ou da área da concessão para ajustamento ao plano geral de
outorgas ou à regulamentação vigente, poderá a agência indeferir o
pedido de prorrogação.

Seção!!!
Dos Bens

Art. 100. Poderá ser declarada a utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou móveis,
necessários à execução do serviço, cabendo à concessionária a implementação da medida e o pagamento da indenização e das demais
despesas envolvidas.
Art. 101. A alienação, oneração ou substituição de bens reversíveis dependerá de prévia aprovação da agência.
Art. 102. A extinção da concessão transmitirá automaticamente à União a posse dos bens reversíveis.
Parágrafo único. A reversão dos bens, antes de expirado o prazo
contratual, importará pagamento de indenização pelas parcelas de
investimentos a eles vinculados, ainda não amortizados ou depreciaCol. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4099-4245, jul. 1997
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dos, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
SeçãolV
Das Tarifas

Art. 103. Compete à agência estabelecer a estrutura tarifária
para cada modalidade de serviço.
§ 1" A fixação, o reajuste e-a revisão das tarifas poderão basearse em valor que corresponda à média ponderada dos valores dos itens
tarifários.
§ 2" São vedados os subsídios entre modalidades de serviços e
segmentos de usuários, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 81 desta lei.

§ 3" As tarifas serão fixadas no contrato de concessão, consoante edital ou proposta apresentada na licitação.
§ 4" Em caso de outorga sem licitação, as tarifas serão fixadas
pela agência e constarão do contrato de concessão.

Art. 104. Transcorridos ao menos três anos da celebração do
contrato, a agência poderá, se existir ampla e efetiva competição entre
as prestadoras do serviço, submeter a concessionária ao regime de
liberdade tarifária.
§ 1" No regime a que se refere o caput, a concessionária poderá
determinar suas próprias tarifas, devendo comunicá-las à agência
com antecedência de sete dias de sua vigência.

§ 2" Ocorrendo aumento arbitrário dos lucros ou práticas prejudiciais à competição, a agência restabelecerá o regime tarifário
anterior, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Art. 105. Quando da implantação de novas prestações, utilidades ou comodidades relativas ao objeto da concessão, suas tarifas
serão previamente levadas à agência, para aprovação, com os estudos
correspondentes.
Parágrafo único. Considerados os interesses dos usuários, a
agência poderá decidir por fixar as tarifas ou por submetê-las ao
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regime de liberdade tarifária, sendo vedada qualquer cobrança antes
da referida aprovação.
Art. 106. A concessionária poderá cobrar tarifa inferior à fixada
desde que a redução se baseie em critério objetivo e favoreça indistintamente todos os usuários, vedado o abuso do poder econômico.

Art. 107. Os descontos de tarifa somente serão admitidos quando extensíveis a todos os usuários que se enquadrem nas condições,
precisas e isonômicas, para sua fruição.
Art. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão das tarifas
serão previstos nos contratos de concessão, observando-se, no que
couber, a legislação específica.
§ l' A redução ou o desconto de tarifas não ensejará revisão
tarifária.

§ 2' Serão compartilhados com os usuários, nos termos regulados pela agência, os ganhos econômicos decorrentes da modernização,
expansão ou racionalização dos serviços, bem como de novas receitas
alternativas.
§ 3' Serão transferidos integralmente aos usuários os ganhos
econômicos que não decorram diretamente da eficiência empresarial,
em casos como os de diminuição de tributos ou encargos legais e de
novas regras sobre os serviços.
§ 4' A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela
álea econômica extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos
legais ou tributos, salvo o imposto sobre a renda, implicará a revisão
do contrato.

Art. 109. A agência estabelecerá;
I - os mecanismos para acompanhamento das tarifas praticadas pela concessionária, inclusive a antecedência a ser observada
na comunicação de suas alterações;
II

III

os casos de serviço gratuito, como os de emergência;
os mecanismos para garantir a publicidade das tarifas.
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Seção V

Da Intervenção

Art. 110. Poderá ser decretada intervenção na concessionária,
por ato da agência em caso de:
I -

paralisação injustificada dos serviços;

U - inadequação ou insuficiência dos serviços prestados, não
resolvidas em prazo razoável;
lU - desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que coloque em risco a continuidade dos serviços;
IV

V

prática de infrações graves;
inobservãncia de atendimento das metas de universali-

zação;

VI VII própria.

recusa injustificada de interconexão;
infração da ordem econômica nos termos da legislação

Art. 111. O ato de intervenção indicará seu prazo, seus objetivos e limites, que serão determinados em função das razões que a
ensejaram, e designará o interventor.
§ 1º A decretação da intervenção não afetará o curso regular dos
negócios da concessionária nem seu normal funcionamento e produzirá, de imediato, o afastamento de seus administradores.
§ 2º A intervenção será precedida de procedimento administrativo instaurado pela agência, em que se assegure a ampla defesa da
concessionária, salvo quando decretada cautelarmente, hipótese em
que o procedimento será instaurado na data da intervenção e concluído em até cento e oitenta dias.

§ 3º A intervenção poderá ser exercida por um colegiado ou por
uma empresa, cuja remuneração será paga com recursos da concessionária.
§ 4º Dos atos do interventor caberá recurso à agência.
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§ 5º Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da
concessionária, o interventor necessitará. de prévia autorização da
agência.
§ 6º O interventor prestará contas e responderá pelos atos que
praticar.

Seção VI
Da Extinção
Art. 112. A concessão extinguir-se-á por advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão e anulação.
Parágrafo único. A extinção devolve à União os direitos e deveres relativos à prestação do serviço.
Art. 113. Considera-se encampação a retomada do serviço pela
União durante o prazo da concessão, em face da razão extraordinária
de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o
pagamento de prévia indenização.
Art. 114. A caducidade da concessão será decretada pela agência nas hipóteses;
I - de infração do disposto no art. 97 desta lei ou de dissolução
ou falência da concessionária;
II -

de transferência irregular do contrato;

lI! - de não cumprimento do compromisso de transferência a
que se refere o art. 87 desta lei;
IV - em que a intervenção seria cabível, mas sua decretação
for inconveniente, inócua, injustamente benéfica ao concessionário ou
desnecessária.
§ 1º Será desnecessária a intervenção quando a demanda pelos
serviços objeto da concessão puder ser atendida por outras prestadoras de modo regular e imediato.

§ 2º A decretação da caducidade será precedida de procedimento administrativo instaurado pela agência, em que se assegure a
ampla defesa da concessionária.
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Art. 115. A concessionária terá direito à rescisão quando, por
ação ou omissão do Poder Público, a execução do contrato se tornar
excessivamente onerosa.
Parágrafo único. A rescisão poderá ser realizada amigável ou
juridicialmente.
Art. 116. A anulação será decretada pela agência em caso de
irregularidade insanável e grave do contrato de concessão.
Art. 117. Extinta a concessão antes do termo contratual, a
agência, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, poderá:
I - ocupar, provisoriamente, bens móveis e imóveis e valer-se
de pessoal empregado na prestação dos serviços, necessários a sua
continuidade;
II - manter contratos firmados pela concessionária com terceiros, com fundamento nos incisos I e II do art. 94 desta lei, pelo prazo
e nas condições inicialmente ajustadas.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, os terceiros que não cumprirem com as obrigações assumidas responderão
pelo inadimplemento.

CAPÍTULO IH
Da Permissão

Art. 118. Será outorgada permissão, pela agência, para prestação de serviço de telecomunicações em face da situação excepcional
comprometedora do funcionamento do serviço que, em virtude de suas
peculiaridades, não possa ser atendida, de forma conveniente ou em
prazo adequado, mediante intervenção na empresa concessionária ou
mediante outorga de nova concessão.
Parágrafo único. Permissão de serviço de telecomunicações é o
ato administrativo pelo qual se atribui a alguém o dever de prestar
serviço de telecomunicações no regime público e em caráter transitório, até que seja normalizada a situação excepcional que a tenha
ensejado.
Art. 119. A permissão será precedida de procedimento licitatório simplificado, instaurado pela agência, nos termos por ela regulaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997
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dos, ressalvados os casos de inexigibilidade previstos no art. 91,
observado o disposto no art. 92, desta lei.
Art. 120. A permissão será formalizada mediante assinatura
de termo, que indicará;
I - o objeto e a área da permissão, bem como os prazos
mínimo e máximo de vigência estimados;
II -

modo, forma e condições da prestação do serviço;

III - as tarifas a serem cobradas dos usuários, critérios para
seu reajuste e revisão e as possíveis fontes de receitas alternativas;
IV - os direitos, as garantias e as obrigações dos usuários,
do pennitente e do pennissionário;
V
VI

as condições gerais de interconexão;
a forma da prestação de contas e da fiscalização;

VII
os bens entregues pelo pennitente à administração do
permissionário;
VIII

IX
X

as sanções;

os bens reversíveis, se houver;
o foro e o modo para solução extrajudicial das divergên-

cias.
Parágrafo único. O termos de permissão será publicado resumidamente no Diário Oficial da União, como condição de sua eficácia.
Art. 121. Outorga permissão em decorrência de procedimento
licitatório; a recusa injustificada pelo outorgado.em assinar o respectivo termo sujeita-Io-á às sanções previstas no instrumento convocatório.
Art. 122. A permissão extinguir-se-á pelo decurso do prazo
máximo de vigência estimado, observado o disposto no art. 124 desta
lei, bem como por revogação, caducidade e anulação.
Art. 123. A revogação deverá basear-se em razões de conveniência e oportunidade relevantes e supervenientes à permissão.
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§ 1º A revogação, que poderá ser feita a qualquer momento, não
dará direito a indenização.
§ 2º O ato revocatório fixará o prazo para o permissionário
devolver o serviço, que não será inferior a sessenta dias.

Art. 124. A permissão poderá ser mantida, mesmo vencido seu
prazo máximo, se persistir a situação excepcional que a motivou.
Art. 125. A agência disporá sobre o regime da permissão, observados os princípios e objetivos desta lei.
TITULOm

Dos Serviços Prestados em Regime Privado

CAPÍTULO I
Do Regime Geral da Exploração

Art. 126. A exploração de serviço de telecomunicações no regime privado será baseada nos princípios constitucionais da atividade
econômica.
Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime
privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em
especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos
direitos dos consumidores, destinando-se a garantir:
I - a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e
sua qualidade;
H
a competição livre, ampla e justa;
IH
o respeito aos direitos dos usuários;
IV
a convivência entre as modalidades de serviço e entre
prestadoras em regime privado e público, observada a prevalência do
interesse público;
V - o equilíbrio das relações entre prestadoras e usuários
dos serviços;
VI - a isonomia de tratamento às prestadoras;
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VII - o uso eficiente do espectro de radiofreqüências;
VIII - o cumprimento da função social do serviço de interesse
coletivo, bem como dos encargos dela decorrentes;
)'
IX
o desenvolvimento tecnológico e industrial do setor;
X - a permanente fiscalização.

Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das diversas modalidades de serviço no regime
privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a agência observará a exigência de minima intervenção na vida privada, assegurando
que:
I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do Poder Público;
11
nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante;
III
os condicionamentos deverão ter vinculos, tanto de necessidade como de adequação, com finalidades públicas específicas e
relevantes;
IV - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá
Ser proporcional à privação que ele impuser;
V - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às
prestadoras e os direitos a elas reconhecidos.

Art. 129. O preço dos serviços será livre, ressalvado o disposto
no § 22 do art. 136 desta lei, reprimindo-se toda prática prejudicial à
competição, bem como o abuso do poder econômico, nos termos da
legislação própria.
Art. 130. A prestadora de serviço em regime privado não terá
direito adquirido à permanência das condições vigentes quando da
expedição da autorização ou do início das atividades, devendo observar os novos condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
Parágrafo úníco. As normas concederão prazos suficientes para
adaptação aos novos condicionamentos.
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CAPÍTULO 11
Da Autorização de Serviço de Telecomunicações

Seção!
Da Obtenção

Art. 131. A exploração de serviço no regime privado dependerá
de prévia autorização da agência, que acarretará direito de uso das
radiofreqüências necessárias.
§ 1Q Autorização de serviço de telecomunicações é o ato administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime privado, de
modalidade de serviço de telecomunicações, quando preenchidas as
condições objetivas e subjetivas necessárias.
§ 2 Q A agência definirá os casos que independerão de autorização.
§ 3 Q A prestadora de serviço que independa de autorização
comunicará previamente à agência o início de suas atividades, salvo
nos casos previstos nas normas correspondentes.
§ 4Q A eficácia da autorização dependerá da publicação de extrato no Diário Oficial da União.

Art. 132. São condições objetivas para obtenção de autorização
de serviço:
I - disponibilidade de radiofreqüência necessária, no caso de
serviços que a utilizem;
11 - apresentação de projeto viável tecnicamente e compatível
com as normas aplicáveis.

Art. 133. São condições subjetivas para obtenção de autorização de serviço de interesse coletivo pela empresa:
I - estar constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País;
11 - não estar proibida de licitar ou contratar com O Poder
Público, não ter sido declarada inidônea ou não ter sido punida, nos
dois anos anteriores, com a decretação da caducidade de concessão,
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permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da
caducidade de direito de uso de radiofreqüência;

III - dispor de qualificação técnica para bem prestar o serviço,
capacidade econômico-financeira, regularidade fiscal e estar em situação regular com a seguridade social;
IV - não ser, na mesma região, localidade ou área, encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço.

Art. 134. A agência disporá sobre as condições subjetivas para
obtenção de autorização de serviço de interesse restrito.
Art. 135. A agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões de caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização à aceitação, pelo interessado, de compromissos de interesse da
coletividade.
Parágrafo único. Os compromissos a que se refere o caput serão
objeto de regulamentação, pela agência, observados os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.
Art. 136. Não haverá limite ao número de autorizações de serviço, salvo em caso de impossibilidade técnica ou, excepcionalmente,
quando o excesso de competidores puder comprometer a prestação de
uma modalidade de serviço de interesse coletivo.
§ 1" A agência determinará as regiões, localidades ou áreas
abrangidas pela limitação e disporá sobre a possibilidade de a prestadora atuar em mais de uma delas.
§ 2" As prestadoras serão selecionadas mediante procedimento
licitatório, na forma estabelecida nos arts. 88 a 92, sujeitando-se a
transferência da autorização às mesmas condições estabelecidas no
art. 98 desta lei.
§ 3" Dos vencedores da licitação será exigida contrapartida
proporcional à vantagem econômica que usufruírem, na forma de
compromissos de interesse dos usuários.

Art. 137. O descumprimento de condições ou de compromissos
assumidos, associados à autorização, sujeitará a prestadora às sanções de multa, suspensão temporária ou caducidade.
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SeçãoII
Da Extinção

Art. 138. A autorização de serviço de telecomunicações não terá
sua vigência sujeita a termo final, extinguindo-se somente por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação.
Art. 139. Quando houver perda das condições indispensáveis à
expedição ou manutenção da autorização, a agência poderá extinguila mediante ato de cassação.
Parágrafo único. Importará em cassação da autorização do serviço a extinção da autorização de uso da radiofreqüência respectiva.

Art. 140. Em caso de prática de infrações graves, de transferência irregular da autorização ou de descumprimento reiterado de
compromissos assumidos, a agência poderá extinguir a autorização
decretando-lhe a caducidade.
Art. 141. O decaimento será decretado pela agência, por ato
administrativo, se, em face de razões de excepcional relevância pública, as normas vierem a vedar o tipo de atividade objeto da autorização
ou a suprimir a exploração no regime privado.
§ 1Q A edição das normas de que trata o caput não justificará o
decaimento senão quando a preservação das autorizações já expedidas for efetivamente incompatível com o interesse público.
§ 2Q Decretado o decaimento, a prestadora terá o direito de
manter suas próprias atividades regulares por prazo mínimo de cinco
anos, salvo desapropriação.

Art. 142. Renúncia é o ato formal unilateral, irrevogável e
irretratável, pelo qual a prestadora manifesta seu desinteresse pela
autorização.
Parágrafo único. A renúncia não será causa para punição do
autorizado, nem o desonerará de suas obrigações com terceiros.

Art. 143. A anulação da autorização será decretada, judicial ou
administrativamente, em caso de irregularidade insanável do ato que
a expediu.
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Art. 144. A extinção da autorização mediante ato administrativo dependerá de procedimento prévio, garantidos o contraditório e
a ampla defesa do interessado.
TÍTULO IV
Das Redes de Telecomunicações
Art. 145. A implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações destinadas a dar suporte à prestação de serviços de
interesse coletivo, no regime público ou privado, observarão o disposto
neste título.
Parágrafo único. As redes de telecomunicações destinadas à
prestação de serviço em regime privado poderão ser dispensadas do
disposto no caput, no todo ou em parte, na forma da regulamentação
expedida pela agência.
Art. 146. As redes serão organizadas como vias integradas de
livre circulação, nos termos seguintes:
I - é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma de
regulamentação;
H - deverá ser assegurada a operação integrada das redes, em
âmbito nacional e internacional;
IH - o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo
dever de cumprimento de sua função social.
Parágrafo único. Interconexão é a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de
serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de
serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis.
Art. 147. É obrigatória a interconexão às redes de telecomunicações a que se refere o art. 145 desta lei, solicitada por prestadora
de serviço no regime privado, nos termos da regulamentação.
Art. 148. É livre a interconexão entre redes de suporte à prestação de serviços de telecomunicações no regime privado, observada
a regulamentação.
Art. 149. A regulamentação estabelecerá as hipóteses e condições de interconexão a redes internacionais.
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Art. 150. A implantação, o funcionamento e a interconexão das
redes obedecerão à regulamentação editada pela agência, assegurando a compatibilidade das redes das diferentes prestadoras, visando à
sua harmonização em âmbito nacional e internacional.
Art. 151. A agência disporá sobre os planos de numeração dos
serviços, assegurando sua administração de forma não discriminatória e em estímulo à competição, garantindo o atendimento aos compromissos internacionais.
Parágrafo único. A agência disporá sobre as circunstãncias e as
condições em que a prestadora de serviço de telecomunicações cujo
usuário transferir-se para outra prestadora será obrigada a, sem
ônus, interceptar as ligações dirigidas ao antigo código de acesso do
usuário e informar o seu novo código.

Art. 152. O provimento da interconexão será realizado em termos não discriminatórios, sob condições técnicas adequadas, garantindo preços isonômicos e justos, atendendo ao estritamente necessário à prestação do serviço.
Art. 153. As condições para a interconexão de redes serão objeto
de livre negociação entre os interessados, mediante acordo, observado
o disposto nesta lei e nos termos da regulamentação.
§ 1º O acordo será formalizado por contrato, cuja eficácia dependerá de homologação pela agência, arquivando-se uma de suas vias
na biblioteca para consulta por qualquer interessado.
§ 2º Não havendo acordo entre os interessados, a agência, por
provocação de um deles, arbitrará as condições para a interconexão.

Art. 154. As redes de telecomunicações poderão ser, secundariamente, utilizadas como suporte de serviço a ser prestado por
outrem, de interesse coletivo ou restrito.
Art. 155. Para desenvolver a competição, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo deverão,
nos casos e condições fixados pela agência, disponibilizar suas redes
a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo.
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Art. 156. Poderá ser vedada a conexão de equipamentos termínais sem certificação, expedida ou aceita pela agência, no caso das
redes referidas no art. 145 desta lei.
§ 1s Terminal de telecomuuicações é o equipamento ou aparelho que possibilita o acesso do usuário a serviço de telecomuuicações,
podendo incorporar estágio de transdução, estar incorporado a equipamento destinado a exercer outras funções ou, ainda, incorporar
funções secundárias.
§ 2º Certificação é o reconhecimento da compatibilidade das
especificações de determinado produto com as características técuicas
do serviço a que se destina.

TÍTULO V
Do Espectro e da Órbita
CAPÍTULO I
Do Espectro de Radiofreqüências
Art. 157. O espectro de radiofreqüências é um recurso limitado,
constituindo-se em bem público, administrado pela agência.
Art. 158. Observadas as atribuições de faixas segundo tratados
e acordos internacionais, a agência manterá plano com a atribuição,
distribuição e destinação de radiofreqüências, e detalhamento necessário ao uso das radiofreqüências associadas aos diversos serviços e
atividades de telecomunicações, atendidas suas necessidades especificas e as de suas expansões.
§ 1º O plano destinará faixas de radiofreqüência para:

I -

fins exclusivamente militares;

H - serviços de telecomunicações a serem prestados em regime público e em regime privado;
IH

serviços de radiodifusão;

IV

serviços de emergência e de segurança pública;

V

outras atividades de telecomunicações.
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§ 2Q A destinação de faixas de radiofreqüência para fins exclusivamente militares será feira em articulação com as Forças Armadas.

Art. 159. Na destinação de faixas de radiofreqüência serão
considerados o emprego racional e econômico do espectro, bem como
as atribuições, distribuições e consignações existentes, objetivando
evitar interferências prejudiciais.
Parágrafo único. Considera-se interferência prejudicial qualquer emissão, irradiação ou indução que obstrua, degrade seriamente
ou interrompa repetidamente a telecomunicação.

Art. 160. A agência regulará a utilização eficiente e adequada
do espectro, podendo restringir o emprego de determinadas radiofreqüências ou faixas, considerado o interesse público.
Parágrafo único. O uso da radiofreqüência será condicionado à
sua compatibilidade com a atividade ou o serviço a ser prestado,
particularmente no tocante à potência, à faixa de transmissão e à
técnica empregada.

Art. 161. A qualquer tempo, poderá ser modificada a destinação de radiofreqüências ou faixas, bem como ordenada a alteração de
potências ou de outras características técnicas, desde que o interesse
público ou o cumprimento de convenções ou tratados internacionais
assim o determine.
Parágrafo único. Será fixado prazo adequado e razoável para a
efetivação da mudança.

Art. 162. A operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização
permanente, nos termos da regulamentação.
§ I" Radiocomunicação é a telecomunicação que utiliza freqüências radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios
físicos.

§ 2" É vedada a utilização de equipamentos emissores de radiofreqüência sem certificação expedida ou aceita pela agência.
Co!.
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§ 3" A emissão ou extinção da licença relativa à estação de apoio
à navegação marítima ou aeronáutica, bem como à estação de radiocomunicação marítima ou aeronáutica, dependerá de parecer favorável dos órgãos competentes para a vistoria de embarcações e aeronaves.

CAPÍTULülI
Da Autorização de Uso de Radiofreqüência
Art. 163. Ü uso de radiofreqüência, tendo ou não caráter de
exclusividade, dependerá de prévia outorga da agência, mediante
autorização, nos termos da regulamentação.
§ 1" Autorização de uso de radiofreqüência é o ato administrativo vinculado, associado à concessão, permissão ou autorização para
prestação de serviço de telecomunicações, que atribui a interessado,
por prazo determinado, o direito de uso de radiofreqüência, nas
condições legais e regulamentares.
§ 2" Independerão de outorga:

I - o uso de radiofreqüência por meio de equipamentos de
radiação restrita definidos pela agência:

II - o uso, pelas Forças Armadas, de radiofreqüências nas
faixas destinadas a fins exclusivamente militares.
§ 3" A eficácia da autorização de uso de radiofreqüência dependerá de publicação de extrato no Diário Oficial da União.

Art. 164. Havendo limitação técnica ao uso de radiofreqüência
e ocorrendo o interesse na sua utilização, por parte de mais de um
interessado, para fins de expansão de serviço e, havendo ou não,
concomitantemente, outros interessados em prestar a mesma modalidade de serviço, observar-se-á:
I - a autorização de uso de radiofreqüência dependerá de
licitação, na forma e condições estabelecidas nos arts. 88 a 90 desta
lei e será sempre onerosa;

II - o vencedor da licitação receberá, conforme o caso, a autorização para uso de radiofreqüência, para fins de expansão do serviço,
ou a autorização para prestação do serviço.
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Art. 165. Para fins de verificação da necessidade de abertura
ou não da licitação prevista no artigo anterior, observar-se-á o disposto nos arts. 91 e 92 desta lei.
Art. 166. A autorização de uso de radiofreqüência terá o mesmo
prazo de vigência da concessão ou permissão de prestação de serviço
de telecomunicações à qual esteja vinculada.
Art. 167. No caso de serviços autorizados, o prazo de vigência
será de até vinte anos, prorrogável uma única vez por igual período.
§ l' A prorrogação, sempre onerosa, poderá ser requerida até
três anos antes do vencimento do prazo original, devendo o requerimento ser decidido em, no máximo, doze meses.
§ 2' O indeferimento somente ocorrerá se o interessado não
estiver fazendo uso racional e adequado da radiofreqüência, se houver
cometido infrações reiteradas em suas atividades ou se for necessária
a modificação de destinação do uso da radiofreqüência.

Art. 168. É intransferível a autorização de uso de radiofreqüências sem a correspondente transferência da concessão, permissão ou
autorização de prestação do serviço a elas vinculada.
Art. 169. A autorização de uso de radiofreqüências extinguirse-á pelo advento de seu termo final ou no caso de sua transferência
irregular, bem como por caducidade, decaimento, renúncia ou anulação da autorização para prestação do serviço de telecomunicações que
dela se utiliza.
CAPÍTULO III
Da Órbita e dos Satélites

Art. 170. A agência disporá sobre os reqnisitos e critérios específicos para execução de serviço de telecomunicações que utilize
satélite, geoestacionário ou não, independentemente de o acesso a ele
ocorrer a partir do território nacional ou do exterior.
Art. 171. Para a execução de serviço de telecomunicações via
satélite regulado por esta lei, deverá ser dada preferência ao emprego
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de satélite brasileiro, quando este propiciar condições equivalentes
às de terceiros.

§ 1" O emprego de satélite estrangeiro somente será admitido
quando sua contratação for feita com empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, na condição de
representante legal do operador estrangeiro.
§ 2" Satélite brasileiro é o que utiliza recursos de órbita e
espectro radioelétrico notificados pelo País, ou a ele distribuídos ou
consignados, e cuja estação de controle e monitoração seja instalada
no território brasileiro.

Art. 172. O direito de exploração de satélite brasileiro para
transporte de sinais de telecomunicações assegura a ocupação da
órbita e o uso das radiofreqüências destinadas ao controle e monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite, por prazo de até
quinze anos, podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, nos
termos da regulamentação.
§ 1" Imediatamente após um pedido para exploração de satélite
que implique utilização de novos recursos de órbita ou espectro, a
agência avaliará as informações e considerando-as em conformidade
com a regulamentação, encaminhará à União Internacional de Telecomunicações a correspondente notificação, sem que isso caracterize
compromisso de outorga ao requerente.
§ 2" Se inexígível a licitação, conforme disposto nos arts. 91 e
92 desta lei, o direito de exploração será conferido mediante processo
administrativo estabelecido pela agência.

§ 3" Havendo necessidade de licitação, observar-se-á o procedimento estabelecido nos arts. 88 a 90 desta lei, aplicando-se, no que
couber, o disposto neste artigo.
§ 4" O direito será conferido a título oneroso, podendo o pagamento, conforme dispuser a agência, fazer-se na forma de quantia
certa, em uma ou várias parcelas, bem como de parcelas anuais ou,
complementarmente, de cessão de capacidade, conforme dispuser a
regulamentação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997

4166
TÍTULO VI
Das Sanções
CAPÍTULO I

Das Sanções Administrativas

Art. 173. A infração desta lei ou das demais normas aplicáveis,
bem como a inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de
concessão ou dos atos de permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofreqüência sujeitará os infratores às seguintes
sanções, aplicáveis pela agência, sem prejuízo das de natureza civil e
penal:
I
11

advertência;
multa;

III

suspensão temporária;

IV

caducidade;

V

declaração de inidoneidade.

Art. 174. Toda acusação será circunstanciada, permanecendo
em sigilo até sua completa apuração.
Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade
de prévia e ampla defesa.
Parágrafo único. Apenas medidas cautelares urgentes poderão
ser tomadas antes da defesa.

Art. 176. Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o
serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as
circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência específica.
Parágrafo único. Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação
anterior.
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Art. 177. Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também
serão punidos com a sanção de multa seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de má-fé.
Art. 178. A existência de sanção anterior será considerada
como agravante na aplicação de outra sanção.
Art. 179. A multa poderá ser imposta isoladamente ou
em conjunto com outra sanção, não devendo ser superior a
R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) para cada infração
cometida.
§ 1º Na aplicação de multa serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
§ 2º A imposição, a prestadora de serviço de telecomunicações,
de multa decorrente de infração da ordem econômica, observará os
limites previstos na legislação específica.

Art. 180. A suspensão será imposta, em relação à autorização
de serviço ou de uso de radiofreqüência, em caso de infração grave
cujas circunstâncias não justifiquem a decretação de caducidade.
Parágrafo único. O prazo da suspensão não será superior a
trinta dias.

Art. 181. A caducidade importará na extinção de concessão,
permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofreqüência, nos casos previstos nesta lei.
Art. 182. A declaração de inidoneidade será aplicada a quem
tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação.
Parágrafo único. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não será superior a cinco anos.

CAPÍTULO II
Das Sanções Penais

Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
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Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade
se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma pena que, direta ou indiretamente, concorrer para o crime.
Art. 184. São efeitos da condenação penal transitada em julgado:
I crime;

tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo

II - a perda, em favor da agência, ressalvado o direito do lesado
ou de terceiros de boa-fé, dos bens empregados na atividade clandestina, sem prejuízo de sua apreensão cautelar.
Parágrafo único. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de
serviço, de uso de radiofreqüência e de exploração de satélite.
Art. 185. Ü crime definido nesta lei é de ação penal pública,
incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.
LIVRüIV
Da Reestruturação e da Desestatização
das Empresas Federais de Telecomunicaçães
Art. 186. A reestruturação e a desestatização das empresas
federais de telecomunicaçães têm como objetivo conduzir ao cumprimento dos deveres constantes do art. 2" desta lei.
Art. 187. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reestruturação e a desestatização das seguintes empresas controladas,
direta ou indiretamente, pela União, e supervisionadas pelo Ministério das Comunicações:
III -

Telecomunicaçães Brasileiras S.A. (Telebrás);
Empresa Brasileira de Telecomunicaçães (Embra-

tel);

III -

Telecomunicaçães do Maranhão S.A. (Telma);

IV -

Telecomunicaçães do Piauí S.A. (Telepisa);
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vV1 -

Telecomunicações do Ceará (Teleceará);
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A.

(Telern);
V1I V1II IX -

Telecomunicações da Paraíba S.A. (Telpa);
Telecomunicações de Pernambuco S.A. (Telps);
Telecomunicações de Alagoas S.A. (Telasa);

X-

Telecomunicações de Sergipe S.A. (Telergipe);

XI -

Telecomunicações da Bahia S.A. (Telebahia);

XII (T'elems);

Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A.

XIII -

Telecomunicações de Mato Grosso S.A. (Telemat);

XIV -

Telecomunicações de Goiás S.A. (Telegoiás);

XV XVl XVlI XVlII XIX XX XXI XXII -

Telecomunicações de Brasília S.A. (Telebrasília);
Telecomunicações de Rondônia S.A. (Teleron);
Telecomunicações do Acre S.A (Teleacre);
Telecomunicações de Roraima S.A. (Telaima);
Telecomunicações do Amapá S.A. (Teleamapá);
Telecomunicações do Amazonas S.A. (Telamazon);
Telecomunicações do Pará S.A. (Telepará);
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Telerj);

XXIII -

Telecomunicações de Minas Gerais S.A. (Telsmig);

XXIV -

Telecomunicações do Espírito Santo S.A. (Telest);

XXV XXVl XXVlI XXVlII XXIX (CTMR).

Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp);
Companhia Telefônica da Borda do Campo (CTBC);
Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar);
Telecomunicações de Santa Catarina S.A. (Telesc);
Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência
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Parágrafo único. Incluem-se na autorização a que se refere o
caput as empresas subsidiárias exploradoras do serviço móvel celular, constituídas nos termos do art. 5' da Lei n' 9.295, de 19 de julho
de 1996.

Art. 188. A reestruturação e a desestatização deverão compatibilizar as áreas de atuação das empresas com o plano geral de
outorgas, o qual deverá ser previamente editado, na forma do art. 84
desta lei, bem como observar as restrições, limites ou condições
estabelecidas com base no art. 71.
Art. 189. Para a reestruturação das empresas enumeradas no
art. 187, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes
medidas:
I -

cisão, fusão e incorporação;

II - dissolução de sociedade ou desativação parcial de seus
empreendimentos;
III -

redução de capital social.

Art. 190. Na reestruturação e desestatização da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) deverão ser previstos mecanismos
que assegurem a preservação da capacidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente na empresa.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, fica
o Poder Executivo autorizado a criar entidade, que incorporará o
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, sob uma das
seguintes formas:
I - empresa estatal de economia mista ou não, inclusive por
meio da cisão a que se refere o inciso I do artigo anterior;
II -

fundação governamental, pública ou privada.

Art. 191. A desestatização caracteriza-se pela alienação onerosa de direitos que asseguram à União, direta ou indiretamente,
preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade, podendo ser realizada mediante o
emprego das seguintes modalidades operacionais:
I -

alienação de ações;
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11 - cessão do direito de preferência à subscrição de ações em
aumento de capital.
Parágrafo único. A desestatização não afetará as concessões,
permissões e autorizações detidas pela empresa.

Art. 192. Na desestatização das empresas a que se refere o art.
187, parte das ações poderá ser reservada a seus empregados e
ex-empregados aposentados, a preços e condições privilegiados, inclusive com a utilização do Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS).
Art. 193. A desestatização de empresas ou grupo de empresas
citadas no art. 187 implicará a imediata abertura à competição, na
respectiva área, dos serviços prestados no regime público.
Art. 194. Poderá ser objeto de alienação conjunta o controle
acionário de empresas prestadoras de serviço telefônico fixocomutado
e o de empresas prestadoras do serviço móvel celular.
Parágrafo único. Fica vedado ao novo controlador promover a
incorporação ou fusão de empresa prestadora do serviço telefônico fixo
comutado com empresa prestadora do serviço móvel celular.

Art. 195. O modelo de reestruturação e desestatização das empresas enumeradas no art.187, após submetido a consulta pública,
será aprovado pelo Presidente da República, ficando a coordenação e
o acompanhamento dos atos e procedimentos decorrentes a cargo de
Comissão Especial de Supervisão, a ser instituída pelo Ministro de
Estado das Comunicações.
§ 1· A execução de procedimentos operacionais necessários à
desestatização poderá ser cometida, mediante contrato, a institnição
financeira integrante da Administração Federal, de notória experiência no assunto.
§ 2· A remuneração da contratada será paga com parte do valor
líquido apurado nas alienações.

Art. 196. Na reestruturação e na desestatização poderão ser
utilizados serviços especializados de terceiros, contratados mediante
procedimento licitatório de rito próprio, nos termos seguintes:
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I - o Ministério das Comunicações manterá cadastro organizado por especialidade, aberto a empresas e instituições nacionais
ou internacionais, de notória especialização na área de telecomunieações e na avaliação e auditoria de empresas, no planejamento e
execução de venda de bens e valores mobiliários e nas questões
jurídicas relacionadas;
II - para inscrição no cadastro, os interessados deverão
atender aos requisitos definidos pela Comissão Especial de Supervisão, com a aprovação do Ministro de Estado das Comunicações:

III - poderão participar das licitações apenas os cadastrados,
que serão convocados mediante carta, com a especificação dos serviços
objeto do certame;
IV - os convocados, isoladamente ou em consórcio, apresentarão suas propostas em trinta dias, contados da convocação;

V - além de outros requisitos previstos na convocação, as
propostas deverão conter o detalhamento dos serviços, a metodologia
de execução, a indicação do pessoal técnico a ser empregado e o preço
pretendido;
VI - o julgamento das propostas será realizado pelo critério
de técnica e preço;

VII - o contratado, sob sua exclusiva responsabilidade e com
a aprovação do contratante, poderá subcontratar parcialmente os
serviços objeto do contrato;
VIII - o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções que se fizerem necessários nos serviços, de até vinte e cinco por cento do valor inicial do
ajuste.
Art. 197. O processo especial de desestatização obedecerá aOS
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
podendo adotar a forma de leilão ou concorrência ou, ainda, de venda
de ações em oferta pública, de acordo com o estabelecido pela Comissão Especial de Supervisão.
Parágrafo único. O processo poderá comportar uma etapa de
pré-qualificação, ficando restrita aos qualificados a participação em
etapas subseqüentes.
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Art. 198. O processo especial de desestatização será iniciado
com a publicação, no Diário Oficial da União e em jornais de grande
circulação nacional, de avisos referentes ao edital, do qual constarão,
obrigatoriamente:
I
as condições para qualificação dos pretendentes;
II
as condições para aceitação das propostas;
III
os critérios de julgamento;
IV
minuta do contrato de concessão;
V
informações relativas às empresas objeto do processo,
tais como seu passivo de curto e longo prazo e sua situação econômica
e financeira, especificando-se lucros, prejuízos e endividamento interno e externo, no último exercício;
VI - sumário dos estudos de avaliação;
VII - critério de fixação do valor mínimo de alienação, com
base nos estudos de avaliação;
VIII - indicação, se for o caso, de que será criada, no capital
social da empresa objeto da desestatização, ação de classe especial, a
ser subscrita pela União, e dos poderes especiais que lhe serão
conferidos, os quais deverão ser incorporados ao estatuto social.
§ 1" O acesso à integralidade dos estudos de avaliação e a outras
informações confidenciais poderá ser restrito aos qualificados, que
assumirão compromisso de confidencialidade.
§ 2· A alienação do controle acionário, se realizada mediante
venda de ações em oferta pública, dispensará a inclusão, no edital,
das informações relacionadas nos incisos I a III deste artigo.
Art. 199. Visando à universalização dos serviços de telecomunicações, os editais de desestatização deverão conter cláusulas de
compromisso de expansão do atendimento à população consoantes
com o disposto no art. 80.
Art. 200. Para qualificação, será exigida dos pretendentes comprovação de capacidade técnica, econômica e financeira, podendo
ainda haver exigências quanto a experiência na prestação de serviços
de telecomunicações, guardada sempre a necessária compatibilidade
com o porte das empresas objeto do processo.
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Parágrafo único. Será admitida a participação de consórcios,
nos termos do edital.
Art. 201. Fica vedada, no decurso do processo de desestatização, a aquisição, por um mesmo acionista ou grupo de acionistas, do
controle, direto ou indireto, de empresas atuantes em áreas distintas
do plano geral de outorgas.
Art. 202. A transferência do controle acionário ou da concessão,
após a desestatização, somente poderá efetuar-se quando transcorrido o prazo de cinco anos, observado o disposto nos incisos H e IH do
art. 98 desta lei.
§ 1" Vencido o prazo referido no caput, a transferência de controle ou de concessão que resulte no controle, direto ou indireto, por
um mesmo acionista ou grupo de acionistas, de concessionárias
atuantes em áreas distintas do plano geral de outorgas, não poderá
ser efetuada enquanto tal impedimento for considerado, pela agência,
necessário ao cumprimento do plano.
§ 2" A restrição à transferência da concessão não se aplica
quando efetuada entre empresas atuantes em uma mesma área do
plano geral de outorgas.

Art. 203. Os preços de aquisição serão pagos exclusivamente
em moeda corrente, admitido o parcelamento, nos termos do edital.
Art. 204. Em até trinta dias após o encerramento de cada
processo de desestatização, a Comissão Especial de Supervisão publicará relatório circunstanciado a respeito.
Art. 205. Entre as obrigações da instituição financeira contratada para a execução de atos e procedimentos da desestatização,
poderá ser incluído o fornecimento de assistênciajurídica integral aos
membros da Comissão Especial de Supervisão e aos demais responsáveis pela condução da desestatização, na hipótese de serem demandados pela prática de atos decorrentes do exercício de suas funções.
Art. 206. Os administradores das empresas sujeitas à desestatização são responsáveis pelo fornecimento, no prazo fixado pela
Comissão Especial de Supervisão ou pela instituição financeira contratada, das informações necessárias à instrução dos respectivos
processos.
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Disposições Finais e Transitórias

Art. 207. No prazo máximo de sessenta dias, a contar da publicação desta lei, as atuais prestadoras do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral, inclusive as referidas no
art. 187 desta lei, bem como do serviço dos troncos e suas conexões
internacionais, deverão pleitear a celebração de contrato de concessão, que será efetivada em até vinte e quatro meses a contar da
publicação desta lei.
§ 1º A concessão, cujo objeto será determinado em função do
plano geral de outorgas, será feita a título gratuito, com termo final
fixado para o dia 31 de dezembro de 2005, assegurado o direito à
prorrogação única por vinte anos, a título oneroso, desde que observado o disposto no Título H do Livro IH desta lei.
§ 2º À prestadora que não atender ao disposto no caput deste
artigo aphcar-se-ão as seguintes disposições:
I - se concessionária, continuará sujeita ao contrato de concessão atualmente em vigor, o qual não poderá ser transferido ou
prorrogado;
H - se não for concessionária, o seu direito à exploração do
serviço extinguir-se-á em 31 de dezembro de 1999.
§ 3º Em relação aos demais serviços prestados pelas entidades
a que se refere o caput, serão expedidas as respectivas autorizações
ou, se for o caso, concessões, observado o disposto neste artigo, no que
couber, e no art. 208 desta lei.

Art. 208. As concessões das empresas prestadoras de serviço
móvel celular abrangidas pelo art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho
de 1996, serão outorgadas na forma e condições determinadas pelo
referido artigo e seu parágrafo único.
Art. 209. Ficam autorizadas as transferências de concessão,
parciais ou totais, que forem necessárias para compatibilizar as áreas
de atuação das atuais prestadoras com o plano geral de outorgas.
Art. 210. As concessões, permissões e autorizações de serviço
de telecomunicações e de uso de radiofreqüência e as respectivas
licitações regem-se exclusivamente por esta lei, a elas não se aplicanCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245, jul. 1997
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do as Leis nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e suas alterações.

Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens fica excluída da jurisdição da agência, permanecendo
no âmbito de competências do Poder Executivo, devendo a agência
elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais,
levando em conta, inclusive, os aspectos concernentes à evolução
tecnológica.
Parágrafo único. Caberá à agência a fiscalização, quanto aos
aspectos técnicos, das respectivas estações.

Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos atos,
condições e procedimentos de outorga, continuará regido pela Lei nº
8.977, de 6 de janeiro de 1995, ficando transferidas à agência as
competências atribuídas pela referida lei ao Poder Executivo.
Art. 213. Será livre a qualquer interessado a divulgação, por
qualquer meio, de listas de assinantes do serviço telefônico fixo
comutado destinado ao uso do público em geral.
§ 1º Observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3º desta lei,
as prestadoras do serviço serão obrigadas a fornecer, em prazos e a
preços razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de seus
assinantes a quem queira divulgá-la.
§ 2º É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de
listas telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por
meio de terceiros, nos termos em que dispuser a agência.

Art. 214. Na aplicação desta lei, serão observadas as seguintes
disposições:
I - os regulamentos, normas e demais regras em vigor serão
gradativamente substituídos por regulamentação a ser editada pela
agência, em cumprimento a esta lei;
II - enquanto não for editada a nova regulamentação, as
concessões, permissões e autorizações continuarão regidas pelos
atuais regulamentos, normas e regras;

III - até a edição da regulamentação decorrente desta lei,
continuarão regidos pela Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, os
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serviços por ela disciplinados e os respectivos atos e procedimentos
de outorga.
IV - as concessões, permissões e autorizações feitas anteriormente a esta lei, não reguladas no seu art. 207, permanecerão válidas
pelos prazos nelas previstos;
V - com a aquiescência do interessado, poderá ser realizada
a adaptação dos instrumentos de concessão, permissão e autorização
a que se referem os incisos III e IV deste artigo aos preceitos desta
lei;
VI - a renovação ou prorrogação, quando prevista nos atos
a que se referem os incisos III e IV deste artigo, somente poderá
ser feita quando tiver havido a adaptação prevista no inciso anterior.

Art. 215. Ficam revogados:
I - a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto a
matéria penal não tratada nesta lei e quanto aos preceitos relativos
à radiodifusão;
II

a Lei nº 6.874, de 3 de dezembro de 1980;

III

a Lei nº 8.367, de 30 de dezembro de 1991;

IV
08 arts. 19,29,39,79,99,10,12 e 14, bem como o caput e os
§§ 1º e 4º do art. 8º, da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996;

V -

o inciso I do art. 16 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 216. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
Antonio Kandir
Sergio Motta
Cláudia Maria Costin
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Anexo I
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
da Agência Nacional de Telecomunicações
Denominação/Cargo

Superintendente
Superintendente-Adjunto
Gerente-Geral
Assessor Especial
Procurador
Gerente

Corregedor
Ouvidor
Gerente de EscritórioRegional
Assessor
Gerente de Unidade Operacional
Chefe de Divisão de Operações
Chefe de Serviço de Operações

C6digolNEIDAS

Quant.

NE
101.6
101.5
102.5
101.5
101.4
101.4
101.4
101.4
102.4
101.3
101.2
101.1

5
5
12
2
1
36
1
1
11
6
38
10
16
144

Total

Anexo 11
Quadro Demonstrativo de Funções
Comissionadas de Telecomunicação (FCT)
da Agência Nacional de Telecomunicações
C6digoIFCT

Quantidade

Valor

FCTV

38

1.170,20

FCTlV

53

855,00

FCTIll

43

515,00

FCTll

53

454,00

FCT1

63

402,00

Total

250

161.308,00
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Anexo III
(Anexo I da Lei n Q 5.070, de 7 de julho de 1966)
Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização
da Instalação por Estação (em R$)
1. 8erviliO Móvel Celular

a) base

b) repetidora
c) móvel

2. Serviço Telemnico Público Móvel Rodoviário!I'eles- a) base
b) móvel

""da
3, Serviço radiotelefônico Público

a) até 60 canais
b) acima de 60 até 300 canais

c) acima de 300 até 900 canais
tI) acima de 900 canais

base

4. Serviço de Radieecmunícação Aeonáutica
Público - Restrito

a)
b)

6. Serviço Limitado Privado

a) base
b) repetidora
c) fixa
d) móvel

6. ServiliO Limitado Móvel Especializado

a) base em área de até 300.000
habitantes
b) base em área acima de 300.000 até
700.000 habitantes
c) base acima de 700.000 habitantes

móvel

d) móvel

7. Serviço Limitado de Fibras Óticas

1.340,80
1.340,80
26,88

134,08
26,83
134,08
268,16
402,24
536,32
6.704,00
536,60
402,24
201,12
26.83
26,83

670,40
938,20
1.206,00
26,83
134,08

8. ServiliO Limitado Móvel Privativo

a) base
b) móvel

670,40
26,83

9. Serviço Limitado Privado de Radiochamada

a) base
b) móvel

670,40
26,83

10. Serviço Limitado de Redíoestrade

a) base
b) móvel

184,08
26,88

a) costeira
b) portuária

c) móvel

134,08
670,40
670,40
67,04

13. Serviço Especial para Fins Cientfficos ou
Experimentais

a) base
b) móvel

137,32
63,66

14. Serviço Especial de Radiorrecado

a) base
b) móvel

670,40
26,83

16. Serviço Especial Radiochamada

a) base em área de até 300.000

11. Serviço Limitado móvel Aeronáutico
12. Serviço Limitado Móvel Marítimo

habitantes

670,40

b) base em área acima de 300.000 até

700.000 habitantes
c) base acima de 700.000 habitantes
d) móvel

938,20
1.206,00
26,83
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isento

16. Serviço Especial de Freqüência Padrão
17. Serviço Especial de Sinais Horários
18. Serviço Especial de Radiodeterminação

a) fixa
b) base
c) móvel

isento
670,40
670,40
26,83

19. Serviço Especial de Supervisão e Controle

a) fixa
b) base
c) móvel

670,40
670,40
26,83

20. Serviço Especial de Radíoautocíne

268,16
íeeenta

21. Serviço Especial de Boletins Meteorológicos

22. Serviço Especial de TV por Assinatura

2.418,20

23. Serviço Especial de Canal Secundário de Radiodifusão de Sons e Imagens

335,20

24. Serviço Especial de Música Funcional

670,40

25. Serviço Especial de Canal Secundário de Emissora de FM

335,20

26. Serviço Especial de Repetição de Televisão

670,40

27. Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV Via Satélite
28. Serviço Especial de Retransmissão de TV
29. Serviço de Transportes de Sinais Telecomunicaçõee Via Satélite

30. Serviço de Distribuição Sinais Multiponto
Multicanal

670,40
1.340,80

a) estação terrena com capacidade de

transmissão
b) estação terrena móvel com capacídade de transmissão
c) estação espacial (satélite)

13.408,00
3.352,00
26.816,00

a) base em área de até 300.000

habitantes

10.056,00

b) base em área acima de 300.000 até

700.000 habitantes
c) base acima de 700.000 habitantes
31. Serviço Rádio Acesso
32. Serviço de Radiotáxi

a) base

b) móvel

13.408,00
16.760,00
335,20
335,20
26,83

33. Serviço de Radioamador

a) fixa
b} repetidora
c) móvel

33,52
33,52
26,83

34. Serviço Rádio do Cidadão

a) fixa
b) base

33,52
33,62
26,83

c) móvel
35. Serviço de TV a Cabo

a) base em área de até 300.000
habitantes
b) base em área acima de 300.000 até
700.000 habitantes
c) base acima de 700.000 habitantea

36. Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos
37. Serviço de Televisão em Circuito Fechado
38. Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média

a) local e regional
b) nacional

10.056,00
13.408,00
16.760,00
5.028,00
1.340,80
9.060,40
12.067,20

39. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas

2.011,20

40. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Tropicais

2.011,20
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41. Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência
Modulada

42. Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens

a) ealeae C e B (BI e B2)
b) classeA(Al,.A2,A3eA4)
c) classe E (El, E2 e E3)

12.067,20
18.100,80
24.134,40

a) classe A
b) claase B

24.134,40
36.201,60
48.268,80

c) classe E

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos Ligação

48.1

Radiodifusão Sonora

Transmissão Programas

a) Potência até 1.OOOW

b) Potência de 1.000 até lO.OOOW
c) Potência acima de lO.OOOW
43.2 Televisão

a) classe

A

b) classe B
c) classe E

48.'

Televisão por Assinatura

670,40
1.340,80
2.011,20
2.011,20
3.016,80
4.022,40
2.011,20

44. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Reportagem Externa

44.1

Radiodifusão Sonora

a) Potência até l.OOQW
b) Potência de 1.000 até lO.OOOW

c) Potência acima de lO.OOOW

670,40
1.340,80
2.011,20

44.2

Televisão

a) classe A
b) classe B
c} classe E

2.011,20
3.016,80
4.022,40

44.3 _

Televisão por Assinatura

2.011,20

45. Serviço AlUiliar de Radiodifusão e Correlatos - Comunicação de Ordens
45.1 -

Radiodifusão Sonora

a) Potência até 1.000W

b) Potência de 1.000 até 10.000W
c) Potência acima de 10.000W
45.2

Televisão

a) classe A

b) classe B

c) classe E
45.8 -

670,40
1.;340,80
2.011,20
2.011,20
3.016,80
4.022,40
2.011,20

Televisão por Assinatura

46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telecomando
46.1 -

Radiodifusão Sonora

a) Potência até 1.000W

b) Potência de 1.000 até 10.000W

c) Potência acima de 10.000W
46.2 -

Televisão

a} classe A

b) cleeee B

c) classe E
46.3

670,40
1.340,80
2.011,20
2.011,20
3.016,80
4.022,40
2.011,20

Televisão por Assinatura

47. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - 'I'elemedição
47.1

Radiodifusão Sonora

a) Potência té 1.000W
b) Potência de 1.000 até 10.000W
c) Potência acima de 10.000W

670,40
1.340,80
2.011,20

47.2 _

Televisão

a) classe A

2.011,20
3.016,80
4.022,40

b) classe B

c) classe E
47.3 -

Televisão por Assinatura

48. Serviço A1Uiliar Radiodifusão e Correlatos

2.011,20
1.340,80
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49. Serviço Teleffinico Comutado Fixo (STP)

a) até 4.000 terminais

b) de 4.000 a 20.000 terminais
c) acima de 20.000 terminais

14.748,80
22.123,20
29.497,60

60. Serviço de Comunicação de Dados Comutado

29.497.60

51. Serviço de Comunicação de Textos

14.748,80

LEI N" 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 1998 e dá
outras provitMncias.

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

Disposição Preliminar
Art. 1" São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2", da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias da
União para 1998, compreendendo:
I

as prioridades e metas da Administração Pública Fede-

ral;

n
a organização e estrutura dos orçamentos;
In
as diretrizes gerais para a elaboração dos Orçamentos da
União e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública federal;
V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária
da União.
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CAPÍTULO I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal

Art. 2" Em consonância com o Plano Plurianual para o período
1996 a 1999, o anexo desta lei estabelece as prioridades e as metas
para o exercício de 1998.
§ 1" As prioridades e as metas constantes do anexo desta lei
terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos para o
exercício de 1998, não se constituindo em limite à programação das
despesas.
§ 2" As prioridades e metas constantes do anexo desta lei integrarão a proposta de Lei Orçamentária Anual.

§ 3" As unidades de medida das metas constantes da Lei Orçamentária Anual se nortearão pelas existentes no anexo desta lei.

CAPÍTULO H
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos

Art. 3" O projeto de lei orçamentaria anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional será constituído de:
I
H

texto de lei;
consolidação dos quadros orçamentários;

IH
anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art.
165, § 5", inciso H, da Constituição Federal, na forma definida nesta
lei;

v - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 1" Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que
se refere o inciso H deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso IH, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
os seguintes demonstrativos:
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I - da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição
Federal;
II - da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e grupo de despesa;

III - do resumo das receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
IV - do resumo das despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
e suas alterações;

VI - das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante no Anexo III da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, e suas
alterações;
VII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo poder e órgão, por grupo de
despesa e fonte de recursos;
VIII - das despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, isolada e conjuntamente, segundo a função, programa, subprograma e grupo de despesa;
IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão;
X - da programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal,
ao nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de
programação;
XI - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art.
42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por região;
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XII - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do
orçamento de investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma.
§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentaria
anual conterá:
I - análise da conjuntura econômica do País, com indicação
do cenário macroeconômico para 1998, e suas implicaçôes sobre a
proposta orçamentária;
II -

resumo da política econômica e social do Governo;

III - avaliação das necessidades de financiamento do setor
público federal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando
os resultados primário e operacional implícito no projeto de lei orçamentária anual para 1998, os estimados para 1997 e os observados
em 1996;
IV - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente,
dos principais agregados da receita e da despesa;
V - avaliação das ações, previstas na proposta orçamentária,
destinadas ao atingimento do disposto no art. 165, § 7º, da Constituição Federal, de redução dos desequilíbrios espaciais e sociais do País,
como expresso no Plano Plurianual para o período 1996 a 1999,
demonstrado pelo aumento, em relação a 1997, da participação relativa dos investimentos nos Estados e regiões com bases econômicas
mais frágeis.
§ 3· Acompanharão o projeto de lei orçamentária anual demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:
I - os resultados correntes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
II - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e
universalizar o ensino fundamental, de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 14, de 1996, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
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III - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja
execução financeira, até 30 de junho de 1997, ultrapasse vinte por
cento do seu custo total estimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos, observado o que estabelece o art.
17;
N - (Vetado);
V-

(Vetado);

VI - a programação orçamentária, detalhada por subprojeto e subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos,
com os respectivos subsidios, quando houver, no ãmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VII - o detalhamento, por unidade orçamentária da Administração Pública Federal que destine recursos para entidades de
previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de patrocinadores;
VIII -

(Vetado);

IX - os gastos, por unidade da Federação, e os critérios
utilizados para a regionalização dos programas nas áreas de assistência social, educação e desporto, habitação, saúde, saneamento e
transportes, conforme informações dos órgãos setoriais;
X - a memória de cálculo da estimativa de gasto com
pessoal e encargos sociais e com o pagamento de beneficios previdenciários para o exercício de 1998;
Xl - a memória de cálculo da estimativa das despesas com
amortização e com juros e encargos da divida pública mobiliária
federal interna e externa em 1998, indicando as taxas de juros, os
deságios e outros encargos e os prazos médios de emissão, considerados para cada tipo e série de títulos;
XlI - a situação observada no exercício de 1996 em relação
aos limites e condições de que trata o art. 167, inciso III, da Constituição Federal;
XlII - o efeito, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros beneficios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de beneficio contido na legislação do tributo, a perda de receita
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que lhes possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e
creditícios concedidos por órgão ou entidade da Administração direta
e indireta com os respectivos valores por espécie de beneficio, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 6", da Constituíção Federal;
XIV - a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 1997 e a estimada para 1998, bem como a memória
de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras,
destacando as premissas básicas de seu comportamento no exercício
de 1998;
XV - memória de cálculo das estimativas:
a) das receitas brutas administradas pela Secretarias da Receita
Federal, destacando os efeitos da variação do índice de preços, das
alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as
estimativas;
b) das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, segundo as rubricas da Lei Orçamentária, calculadas a partir dos
montantes estimados na alínea anterior;
XVi - o gasto com pessoal e encargos sociais, por poder e
total, executado nos últimos três anos, a execução provável em 1997
e O programado para 1998, com a indicação da representatividade
percentual do total em relação à receita corrente e à receita corrente
líquida, tal como definido na Lei Complementar nº 82, de 27 de março
de 1995;
XViI - o custo médio por servidor e por beneficiário, por
uuidade orçamentária, dos gastos com assistência médica e odontológica;
XViII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos
Grupos Natureza de Despesa (GND) <~uros e encargos da dívida» e
«amortização da dívida», da divida interna e externa, realizados nos
últimos três anos, sua execução provável em 1997 e o programado
para 1998;
XIX - as necessidades de financiamento do setor público
federal, implícitas no projeto de lei orçamentária anual para 1998,
resultantes da execução provável em 1997, e observadas em 1996,
detalhando receitas e despesas de modo a expressar os resultados
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primário e operacional, com a indicação dos dados e das metodologias
utilizados na apuração desses resultados, para cada ano, com refs,
rência específica ao cálculo dos juros nominais e reais, nos conceitos
de caixa e competência;
XX -

(Vetado);

XXI - o estoque da dívida pública federal, interna e externa,
inclusive daquela junto ao Banco Central do Brasil, em 3D de junho,
e 31 de dezembro de 1996 e em 3D de junho de 1997, e as previsões
do estoque para 31 de dezembro de 1997 e 1998, especificando-se para
cada uma delas:
a) mobiliária ou contratual;

b) tipo e série de título, no caso da mobiliária;

c) prazos de emissão e vencimento;
XXII - o impacto do Programa Nacional de Desestatização
na receita e na despesa da União, até 1998;
XXIII -

(Vetado);

XXIV -

(Vetado);

XXV - discriminação, por órgão e subprojeto/subatividade,
dos recursos destinados ao Programa «Comunidade Solidária>' e ao
Plano «Brasil em Ação»;
XXVI - as fontes e a metodologia de cálculo do Fundo de
Estabilização Fiscal, caso seja incluído na proposta orçamentária
para 1998;
XXVII - as fontes e a memória de cálculo dos recursos destinados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização (Fundaf);
XXVIII -

(Vetado);

§ 4º Os valores constantes dos demonstrativos previstos no
parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 5º (Vetado).
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§ 6e A comissão mista permanente, prevista no § 1e do art. 166
da Constituição Federal, terá acesso a todos os dados utilizados na
elaboração da proposta orçamentária, inclusive através do Sistema
Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
§ 7e Os demonstrativos e informações complementares exigidos
por esta lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo
a que se referem.
§ 8e Os demonstrativos e informações complementares exigidos
nos incisos IV, V, VIII, IX, XIV, XV, XIX, XXI e XXIV a XXVIII
poderão ser remetidos ao Congresso Nacional até SO de setembro de
1997.
Art. 4e Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes da União, seus fundos, órgãos,
autarqnias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as empresas que recebam recursos da União apenas sob a forma de:
I

participação acionária;

II
serviços;

pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de

III -

pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos;

IV - transferências para aplicação em programas de financiamento, nos termos do disposto nos arts. 159, inciso I, alínea c, e 2S9,
§ 1e, da Constituição Federal.
Art. 5e Para efeito do disposto no art. se, os Poderes Legislativo,
Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão ao Órgão
Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento, até o
dia SO de julho de 1997, através do Sistema Integrado de Dados
Orçamentários (Sidor), suas respectivas propostas orçamentárias,
para fins de consolidação.
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§ 1" Na elaboração de suas propostas, as instituições menciona,
das neste artigo terão como parâmetro de suas despesas:
I - com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha
de pagamento de abril de 1997, projetada para o exercício, considerando os acréscimos legais, e as admissões, na forma do art. 51 e do
disposto na Constituição Federal, e eventuais reajustes gerais a
serem concedidos aos servidores públicos federais;
H - com os demais grupos de despesa, o conjunto das dotações
fixadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 1997.
§ 2" No cálculo dos limites a que se refere o parágrafo anterior,
serão excluídas as despesas realizadas com o pagamento de precatórios, construção ou aquisição de imóveis.
§ 3" Aos limites estabelecidos, na forma dos parágrafos anteriores, serão acrescidas as despesas decorrentes da aplicação das Leis
nOs 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.421, de 24 de dezembro de
1996, bem como os acréscimos decorrentes das despesas da mesma
espécie das mencionadas no parágrafo anterior e pertinentes ao
exercício de 1998, da manutenção de novas instalações e imóveis
adquiridos ou concluídos nos exercícios de 1997 e 1998 e, ainda, da
modernização e coordenação do processo eleitoral e o pleito de 1998.
§ 4" Os limites de que trata este artigo serão fixados por grupos
de despesa, conforme classificação constante do artigo seguinte.

Art. 6" Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação
funcional-programática, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, indicando, para cada uma, a esfera orçamentária, a
modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso e
o grupo de despesa a que se refere, observada a seguinte classificação:

I - pessoal e encargos sociais;
H - juros e encargos da dívida, incluindo os deságios relativos
a operações de refinanciamento da dívida pública de que trata o art.
43, § I";

IH IV -

outras despesas correntes;
investimentos;
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v - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas;
VI - amortização da dívida;
VII - outras despesas de capital.
§ 12 As categorias de programação de que trata este artigo serão
identificadas por subprojetos ou subatividades, com indicação das
respectivas metas fisicas.
§ 22 Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades, contendo a descrição dos respectivos objetivos.
§ 32 No projeto de lei orçamentária anual será atribuído a cada
subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um código
seqüencial que não constará da Lei Orçamentária Anual.
§ 4 2 O enquadramento dos subprojetos e subatividades, na classificação funcional-programática, deverá observar os objetivos precípuos dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
§ 52 As modificações propostas, nos termos do art. 166, § 52, da
Constituição Federal, deverão preservar os códigos seqüenciais da
proposta original.
§ 62 Cada subprojeto ou subatividade somente constará de uma
única esfera orçamentária.
§ 72 As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificadas, justificadamente, para atender as necessidades de execução, se publicadas por meio de:
I - decreto do Presidente da República, para as fontes:
II - (Vetado).
Art. 72 A modalidade de aplicação, referida no artigo anterior,
destina-se a indicar se os recursos serão aplicados diretamente pela
unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda
que na forma de descentralização, a outras esferas de governo, órgãos
ou entidades, de acordo com a especificação estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, observando-se, no minimo, o seguinte detalhamento:
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I

30

governo estadual;

II

40

administração municipal;

IH

50

entidade privada sem fins lucrativos;

IV

99

a ser definida.

§ 1º Não se aplica a exigência estabelecida no inciso II do § 7º
do art. 6º quando da definição de que trata o inciso IV deste artigo.
§ 2º É vedada a execução orçamentária com modalidade de
aplicação indefinida.
Art. 8º O identificador de uso a que se refere o art. 6º destina-se
a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, ou destinam-se a outras aplicações, constando
da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais pelos seguintes
dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:
O-

despesas no Pais, exceto contrapartida;

1 - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
2 - contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
3

outras contrapartidas;

4

despesas no exterior, exceto contrapartida.

Parágrafo único. Os identificadores de uso, observado o art. 20,
poderão ser modificados exclusivamente pela Secretaria de Orçamento Federal, mediante publicação de portaria no Diário Oficial da
União, com a devida justificativa, para atender às necessidades de
execução.
Art. 9º As receitas e as despesas decorrentes da execução do
Programa Nacional de Desestatização constarão da Lei Orçamentária Anual nos seus valores totais, vedada qualquer dedução.
Art. 10. As fontes de recursos que corresponderem às receitas
provenientes da concessão e permissão de serviços públicos constarão
na Lei Orçamentária com código próprio que as identifique.
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Art. 11. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos para o
projeto de lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
§ 2" Os decretos de abertura de créditos suplementares, autorizados na Lei Orçamentária Anual, serão publicados com exposição
de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos
cancelamentos de dotações sobre a execução dos subprojetos ou subatividades atingidos e das correspondentes metas.

§ '3" Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de
crédito adicional.
§ 4" Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e
encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por
intermédio de projetos de lei específicos e exclusivamente para essa
finalidade.
Art. 12. (Vetado).
CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração
dos Orçamentos da União e suas Alterações

Seção!
Das Diretrizes Gerais
Art. 13. As despesas com o pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em
subatividades específicas, nas programações a cargo das unidades
orçamentárias responsáveis pelos débitos.
Parágrafo único. Os recursos alocados na Lei Orçamentária,
com a destinação prevista neste artigo, não poderão ser cancelados
para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245,jul. 1997

4194

Art. 14. Os órgãos do Poder Judiciário encaminhsrão à Secre.
taria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, até 20 de julho de 1997, a relação dos débitos constantes de
precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária
de 1998, conforme determina o art. 100, § I", da Constituição Federal,
discriminada por órgão da Administração direta, autsrquias e funda.
ções,e por grupo de despesas, conforme definido no art. 6", originárias
da ação, especificando:
.
a) número do processo;
b) número do precatório;

c) data da expedição do precatório;
d) nome do beneficiário;

e) valor do precatório a ser pago.

Art. 15. As despesas com assistência médica e odontológica dos
servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive
das entidades da Administração Indireta que recebam recursos à
conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social correrão, exclusivamente, à conta dos recursos alocados em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais psra esta finalidade.
§ 1" O disposto neste srtigo aplica-se, igualmente, aos órgãos e
entidades que prestem, total ou psrcialmente, os referidos beneficios
a seus servidores, por intermédio de serviços próprios de saúde.
§ 2" A inclusão de recursos na Lei Orçamentária e em seus
créditos adicionais, psra atender às despesas de que trata este srtigo,
fica condicionada à informação das metas, observada a seguinte
discriminação:
I
H IH -

servidores beneficiados;
dependentes e outros beneficiados;
inativos e pensionistas beneficiados.

Art. 16. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas unidades executoras;
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li - incluidos subprojetos com a mesma finalidade em mais
de um órgão;

III - incluidas despesas a título de investimentos - Regime
de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública
formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3·, da Constituição
Federal;
IV - transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo
órgão os recursos recebidos por transferência;
V - classificadas como subatividades dotações que visem ao
desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais resultem
produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
do Governo.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou
continnidade física não permitam o desdobramento, a Lei Orçamentária Anual não consignará recursos a subprojeto que se localize em
mais de uma unidade da Federação, ou que atenda a mais de uma.

Art. 17. Além da observância das prioridades e metas fixadas
nos termos do art. 2·, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais
somente incluirão subprojetos novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;

li - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma
etapa ou a obtenção de uma unidade completa.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo,
não serão considerados subprojetos com títulos genéricos que tenham
constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como
subprojetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30
de junho de 1997, ultrapassar vinte por cento do seu custo estimado.

Art. 18. Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou
útil, aquisíção, novas locações ou arrendamentos de imóveis residenciais;
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II - início de construção, ampliação, reforma voluptuária e
a aquisição de imóveis administrativos no ãmbito da Administração
Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União;
III - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;
IV - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente e do
Vice-Presidente da República, dos ex-Presidentes da República, da
Cãmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do
Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da UIÚão;
V - celebração, renovação e prorrogação de contratos de
locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação
pessoal;
VI - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por
órgãos ou entidades cuj a legislação que as criou estabeleça, entre suas
competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança
da sociedade e do Estado e que tenham como precondição o sigilo,
constando os valores correspondentes de subatividades ou subprojetos específicos;
VII - ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ressalvadas as ações compreendidas nos arts. 23, inciso
VIII, inclusive para aquisição de patrulhas mecanizadas, 30, incisos
VI e VII, 200, 204, inciso I, e 225, § 1º, inciso III, da Constituição
Federal, em lei específica, ou constantes do Plano Plurianual em
vigor, financiadas total ou parcialmente pela UIÚão ou por agência
oficial de fomento e que se encontrem incabados, com mais de cinqüenta por cento de execução, desde que já tenham aquelas entidades
adimplido mais de setenta por cento da contrapartida;
VIII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
IX - pagamento, a qualquer título, a servidor da Adminístração Pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
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economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica
custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes
ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de
direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
§ 1· Para efeito desta lei, entende-se como ações típicas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as ações governamentais que não sejam de competência exclusiva da União, nem de
competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
§ 2· Desde que as despesas sejam especificamente identificadas
nos orçamentos, excluem-se da vedação prevista:

I -

nos incisos I, II e IIl, as destinações para:

a) unidades equipadas, essenciais à ação das organizações mili-

tares;
b) as unidades necessárias à instalação de novas representações
diplomáticas no exterior;
c) representações diplomáticas no exterior;
d) residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do Poder Legislativo em Brasília;

e) as despesas dessa natureza, que sejam relativas às sedes
oficiais das representações diplomáticas no exterior e que sejam
cobertas com recursos provenientes da renda consular;
II -

(Vetado).

a) (Vetado).

b) (Vetado).

c) (Vetado).
III - no inciso IV, as aquisições com recursos oriundos da renda
consular para atender às novas representações diplomáticas no exterior;
IV - no inciso VII, as ações para reapare!hamento das polícias
estaduais, nos termos do caput do art. 144 da Constituição Federal.
Art. 19. (Vetado).
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Parágrafo único. (Vetado).
Art. 20. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimo internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização,
juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das
respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada, exceto se comprovado documentadamente, pelo Congresso
Nacional, erro na fixação desses recursos.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a destinação,
mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de contrapartida
para a cobertura de despesas compessoal e encargos sociais, sempre que
for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.
Art. 21. Somente serão incluídas no projeto de lei orçamentária
anual dotações relativas às operações de crédito contratadas ou
aprovadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ou pelo
Ministério da Fazenda, até 30 de junho de 1997.
Art. 22. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.020, de 12 de abril
de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, inclusive de receitas diretamente
arrecadadas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para entidade de previdência fechada ou congênere legalmente
constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989, desde que:

I - não aumente a participação relativa da patrocinadora, em
relação à contribnição dos seus participantes, verificada no exercício
de 1989;
II - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta finalidade, não sejam superiores àqueles verificados no balanço de 1989,
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 23. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:
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I - sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
11 - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

111 - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal,
no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem
como na Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ I" Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos cinco anos, emitida no exercício
de 1998, por três autoridades locais e comprovante de regularidade
do mandato de sua diretoria.
§ 2" É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.
§ 3" As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos,
a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente
com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para
os quais receberam os recursos.
Art. 24. A destinação de recursos a Municípios e ao Distrito
Federal, inclusive para o atendimento às ações de assistência social,
saúde e educação, serão realizadas por intermédio de transferências
intergovernamentais.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, de qualquer natureza, destinados aos Municípios, serão transferidos pela União diretamente a eles, exceto se comprovada, mediante justificativa pelo
gestor, a inviabilidade legal ou técnica da transferência direta.
Art. 25. É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios
para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde
que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas
para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar das
escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou,
ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC);
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II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;
III - voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas
Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais.
Art. 26. As transferências de recursos da União, consignadas
na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação
vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da
repartição de receitas previstas em legislação específica, de reparti.
ções de receitas tributárias, de operações de crédito externas e das
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação por
parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento
original, de que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal, ressalvado o
imposto previsto no art. 156, inciso lII, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, quando comprovada a ausência do fato
gerador;
II - a receita tributária própria corresponde, em relação ao
total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de crédito, a pelo menos:
a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado ou Distrito Federal;

b) cinco por cento, no caso de Municípios com mais de 150.000
habitantes;

c) três por cento, no caso de Municípios de 50.000 a 150.000
habitantes;
d) um e meio por cento, no caso de Municípios de 25.000 a 50.000
habitantes;
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e) meio por cento, no caso de Municípios com até 25.000 habitan-

tes;

IH -

não está inadimplente:

a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os
arts. 195 e 239 da Constituição Federal;
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente
recebidos da Administração Pública Federal, através de convênios,
acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares;

IV - os subprojetos ou subatividades contemplados pelas
transferências estejam incluídos na Lei Orçamentária da esfera de
governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em
créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo local, no
exercício.
§ 1· Desde que publicados os critérios de distribuição regional
dos recursos destinados ao Programa Comunidade Solidária, fica o
Poder Executivo autorizado, em caráter excepcional, ressalvadas as
vedações constitucionais, a dispensar, mediante decreto, que conterá
a justificativa da exceção, as exigências previstas no inciso HI deste
artigo, para atendimento das ações incluídas nos bolsões de pobreza
identificados como áreas prioritárias no âmbito do programa.

§ 2· É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que poderá ser atendida.através de recursos
financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será
estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da
respectiva unidade beneficiada, tendo como limite mínimo e máximo:
I -

no caso dos Municípios:

a) cinco e dez por cento, para Municípios com até 25.000 habi-

tantes;
b) dez e vinte por cento, nos demais Municípios localizados nas
áreas da Sudene, da Sudam e no Centro-Oeste;
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c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do
Sistema Unico de Saúde (SUS), excluídos os Municípios relacionados
nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais.
II -

no caso dos Estados e do Distrito Federal:

a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste:
b)

vinte e quarenta por cento, para os demais.

§ 3º A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior
não se aplica aos recursos transferidos pela União:

I - oriundos de operações de crédito internas e externas,
salvo quando o contrato dispuser de forma diferente;
II - oriundos de doações de organismos internacionais ou de
governos estrangeiros e de programas de conversão da dívida externa
doada para fins ambientais, sociais, culturais e de segurança pública;

III - a Municípios que se encontrem em situação de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o período em que esta
subsistir;
IV - para atendimento dos programas de educação fundamental e das ações executadas no âmbito do Programa «Comunidade
Solidária» nos bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias;
v - aos Municípios com até 25.000 habitantes incluídos nos
bolsões de pobreza identificados como áreas prioritárias no Programa
«Comunidade Solidária».
§ 4º Caberá ao órgão transferidor:

I - verificar a implementação das condições previstas neste
artigo, exigindo, ainda, do Estado, Distrito Federal ou Município, que
ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive através dos balanços contábeis de 1997 e dos exercícios anteriores, da lei orçamentária
para 1998 e demais documentos comprobatórios;
II - acompanhar a execução das subatividades ou subprojetos
desenvolvidos com os recursos transferidos.
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§ 5" As transferências previstas neste artigo poderão ser feitas
por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais, que
atuarão como mandatárias da União para execução e fiscalização,
devendo o empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo
acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere, e os demais
registros próprios no Sistema Integrado de Administração Financeira
(Síafi), nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes.
§ 6" O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão
de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro Nacional para
Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com
direito a voto.
§ 7" (Vetado)
§ 8" No caso dos Estados ex-Territórios Federais, o percentual
de que trata a alínea a do inciso II, deste artigo, será de dez por cento.
Art. 27. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
com recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observarão as seguintes condições:
I - na hipótese de operações com custo de captação identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores ao referido
custo;

II - na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa
Referencial pro rata tempore ou, se for o caso, aqueles definidos em
lei, excetuados os financiamentos para o custeio agropecuário e os
destinados à comercialização de produtos agropecuários, na forma
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
§ I" Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos
financeiros previstos nos incisos I e II, eventuais comissões, taxas e
outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
§ 2" Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações
realizadas no ãmbito do Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), e as demais operações de financiamento realizadas com mini
e pequenos produtores rurais, bem como os financiamentos para
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aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos
agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de
Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro
de 1966, e à formação de estoques, nos termos do art. 31 da Lei n"
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que deverão ter sua execução efetivada por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).
§ 3" Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução
da presença do setor público nas atividades bancária e financeira.

Art. 28. As prorrogações e composições de dívida decorrentes
de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com
recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social somente
poderão ocorrer se vierem a ser expressamente autorizadas por lei
específica.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste artigo:
I - aquisição, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n? 79, de 19 de
dezembro de 1966, e à formação de estoques, nos termos do art. 31 da
Lei n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991;
H - o custeio agropecuário e a comercialização de produtos
agropecuários, desde que as suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional;
IH - os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contam com fontes de recursos de origem externa, desde
que a repactuação para com o mutuário final se contenha no prazo da
operação de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional;
IV vigente.

a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação

Art. 29. A destinação de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a produtores e
vendedores e ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins
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lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único, e 19 da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na respectiva atividade ou
projeto orçamentário a legislação que autorizou o benefício.

Art. 30. Serão constituídas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, reservas de contingência específicas, vinculadas aos
respectivos orçamentos, em montante equivalente a no mínimo dois
por cento:
I - do total da receita de impostos, deduzidas as transferências previstas no art. 159 da Constituição Federal e a parcela desta
receita vinculada à educação, no caso do Orçamento Fiscal;
H - da receita das contribuições sociais, previstas no caput do
art. 195 da Constituição Federal, no caso do Orçamento da Seguridade Social.

Seção!!
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 31. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda conterá, exclusivamente, as dotações destinadas a atender
a despesas com:
I - refinanciamento da dívida externa garantida pela União,
reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal vigentes,
e da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei nº
8.727, de 5 de novembro de 1993;
H - financiamento de programas de custeio e investimento
agropecuário e de investimento agroindustrial;

IH - financiamento para a comercialização de produtos agropecuários, inclusive os agroecológicos, nos termos previstos no art. 4 Q
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, financiamento de
estoques previstos no art. 31 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
e, também, financiamento para aquisição de produtos agropecuários
de que trata o art. 5º, § 5º, IV, da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de
1995;
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IV - financiamento de exportações, desde que tais operações
estejam abrangidas pelo Programa de Financiamento às Exportações
(Proex);

V - equalização de preços de comercialização de produtos
agropecuários e equalização de taxas de juros e outros encargos
financeiros, previstos em lei específica.

§ 1· As despesas de que trata este artigo serão financiadas, com
recursos provenientes de:
I -

operações de crédito externas;

U - emissão de títulos públicos federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, nos termos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), e em conformidade com a Lei n· 8.187, de F de junho
de 1991;

lU - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a partir de 1988,
passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se que:
a) o retorno do refinanciamento da dívida externa do setor
público, reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal,
será aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e
outros encargos dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para aquela
finalidade;

b) o retorno dos créditos refinanciados ao amparo da Lei n· 8.727,
de 5 de novembro de 1993, destinar-se-á, exclusivamente, ao pagamento de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida
pela União, nos termos da referida lei;

IV - prêmio relativo à venda, pelo Governo Federal, de contratos de opção de venda de produtos agropecuários.
§ 2· Os financiamentos de programas de custeio e investimentos agropecuários serão destinados, exclusivamente, aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, ressalvados aqueles financiados por recursos externos.
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§ 32 O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos
de alimentos básicos para distribuição ou permuta visando o combate
à fome e à miséria, dando preferência aos produtos com risco de
perecimento.
§ 42 Os empréstimos e financiamentos destinados aos programas
de custeio e investimentos agropecuários destinados aos mini e pequenos
produtores rurais e suas cooperativas e associações e à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e condições
estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, poderão ser
financiados também com recursos não previstos no § 12 •

Art. 32. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta lei e compreenderá as despesas com
pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de beneficios e de assistência a servidores e investimentos.
Art. 33. Do total de investimentos programados no Orçamento
Fiscal para rodovias federais, serão destinados no máximo vinte por
cento à construção e pavimentação de rodovias.
§ 12 Não se incluem no limite fixado neste artigo os investimentos em rodovias para eliminação de pontos críticos e adequação de
capacidade das vias.

§ 22 (Vetado).

Art. 34. A destinação de recursos para as ações de alimentação
escolar obedecerá ao princípio da descentralização, observado o seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos
matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada Município, no ano anterior;
II - os recursos da União destinados ao conjunto de Municípios de cada Estado e ao Distrito Federal serão alocados em categorias
de programação específicas;
III - os repasses serão realizados diretamente às administrações públicas municipais ou, no seu impedimento legal, ao Governo
do Estado ou à unidade executora de convênio cuja entidade benefiCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4099-4245,jul. 1997.
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ciária seja a escola pública de ensino fundamental, que se responsabilizará pelo atendimento.
Parágrafo único. As aquisições de alimentos destinados aos
programas de alimentação escolar deverão ser feitas prioritariamente
nos Municípios, Estados ou regiões de destino, nesta seqüência de
prioridade.

Art. 35. Os fundos de incentivos fiscais não integrarão a Lei
Orçamentária, figurando exclusivamente no projeto de lei, em conformidade com o disposto no art. 165, § 6", da Constituição Federal.
Seção III
Das Diretrizes Específicas
Do Orçamento da Seguridade Social

Art. 36. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e
assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 200,
201,203 e 212, § 4", da Constituição Federal, e contará, dentre outros,
com recursos provenientes:
I

das contribuições sociais previstas na Constituição Fede-

ral;
das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
H
integram, exclusivamente, este orçamento;
IH - da contribuição para o plano de seguridade social do
servidor, que será utilizada para despesas no ãmbito dos Encargos
Previdenciários da União;
IV - do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único. A destinação de recursos para atender despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social
obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 37. No exercício de 1998 serão aplicados, em ações e serviços de saúde, no mínimo, recursos equivalentes aos autorizados em
1997.
Parágrafo único. (Vetado).
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Art. 38. O Orçamento da Seguridade Social discriminará:
I - as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde
e assistência social, em categorias de programação específicas para
cada Estado, para o Distrito Federal e para o conjunto dos Municípios
de cada um dos Estados;
11 - as dotações relativas ao pagamento de beneficios, em
categorias de programação específicas para cada categoria de beneficio;

111 - no demonstrativo de que trata o art. 3", § 1", IV, separadamente, as estimativas relativas às contribuições para a seguridade
social dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o
faturamento, os lucros e da contribuição dos trabalhadores, estabelecidas, respectivamente, nos incisos I e 11 do art. 195 da Constituição
Federal.

Art. 39. A proposta orçamentária para 1998:
I - poderá prever recursos para a implantação do Programa
de Garantia de Renda Mínima, alocados em subatividade específica;
11 - consignará recursos para o Fundo Nacional para a Criança
e o Adolescente (FNCA), em atendimento ao disposto no art. 203 da
Constituição Federal e no Decreto n" 1.196, de 14 de julho de 1994.
Parágrafo único. (Vetado).

SeçãoN
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 40. O Orçamento de Investimento, previsto no art. 165, §
5", inciso 11, da Constituição Federal, será apresentado para cada
empresa em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto.
§ 1" Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição
do ativo imobilizado, excetuadas as relativas à aquisição de bens para
arrendamento mercantil.
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§ 2' A despesa será discriminada nos termos do art. 6', segundo
a classificação funcional-programática, expressa por categoria de
programação em seu menor nível, inclusive com as fontes previstas
no parágrafo seguinte.
§ 3' O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a
evidenciar os recursos:
I -

gerados pela empresa;

H - decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
IH - oriundos de transferência da União, sob outras formas
que não as compreendidas no inciso anterior;
IV -

oriundos de empréstimos da empresa controladora;

V - oriundos da empresa controladora, não compreendidos
naqueles referidos nos incisos H e IV;
VI - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União;
VII -

oriundos de operações de crédito externas;

VIH - oriundos de operações de crédito internas, exclusive as
referidas no inciso IV;
IX -

de outras origens.

§ 4' A programação dos investimentos à conta de recursos
oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.
§ 5' As empresas cuja programação conste integralmente no
Orçamento Fiscal ou no Orçamento da Seguridade Social não integrarão o Orçamento de Investimento das estatais.

Art. 41. Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento
de Investimento as normas gerais da Lei n' 4.320, de 17 de março de
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e
demonstrativo de resultado.
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Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110, da Lei n" 4.320, de 17 de março
de 164, para as finalidades a que se destinam.
Art. 42. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais,
informando a origem dos recursos, com o detalhamento mínimo igual
ao estabelecido no § 3" do art. 40, bem como a previsão da sua
respectiva aplicação, por grupo de despesa.
CAPÍTULOrv
Das Disposições Relativas

à

Dívida Pública Federal

Art. 43. Todas as despesas relativas à dívida pública federal,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da
Lei Orçamentária Anual.
§ 1" As despesas com o refinanciamento da dívida pública federal e a estimativa da receita proveniente da emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional para atendê-lo serão incluídas,
na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas com
serviço da dívida e das demais receitas provenientes da emissão de
títulos.
§ 2" Entende-se por refinanciamento o pagamento do principal
corrigido da dívida pública federal, realizado com receita proveniente
da emissão de títulos, e por sua amortização efetiva, o seu' pagamento
efetuado com recursos das demais fontes.
§ 3" As despesas com o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal constarão da lei em unidade orçamentária específica,
distinta da que contemple os encargos financeiros da União.
§ 4" A União poderá inclnir na unidade orçamentária a que se
refere o parágrafo anterior o refinanciamento das demais dívidas
públicas federais.
§ 5" A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais deverão contemplar ainda, em categorias de programação específicas,
dotações necessárias ao atendimento das operações realizadas no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
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Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor
público nas atividades bancária e financeira.

Art. 44. A Lei Orçamentária Anual não poderá incluir estima,
tiva de receita decorrente da emissão de títulos da dívida pública
federal interna superior à necessidade de atendimento das despesas
com:

I - o refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida,
interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional;
H - o refinanciamento da dívida externa do setor público
que seja, ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos
das resoluções do Senado Federal vigentes;
IH - o aumento do capital de empresas e sociedades em que
a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto e que não estejam incluídas no programa de
desestatização, devendo os títulos conter cláusula de inalienabilidade
até o seu vencimento e serem vendidos ao par às empresas e sociedades com juros de até seis por cento ao ano e prazo mínimo de resgate
de cinco anos, para principal e juros;
IV - a desapropriação de imóveis rurais, para fms de reforma agrária, nos termos do art. 184, § 4º, da Constituição Federal, no
caso dos Títulos da Dívida Agrária, e para assentamentos de trabalhadores rurais, com outras modalidades de títulos;
V - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial até o
vencimento:

VI - os empréstimos e financiamentos destinados ao custeio
e investimento agropecuário para mini e pequenos produtores rurais
e suas cooperativas e associações e à formação de estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e condições estabelecidos em
lei e pelo Conselho Monetário Nacional;
VII - a aquisição de garantias aceitas no exterior, necessárias
à renegociação da dívida externa, de médio e longo prazos;
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VIII - o financiamento, o refinanciamento, a aquisição de ativos e a assunção de dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como as operações relativas à redução da presença
do setor público nas atividades bancária e financeira, nos termos da
legislação em vigor.
IX - a entrega de recursos a uuidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
X -

(Vetado)

Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da
dívida decorrente da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, de acordo com a Lei nº 8.029, de 12 de abril
de 1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.

Art. 45. A emissão de títulos da dívida pública federal externa
será limitada a atender a despesas com a amortização, inclusive o
refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna ou
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional.
Art. 46. A receita decorrente da liberação das garantias prestadas pela União, na forma dos termos do Plano Brasileiro de Financiamento 1992, aprovados pelas Resoluções do Senado Federal, nOs
98, de 23 de dezembro de 1992, e 90, de 4 de novembro de 1993, será
destinada, exclusivamente, à amortização, juros e outros encargos da
dívida pública mobiliária federal, de responsabilidade do Tesouro
Nacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas às Despesas
da União com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 47. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil (Sipec) publicará, até 31 de agosto de 1997,
a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro
geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos, e,
dentre estes, aqueles que não serão preenchidos no exercício de 1998.
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§ 1Q OS Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste
artigo, bem como no art. 3Q, § 3Q, VII, mediante atos próprios dos
dirigentes máximos de cada órgão, destacando-se, inclusive, as entidades vinculadas da Administração indireta.
§ 2Q OS cargos transformados após 31 de agosto de 1997, em
decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos
servidores públicos, serão incorporados à tabela referida neste artigo.
Art. 48. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil (Sipsc), os Poderes Legislativo e Judiciário
e o Ministério Público da União deverão publicar no Diário Oficial da
União, até 31 de agosto de 1997, os seguintes conjuntos de quadros
demonstrativos de pessoal, destacando cada órgão da Administração
direta, autarquia e fundação:
I - o contingente de servidores efetivos, contendo:
a) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis
e não-estáveis, aposentados e instituidores de pensões, por cargo/em-

prego e carreira;
b) quantitativos de servidores civis ativos estáveis e não-estáveis, distribuídos, em termos de exercício, por unidade da Federação;
c) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis
de não-estáveis, distribuídos por faixa etária, com intervalo de 5 em
5 anos (iniciando em 15-20 anos), e por sexo;
d) quantitativos de servidores civis ativos, destacando estáveis
de não-estáveis, distribuídos por nível de escolaridade do cargo (nível
superior, nível médio e nível básico);

II - a lotação efetiva, contendo:
a) quantitativos de servidores civis ativos, distribuídos por cargo/emprego e situação funcional em:
1. efetivos estáveis;
2. efetivos não-estáveis;
3. requisitados;
4. cedidos;
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5. excedentes de lotação;

6. contratados no regime da CLT;
7. sem víncnlo efetivo com o serviço público, nomeados para
cargos em comissão ou funções de confiança;
8. ativos permanentes anistiados pela Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994;
9. anistiados pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) quantitativos de servidores civis ativos, contratados com base
no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, distribuídos por cargo/emprego em:

1. professores substitutos;
2. médicos residentes;
3. outros;

IH -

o quantitativo de servidores civis ativos, em exercício,

contendo:
a) integrantes da lotação efetiva, conforme alínea a do inciso
anterior;

b) afastados para mandato classista ou atividade política;

c) afastados em licença para trato de interesses particulares;
d) afastados para cursos no exterior;

IV - os quantitativos de servidores nomeados para exercício de
cargos em comissão ou funções de confiança, destacando-se, para cada
um de seus níveis:
a) os do quadro efetivo;

b) os requisitados de outros órgãos do mesmo Poder da União;

c) os requisitados dos órgãos da Administração direta, autarquias e fundações de outros Poderes da União;
d) os requisitados dos órgãos da Administração direta, autarquias e fundações dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
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e) os requisitados das empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
fi os aposentados;
g) sem vínculo efetivo com o serviço público;
V - os quantitativos de cargos ocupados e vagos por órgão ou
entidade da Administração direta, autarquia e fundação, distribuídos
por uível de escolaridade exigido (nível superior, uível médio e uível
básico);
Vl - o quadro comparativo entre o uível de escolaridade funcional exigida de cada cargo e a respectiva distribuição de servidores,
por uível de escolaridade pessoal de seus titulares.
Art. 49. As empresas públicas e as sociedades de economia
mista que recebam recursos à conta dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União para atender, parcial ou totalmente, às
suas despesas com a folha de pagamentos em 1998, deverão publicar
no Diário Oficial da União, até 31 de agosto de 1997, os seguintes
demonstrativos:
I - quantitativos de empregados por cargo;
11 - quantitativos de empregados, por cargo, cedidos para exercício em outros órgãos públicos, por órgão ou entidade requisitante.
Art. 50. No exercício financeiro de 1998, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos três Poderes da União observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar n'' 82, de 27 de março de 1995.
Art. 51. No exercício de 1998, observado o disposto no art. 169
da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores
se:
I - existirem cargos vagos a preencher demonstrados na
tabela a que se refere' o art. 47, desta lei, considerados os cargos
transformados, previstos no § 2" do mesmo artigo;
11 - houver vacância, após 31 de agosto de 1997, dos cargos
ocupados constantes da referida tabela;
111 - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o
atendimento da despesa, observado o disposto no art. 52;
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IV -

for observado o limite previsto no artigo anterior.

Parágrafo único. No exercício financeiro de 1998 fica autorizada
a criação de:

I - até cento e dezesseis funções comissionadas de Chefe de
Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral das capitais dos Estados e Distrito
Federal;
II - até dez funções comissionadas de Assessor de Orçamento
e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.

Art. 52. O Ministério da Administração e Reforma do Estado e a
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e
Orçamento deverão, respectivamente, avaliar e encaminhar solicitações
relacionadas com aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no
âmbito do Poder Executivo, e atestar a existência de disponibilidade
orçamentária para fazer face ao acréscimo decorrente.
§ 1" Os projetos de lei para transformação de cargos, a que se
refere o § 2" do art. 47, deverão ser acompanhados da manifestação
dos órgãos a que se refere este artigo.
§ 2" Os órgãos próprios do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União assumirão em seus âmbitos as
atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 53. Aplicam-se aos servidores militares federais todas as
exigências estabelecidas nas disposições deste capítulo, relativas aos
servidores civis.
CAPÍTULO VI
Da Política de Aplicação dos Recursos das
Agências Financeiras Oficiais de Fomento

Art. 54. As agências financeiras oficiais de fomento observarão,
na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas suas
especificidades, as seguintes prioridades:
I - a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições de vida das populações mais carentes, através de financiamentos
a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento
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da infra-estrutura urbana, com recursos administrados pela Caixa
Econômica Federal;
II - o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno
e produtos agrícolas de exportação, mediante alocação de recursos
pelo Banco do Brasil S.A.;

III - estímulo à criação de empregos e ampliação da oferta de
produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, com recursos administrados pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da
indústria, da agrícultura e da agroindústria, com ênfase no fomento
à capacitação tecnológica, a melhoria da competitividade da economia, a estruturação de unidades e sistemas produtivos orientados
para o fortalecimento do Mercosul e a geração de empregos, apoiado
pela Financiadora de Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social;
V - a intensificação das trocas internacionais do Brasil com
os seus parceiros comerciais, em função de um maior apoio do Banco
do Brasil S.A.;
VI - a redução das desigualdades sociais nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do País, mediante apoio a projetos voltados
para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento
econômico-social e maior eficiência dos instrumentos gerenciais dos
Fundos Constitucionais (FNO, FNE e FCO), administrados pelo
Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco
do Brasil S.A., respectivamente, observando critérios de detalhamento por Estado e ação.
§ 1º Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos
pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de
captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989.
§ 2º A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou
financiamentos pelas agências financeiras oficiais, inclusive aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às suas entidades da Administração indireta, fundações, empresas públicas e
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189,n. 7, t.L, p. 4099-4245, jn!. 1997

4219
sociedades de economia mista e demais empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a
voto, sem prejuízo das normas regulamentares pertinentes, somente
poderão ser efetuadas se o mutuário estiver adimplente com a União,
seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3" (Vetado).
§ 4" A programação orçamentária dos recursos destinados às
agências oficiais de fomento será detalhada de forma a possibilitar a
verificação do cumprimento do disposto nesta lei.
§ 5" (Vetado).

CAPÍTULO VII
Das Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária
Art. 55. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida
provisória que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de
natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa
de renúncia de receita correspondente.
Parágrafo único. A lei ou medida provisória mencionada neste
artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas em
idêntico valor.
Art. 56. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam
objeto de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em
tramitação no Congresso Nacional.
§ 1" Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de
lei orçamentária anual:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de
cada uma das propostas e seus dispositivos;
II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
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§ 2' Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o
sejam parcialmente, até o envio do projeto de lei orçamentária para
sanção do Presidente da República, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos
recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta dias após a
sanção presidencial à Lei Orçamentária Anual, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e
cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada
fonte de receita:

I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos
subprojetos;
II - de até sessenta por cento das dotações relativas aos
subprojetos em andamento;
III - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às
ações de manutenção;
IV - dos restantes quarenta por cento das dotações relativas
aos subprojetos em andamento;
V - dos restantes setenta e cinco por cento das dotações
relativas às ações de manutenção.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 57. A prestação de contas anual do Presidente da República incluirá relatório de execução na forma e com o detalhamento
apresentado pela Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente informação quantitativa sobre o cumprimento das metas
físicas previstas ua Lei Orçamentária Anual.

Art. 58. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar cronograma anual de cotas bimestrais de desembolso financeiro relativo à programação da despesa à conta de recursos do Tesouro, por órgão, agrupando-se fontes vinculadas e não vinculadas e projetos e atividades.
§ l' O cronograma de que trata este artigo, e suas alterações,
deverá explicitar os valores autorizados na Lei Orçamentária, e em
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seus créditos, e os valores liberados para movimentação e empenho
para cada uma das categorias.
§ 2· (Vetado)

Art. 59. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como
prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a data, improrrogável, de 31 de outubro de 1998, ressalvado o disposto no art. 167,
§ 3·, da Constituição Federal.
Art. 60. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa no âmbito dos sistemas de orçamento, programação
financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 61. Para fins de apreciação da proposta orçamentária e do
acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art.
166, § 1·, inciso lI, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão
responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao:
I

Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi);

II -

Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor);
III - Sistema de Análise Gerencial de Arrecadação (Angela),
respeitado o sigilo fiscal do contribuinte;
IV - Sistema de Previsão da Arrecadação (Siprar);
V - Sistemas de Gerenciamento da Receita e Despesa da
Previdência Social;
VI - Sistema de Informação da Secretaria de Empresas Estatais (Siest);

VII -

Sistema de Acompanhamento do Plano Plurianual

(Siappa).

Art. 62. O Poder Executivo, através do seu órgão central do
sistema de planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo
máximo de dez dias úteis, contado da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, subatividade ou item de receita, incluindo eventuais
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desvios em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei.
Parágrafo único. Os órgãos setoriais, quando solicitados pela
comissão mista permanente prevista no § 1º do art. 166 da Constituição Federal, fornecerão, no prazo mencionado neste artigo, informações acerca dos processos licitatórios relativos às obras mencionadas
no inciso IV do § 3º do art. 3º desta lei.

Art. 63. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 1997, a
programação dele constante poderá ser executada, durante o primeiro
mês do exercício, até o limite de um doze avos do total de cada dotação,
na forma da proposta remetida ao Congresso Nacional.
§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
§ 2º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude
de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Congresso
Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados por
decreto do Poder Executivo, após sanção da Lei Orçamentária, por
intermédio da abertura de créditos suplementares ou espaciais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de vinte por cento da
programação objeto de cancelamento, desde que não seja possível a
reapropriação das despesas executadas.
§ 3º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os subprojetos e subatividades que não estavam em execução no exercício de
1997.

§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as
dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

11 - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço de dívida;

IV - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda;
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V
(Prodea);

o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos

VI

os subprojetos e subatividades financiados com doa-

ções;

VII
os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1997, financiados com recursos externos e contrapartida;
VIII
IX
X

o Sistema Nacional de Defesa Civil;
a atividade Crédito para a Reforma Agrária;
pagamento a bolsa de estudo;

Xl - pagamento de benefícios de prestação continuada (Lei
n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de ações de
enfrentamento à pobreza;
XlI - pagamento de abono salarial e despesas à conta de
recursos diretamente arrecadados, no àmbito do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT);
XlII -

pagamento de compromissos contratuais no exterior;

XIV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
XV
XVl
XVlI

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
(Vetado);
coordenação e manutenção do serviço eleitoral.

§ 52 Aplica-se o disposto no art. 65 aos recursos liberados na
forma deste artigo.

Art. 64. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à
sanção presidencial dos autógrafos do projeto de lei orçamentária
anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, o Poder Legislativo
enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e
informações relativos aos autógrafos, indicando:
I - em relação a cada categoria de programação e grupo de
despesa dos projetos originais, o total dos acréscimos e o total dos
decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional;
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II - as novas categorias de programação e, em relação a estas,
os detalhamentos fixados no art. 6", as fontes e as denominaçães
atribuídas.
Art. 65. As unidades responsáveis pela execução dos créditos
orçamentários aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivo grupo de despesa, fonte de recurso, modalidade de aplicação
e identificador de uso, especificando o elemento da despesa.
Art. 66. Até sessenta dias após a publicação dos Balanços Gerais da União, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas entidades, em nível de subprojeto e
subatividade, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1997 e
reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2", da Constitnição
Federal.
Art. 67. Até vinte e quatro horas após a publicação do relatório
a que se refere o art. 165, § 3", da Constitnição Federal, o Poder
Executivo colocará à disposição do Congresso Nacional os dados
relativos à execução orçamentária do mesmo periodo, por categoria
de programação, detalhada por fontes de recursos, grupo de despesa,
modalidade de aplicação e elemento de despesas, mediante acesso
amplo:
I - ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi),
para os Orçamentos Fiscal e da-Seguridade Social;
II - ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
para o Orçamento de Investimento.
§ 1" O relatório de que trata este artigo conterá a execução
mensal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, classificada
segundo:
I II UI IV V -

grupo de despesa;
fonte;
órgão;
unidade orçamentária;
função;
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VI
programa;
VII
subprograma;
VII!
projetos correspondentes às ações prioritárias constantes do anexo desta lei.
§ 2" Integrará o relatório de execução orçamentária quadro
comparativo, discriminando para cada um dos níveis referidos no
parágrafo anterior;
I - o valor constante da Lei Orçamentária Anual;
I! - o valor orçado, considerando-se a Lei Orçamentária
Anual e os créditos adicionais aprovados;
lI! - o valor empenhado no mês;
IV - o valor empenhado até o mês.
§ 3" O relatório de execução orçamentária não conterá duplicidades, eliminando-se os valores correspondentes às transferências
intragovernamentais.
§ 4" O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar os quantitativos despendidos com
vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis, encargos com
pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes categorias:
I
pessoal civil da Administração direta;
I!
pessoal militar;
lI!
servidores das autarquias;
IV
servidores das fundações;
V
empregados de empresas que integrem os Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
§ 5" Os valores a que se refere o § 2" não considerarão as
despesas autorizadas ou executadas relativas ao refinanciamento da
dívida da União, as quais deverão ser apresentadas separadamente.
§ 6" Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata
este artigo conterá demonstrativo da execução da receita, por rubrica
e por fonte de recursos, de acordo com a classificação constante do
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Anexo II da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, incluindo o valor
estimado e o arrecadado no mês, e acumulado no exercício, bem como
informações sobre eventuais reestimativas.
§ 7" (Vetado).
§ 8" (Vetado).

§ 9" (Vetado).

Art. 68. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da Administração Pública direta e indireta submeterão
os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da
Advocacia-Geral da União.
Art. 69. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão
mista permanente prevista no § 1" do art. 166 da Constituição
Federal, até 30 de setembro de 1997:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, nas quais tenham sido identificados indícios de irregularidades em sua gestão,
ainda que os processos se encontrem em tramitação, incluídas ou não
na proposta orçamentária, indicando a classificação institucional e
funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executante, a localização da obra, os indícios verificados e
outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão;

II - informações gerenciais sobre a execução físico-financeira
dos subprojetos mais relevantes, constantes dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, selecionados, especialmente, de acordo com
critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercício de
1996 e o autorizado em 1997, a regionalização do gasto, sem prejuízo
das solicitações do Congresso Nacional.

Art. 70. As transferências para entidades privadas sem fins
lucrativos que firmarem contrato de gestão com a Administração
Pública Federal poderão ser agrupadas em dotações orçamentárias
de uma única categoria de programação, na forma de subprojeto ou
subatividade, aberto por grupos de despesa, conforme definido no art.
6", incluindo-se as principais metas constantes do contrato de gestão.
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Art. 71. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 23.7.1997, paga. 15811115822.

LEI N" 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997
Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e
determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Aspectos Caracterizadores
CAPÍTULO I
Do Conceito, da Extensão e da Exclusão
Seção!

Do Conceito

Art. 1" Será reconhecido como refugiado todo individuo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira
acolher-se à proteção de tal país;
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11 - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes
teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele,
em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
111 - devido a grave e generalizada violação de direitos hums,
nos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio
em outro país.

Seção II
Da Extensão

Art. 2' Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos
ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demaís
membros do grupo familiar que do refugiado dependerem economica.
mente, desde que se encontrem em território nacional.
Seção III
Da Exclusão

Art. 3' Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que:
I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de
organismo ou instituição das Nações Uuidas que não o Alto Oomissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Aenur);
11 - sejam residentes no território nacional e tenham direitos
e obrigações relacionados com a condição de nacional brasileiro;
111 - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra,
crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos
terroristas ou tráfico de drogas;
IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e
princípios das Nações Unidas.
CAPíTULO 11
Da Condição Juridica de Refugiado

Art. 4' O reconhecimento da condição de refugiado, nos termos
das definições anteriores, sujeitará seu beneficiário ao preceituado
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nessa lei, sem prejuízo do disposto em instrumentos internacionais
de que o Governo brasileiro seja parte, ratifique ou venha a aderir;

Art. 5" O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta lei, na Convenção
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o
Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar
as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da
ordem pública.
Art. 6º O refugiado terá direito, nos termos da convenção sobre
o Estatuto dos Refugiados de 1951, à cédula de identidade comprobatória de sua condição juridica, carteira de trabalho e documento de
viagem.

TÍTULon
Do Ingresso no Território Nacional e do Pedido de Refúgio

Art. 7" O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá
expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a
qualquer autoridade migratória que Se encontre na fronteira, a qual
lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível.
§ 1" Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para
fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada,
em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião
política.
§ 2" O beneficio previsto neste artigo não poderá ser invocado
por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil.

Art. 8" O ingresso irregular no território nacional não constitui
impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes.
Art. 9º A autoridade a quem for apresentada a solicitação deverá ouvir o interessado e preparar termo de declaração, que deverá
conter as circunstâncias relativas à entrada no Brasil e às razões que
o fizeram deixar o pais de origem.
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Art. 10. A solicitação, apresentada nas condições previstas nos
artigos anteriores, suspenderá qualquer procedimento administrati.
vo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o peticioná.
rio e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem.
§ 1" Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento
será arquivado, desde que demonstrado que a infração corresponden.
te foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram o dito reconhecimento.
§ 2" Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a solicitação
de refúgio e a decisão sobre a mesma deverão ser comunicadas à
Polícia Federal, que as transmitirá ao órgão onde tramitar o procedimento administrativo ou criminal.

TíTuLom
DoConare

Art. 11. Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados
(Conare), órgão de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da
Justiça.
CAPÍTULO I
Da Competência

Art. 12. Compete ao Conare, em consonância com a convenção
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o protocolo sobre o
Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais fontes de direito
internacional dos refugiados:
I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primei.
ra instância, da condição de refugiado;
11 - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou
mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de
refugiado;

111 - determinar a perda, em primeira instância, da condição
de refugiado;
IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da
proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados;
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-

v-

aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução

desta lei.

Art. 13. O regimento interno do Conare será aprovado pelo
Ministro de Estado da Justiça.
parágrafo único. O regimento interno determinará a periodicidade das reuniões do Conare.
CAPíTULO II
Da Estrutura e do Funcionamento

Art. 14. O Conare será constituído por:
I

um representante do Ministério da Justiça, que o presi-

II

um representante do Ministério das Relações Exteriores;

dirá;

III

um representante do Ministério do Trabalho;

IV
V

um representante do Ministério da Saúde;

porto;
VI

um representante do Ministério da Educação e do Desum representante do Departamento de Polícia Federal;

VII
um representante de organização não-governamental,
que se dedique a atividades de assistência e proteção de refugiados
no País;
§ 1" O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(Acnur) será sempre membro convidado para as reuniões do Conare,
com direito a voz, sem voto.

§ 2" Os membros do Conare serão designados pelo Presidente
da República, mediante indicações dos órgãos e da entidade que o

compõem.
§ 3" O Conare terá um Coordenador-Geral, com a atribuição de
preparar os processos de requerimento de refúgio e a pauta de
reunião.
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Art. 15. A participação no Conare será considerada serviço
relevante e não implicará remuneração de qualquer natureza ou
espécie.
Art. 16. O Conare reunir-se-á com quorum de quatro membros
com direito a voto, deliberando por maioria simples.
Parágrafo único. Em caso de empate, será considerado voto
decisivo o do Presidente do Conare.

TÍTULO IV
Do Processo de Refugio
CAPÍTULO!
Do Procedimento
Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar o reconhecimento da condição
de refugiado.
Art. 18. A autoridade competente notificará o solicitante para
prestar declarações, ato que marcará a data de abertura dos procedi.
mentos.
Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) sobre a
existência do processo de solicitação de refugio e facultará a esse
organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem seu
andamento.
Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com
ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de
reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação
completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato das círcunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refugio, indicando os
elementos de prova pertinentes.
Art. 20. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação do refugio devem ser efetuados por funcionários
qualificados e em condições que garantam o sigilo das informações.
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CAPÍTULon

Da Autorização de Residência Provisória
Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de
polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu
grupofamiliar que se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo.
§ 1. O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir
carteira de trabalho provisória, para ao exercício de atividade remunerada no País.
§ 2· No protocolo do solicitante de refúgio serão mencionados,
poraverbamento, os menores de quatorze anos.
Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, ao peticionário será aplicável a legislação sobre
estrangeiros, respeitadas as disposições específicas contidas nesta lei.
CAPÍTULO III

Da Instrução e do Relatório
Art. 23. A autoridade competente procederá a eventuais diligênciasrequeridas pelo Conare, devendo averiguar todos os fatos cujo
conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão,
respeitando sempre o princípio da confidencialidade.
Art. 24. Finda a instrução, a autoridade competente elaborará,
deimediato, relatório, que será enviado ao Secretário do Conare, para
inclusão na pauta da próxima reunião daquele colegiado.
Art. 25. Os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refúgio deverão guardar segredo profissional quanto às informações a que terão acesso no exercício de suas funções.
CAPÍTULO IV

Da Decisão, da Comunicação e do Registro
Art. 26. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório e deverá estar devidamente
fundamentada.
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Art. 27. Proferida a decisão, o Conare notificará o solicitante e
o Departamento de Polícia Federal, para as medidas administrativas
cabíveis.
Art. 28. No caso de decisão positiva, o refugiado será registrado
junto ao Departamento de Polícia Federal, devendo assinar termo de
responsabilidade e solicitar cédula de identidade pertinente.
CAPÍTULO V
Do Recurso
Art. 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamsn,
tada na notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao
Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do
recebimento da notificação.
Art. 30. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao
solicitante de refugio e aos seus familiares permanecer no território
nacional, sendo observado o disposto nos §§ F e 2· do art. 21 desta lei.
Art. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça não será
passível de recurso, devendo ser notificada ao Conare, para ciência
do solicitante, e ao Departamento de Polícia Federal, para as providências devidas.
Art. 32. No caso de recusa definitiva de refugio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer sua
transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência
habitual, enquanto permanecerem as circunstãncias que põem em
risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações
determinadas nos incisos 111 e IV do art. 3· desta lei.

TÍTULO V
Dos Efeitos do Estatuto de Refugiados sobre a
Extradição e a Expulsão

CAPÍTULO I
Da Extradição

Art. 33. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o
seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que
fundamentaram a concessão de refugio.
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Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa' OU judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão
de refúgio.
Art. 35. Para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 33 e
34 desta lei, a solicitação de reconhecimento como refugiado será
comunicada ao órgão onde tramitar o processo de extradição.
CAPÍTULüII
Da Expulsão

Art. 36. Não será expulso do território nacional o refugiado que
esteja regularmente registrado, salvo por motivos de segurança nacional ou de ordem pública.
Art. 37. A expulsão de refugiado do território nacional não
resultará em sua retirada para país onde sua vida, liberdade ou
integridade flsica possam estar em risco, e apenas será efetivada
quando da certeza de sua admissão em país onde não haja riscos de
perseguição.
TÍTULo VI
Da Cessação e da Perda da Condição de Refugiado
CAPÍTULO I
Da Cessação da Condição de Refugiado

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que
o estrangeiro:
I -

II dida;

voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional;
recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora per-

IH - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país
cuja nacionalidade adquiriu;
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IV
estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país
que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido;
V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de
que é nacional por terem deixado de existir as circunstâncias em
conseqüência das quais foi reconhecido como refugiado;
VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no
qual tinha sua residência habitual, uma vez que tenham deixado de
existir as circunstâncias em conseqüência das quais foi reconhecido
como refugiado.
CAPÍTULO 11
Da Perda da Condição de Refugiado
Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado:
I -

a renúncia;

11 - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o
reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que,
se fossem conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado
uma decisão negativa;
111 - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional
ou à ordem pública;
IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do
Governo brasileiro.
Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com
fundamento nos incisos I e IV deste artigo serão enquadrados no
regime geral de permanência de estrangeiros no território nacional,
e os que a perderem com fundamento nos incisos 11 e 111 estarão
sujeitos às medidas compulsórias previstas na Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980.
CAPÍTULO III
Da Autoridade Competente e do Recurso
Art. 40. Compete ao Conare decidir em primeira instância sobre cessação ou perda da condição de refugiado, cabendo, dessa
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decisão recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze

dias, co~tados do recebimento da notificação.

§ 19 A notificação conterá breve relato dos fatos e fundamentos
e ensejaram a decisão e cientificará o refugiado do prazo para
~terposição do recurso.
§ 2' Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista neste artigo, a decisão será publicada no Diário Oficial da União,
para fins de contagem do prazo de interposição de recurso.
Art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrívsle deverá ser notificada ao Conare, que a informará ao estrangeiro
e aoDepartamento de Polícia Federal, para as providências cabíveis.

TÍTULOvrr
Das Soluções Duráveis
CAPÍTULO I
Da Repatriação

Art. 42. A repatriação de refugiados aos seus países de origem
deve ser caracterizada pelo caráter voluntário do retomo, salvo nos
casos em que não possam recusar a proteção do país de que são
nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio.

CAPÍTULün
Da Integração Local

Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição
atípicados refugiados deverá ser considerada quando da necessidade
da apresentação de documentos emitidos por seus países de origem
oupor suas representações diplomáticas e consulares.
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente e o ingresso em
instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados,
levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos
refugiados.
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CAPÍTULO III

Do Reassentamento
Art. 45. O reassentamento de refugiados em outros países deve
ser caracterizado, sempre que possível, pelo caráter voluntário.
Art. 46. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de
forma planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais
e, quando possível, de organizações não-governamentais, identificando
áreas de cooperação e de determinação de responsabilidades.
TÍTULOvm

Das Disposições Finais
Art. 47. Os processos de reconhecimento da condição de refu.
giado serão gratuitos e terão caráter urgente.
Art. 48. Os preceitos desta lei deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948,com
a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos
com o qual o Governo brasileiro estiver comprometido.
Art. 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176' da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende

LEI N" 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997
Dá nova redação ao art. 33 da Lei nq
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação na·
cional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l' O art. 33 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é
parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil, vedadas quaisquer formas de prose~tismo.
§ l' Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.
§ 2' Os sistemas de ensino ouvirão entidades civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição
dos conteúdos do ensino religioso."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

LEI N' 9.476, DE 23 DE JULHO DE 1997
Altera dispositivos da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Os arts. 41, 50, com a redação dada pela Lei n' 8.620, de
5 de janeiro de 1993, e o 68, com a redação dada pela Lei n' 8.870, de
15 de abril de 1994, da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, passam
a vigorar com as seguintes redações:
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«Art. 41. (Vetado).»
«Art. 50. Para fins de fiscalização do INSS, o Município
por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvar~
para construção civil e documentos de habite-se concedidos.»
«Art. 68
.
§ 2· A falta de comunicação na época própria, bem como o
envio de informações inexatas, sujeitará o Titular de Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais à penalidade prevista no art.
92 desta lei.»
Art. 2· O disposto no § 2· do art. 68 da Lei n· 8.212, de 24 de
julho de 1991, na redação dada por esta lei, retroagirá a 16 de abril
de 1994, no que for mais favorável.
Art. 3· São anistiados os agentes públicos e os dirigentes de
órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal e municipais, a quem
foram impostas penalidades pecuniárias pessoais em decorrência do
disposto no art. 41 da Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação
anterior à dada por esta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
LEI N" 9.477, DE 24 DE JULHO DE 1997
Institui o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e o Plano de lncentivo àAposentadoria Programada Indiuidual. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
segninte lei:
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Art. l' É autorizada a instituição de Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), com recursos do trabalhador ou de
elJlpregador detentor de Plano de Incentivo à Aposentadoria ProgralJlada Individual, destinado a seus empregados e administradores.
§ l' Os Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(Fapi), constituídos sob a forma de condominio aberto, terão seus
recursos aplicados de acordo com o que vier a ser determinado pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 2' O trabalhador pode adquirir quotas dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), e o-empregador pode, ao
estabelecer Plano de Incentivo à Aposentadoria'I7ogramada Individual, adquirir quotas em nome de seus empregados e administradores, observado o disposto nesta lei.

§ 3' Considera-se trabalhador, para os efeitos desta lei, a pessoa que, residente ou domiciliada no País, aufira rendimento do
trabalho, com ou sem vinculo empregatício.
§ 4' Entende-se por empregador o empresário ou a pessoa jurídica de natureza empresarial que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite e remunera trabalhadores, inclusive seus administradores.
Art. 2' As aquisições de quotas do fundo a que se refere o artigo
anterior serão realizadas em moeda corrente nacional.

Art. 3' Os fundos a que se refere o art. l' podem ser instituídos
e administrados por instituições financeiras ou por sociedades seguradoras autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep).
§ l' Compete ao Conselho Monetário Nacional aprovar o regulamento que disciplina a constituição dos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (Fapí),
§ 2' O regulamento deverá dispor, pelo menos, sobre:

I II UI -

constituição e suas características;
administração;
taxa de administração;
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IV - composição e diversificação da carteira, objetivando a
prudência e a diversificação de riscos;

V VI -

patrimônio líquido;
emissão, colocação e resgate de quotas;

VII - regras para os planos de contribnição, obedecido o in.
tervalo máximo de um ano entre as aquisições de quotas por Parte
dos participantes;
VIII - portabilidade, objetivando garantir a possibilidade de
transferência de patrimônio individual (quota-parte) de um fundo
para outro, decorrido período de no mínimo seis meses;
IX dos fundos;
X
XI -

custódia e liquidação dos títulos e valores mobiliários
assembléia geral;
demonstrações financeiras;

XII - prestação de informações ao Banco Central do Brasil, à
Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendência de Seguros
Privados;
XIII
XIV
XV

publicidade e remessa de documentos;
aplicação de penalidades;
normas gerais.

§ 3" Para os efeitos do inciso IV do parágrafo anterior, pode o
Conselho Monetário N acionai limitar a participação, na Carteira de
Aplicação dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(Fapi), de títulos e obrigações de responsabilidade do instituidor do
Plano de Incentivo e de seu administrador, controladas, coligadas e
interligadas.

Art. 4" Compete ao Banco Central do Brasil e à Superintendência de Seguros Privados, no âmbito das respectivas atribuições:
I - autorizar a constituição dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapí) e a transferência de sua administração;

11 - exercer a fiscalização dos administradores dos fundos e
aplicar as penalidades previstas.
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parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a competên.a da Comissão de Valores Mobiliários com relação aos valores
~obiliários integrantes da carteira dos fundos de que trata o art. 1a
desta lei.
Art. 5º O administrador do fundo, observadas as limitações
legais deve praticar os atos necessários à administração da carteira
do ~do e exercer todos os direitos inerentes aos ativos que a
integram, podendo contratar os serviços de terceiros, legalmente
habilitados.
§ 1º As instituições contratadas para a execução dos serviços de
que trata este artigo respondem solidariamente com o administrador
dofundo pelos prejuízos que causarem ao fundo.
§ 2º As ordens de compra e venda de quotas, títulos e valores
mobiliários são sempre expedidas com identificação precisa do fundo.

Art. 6" Os ativos dos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi) são impenhoráveis e sobre eles não incidem encaixes obrigatórios ou depósitos compulsórios.
Art. 7º O empregador que instituir Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, pode deduzir como despesas operacionais
o valor das quotas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) adquiridas, observado o disposto rioart. 10 desta lei, desde
que o plano atinja, no mínimo, cinqüenta por cento dos seus empregados.
Art. 8º Os recursos utilizados pelo empregador para aquisição
de quotas em nome de seus empregados ou administradores, dentro
do Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, de
que trata esta lei, não são considerados integrantes da remuneração
dosbeneficiários para efeitos da legislação do trabalho e da previdência e não integram a base de cálculo para as contribuições para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de Assistência Social e
Sindical.

Parágrafo único. O participante de Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual que perder o vínculo com a empresa
continua com direito às quotas do fundo adquiridas em seu nome, com
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-

recursos do empregador, podendo movimentá-las somente após o
prazo de capitalização, observados os casos especais a que se refere o
inciso I do art. 9º e regulamentação pertinentes.
Art. 9º O resgate parcial ou total do Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) pode realizar-se:
I - com isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câm.
bio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários após o prazo
de dez anos, contado a partir da contribuição inicial para a formação
do patrimônio e nos casos de invalidez permanente, de aposentadoria
ou de morte do participante, hipótese esta em que o resgate se dará
na forma da legislação civil;
11 - com incidência do Imposto sobre Operações de Crédito,
Cãmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários, calcn,
lado à alíquota de vinte e cinco por cento sobre o valor resgatado antes
do prazo de dez anos, contado a partir da contribuição inicial.
§ 1e Não se aplica o disposto no inciso 11 nos casos de invalidez
permanente, de aposentadoria ou de morte do participante, hipótese
esta em que o resgate dar-se-á na forma da legislação civil.
§ 2º Transcorrido o prazo de capitalização a que se refere o
inciso I, o participante tem direito a resgatar parcial ou totalmente
as quotas, podendo adquirir renda junto a sociedades seguradoras ou
a entidades de previdência privada, na forma da lei.

Art. 10. As pessoas fisicas oujurídícas poderão deduzir da base
de cálculo do Imposto de Renda as aquisições de quotas efetuadas na
forma desta lei até o limite anual de:
I - R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), no caso de
pessoas fisicas;
11 - dez por cento do salário bruto de cada empregado ou
administrador, no caso do empregador.
§ 1º A dedução prevista neste artigo não se aplica no caso de a
pessoa física ou jurídica manter plano de previdência privada.
§ 2º Os resgates efetuados pelos quotistas ficarão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, com base na tabela de que
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trata o art. 3· da Lei n· 9.250, de 26 de dezembro de 1995, como
antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Art. 11. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo
de Aposentadoria Programada Individual não se comunicam com o
patrimônio da instituição administradora, assim como, em caso de
falência ou liquidação extrajudicial da instituição administradora, o
patrimônio do Fapi não integra a massa falida ou liquidante da
instituição.
Art. 12. Os resgates na carteira dos fundos para mudança das
aplicações (art. 3·, § 2·, inciso VIII) entre fundos instituídos por esta
lei ou para a aquisição de renda junto às instituições privadas de
previdência e seguradoras que operam com esse produto, estão isentos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários e do Imposto de Renda.
Parágrafo único. É vedada a utilização da dedução de que trata
o art. 10, nas hipóteses referidas neste artigo.
Art. 13. As infrações do disposto nesta lei sujeitam as instituições administradoras dos fundos às penalidades previstas no art. 44
da Lei n· 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 108 do
Decreto-Lei n· 73, de 21 de novembro de 1966, sem prejuízo de outras
estabelecidas na legislação vigente.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.580, DE 23 DE JULHO
DE 1997
Autoriza a Centrais Elétricas BraeileiTas S.A. (Eletrobrás) a adquirir o controle
acionário da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), para efeito de sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização
(PND).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal),
§ 1Q Para o'fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceal, mediante a aquisição de
ações preferenciais e ordinárias com direito a voto, pertencentes ao
Estado de Alagoas.
,
§ 2Q Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos
termos do disposto no § 4Q do art. 4Q da Lei n Q 5.655, de 20 de maio de
1971, alterada pela Lei n Q 8.631, de 4 de março de 1993, com a redação
dada pela Medida Provisória n Q 1.560-7, de 11 de julho de 1997.
Art. 2Q Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Companhia Energética de Alagoas será
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incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à
Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econômieo-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a privatização
da empresa, segundo as normas da Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CeaI, as
ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital
daquela empresa ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para os efeitos do disposto na Lei nO 8.031, de 1990.
Art. 3º Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva
Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta medida provisória.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir

REEDIÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.573-9, DE 3 DE JULHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leisn '18 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 90, lO, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 31, 35, 36, 37,
3~4~46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,95,

98 102, 103, 117, 118, 119, 120, 129, 133, 143, 149, 164, 167, 169,
186 203,230 e 243 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 92
.
.........................................................................................................

11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos;
.••.••...•••....•••••••••.............•••••••••••••.••.•................................................»

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão
ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício,
interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá
optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
«Art. 10
.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,
serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos,»

«Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas .»
«Art. 13
.
§ 1" A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2" Em se tratando de servidor, que esteja na data de
publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos
I, 111 e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV,
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VI, VIII, alíneas a, b,d, e e f, IX, X do art. 102, o prazo será contado
do término do impedimento.
§ 4· Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
........................................................................................................»

"Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ 1· É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§ 2· Será exonerado do cargo ou dispensado da função o
servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto
no parágrafo anterior.

§ 3· A autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe
exercício.
§ 4· O início do exercício de função de confiança coíncidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o
servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término
do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.»

"Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor,»
"Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo contados da publicação do ato, para
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo,
incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento
para a nova sede.
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§ 1· Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será
contado a partir do término do impedimento.
§ 2º É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido
nocaput.•

«Art. 20

.

.........................................................................................................
§ 3· O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4· Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar
de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para
outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5· O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1·, 86 e 96, e
será retomado a partir do término do impedimento.»
«Art. 24
.
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga .»
«Art. 31.
..
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3· do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em
outro órgão ou entidade.•
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«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art.36
.
Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e Municípios, deslocado no interesse
da administração, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica oficial,»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com
prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
I
interesse da administração;
II
equivalência de vencimentos;
III
manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compabitilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 1" A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços,
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
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§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na
forma dos arts. 30 e 3I.
§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sipec, ou ter exercício provisório, em outro órgão
ou entidade, até seu adequado aproveitamento.»
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2º O substituto fará jus à retribnição pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § 1º do art. 62.»
«Art. 44
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
11 - a parcela de remuneração diária proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que
trata o art. 97, e saidas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a
ser estabelecida pela chefia imediata;

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortnito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
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chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exerei,
cio.»
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ 1" A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2" A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3" A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar O débito.
§ 1" A não qnitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2" Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decio
são liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
"Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que
detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na
mesma sede.
...................................................••.•.•.••..••...••••.•..••••.••.•••••............••••»

«Art. 58
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§ 3Q Também não fará jus a diárias o servidor que se
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração
urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes,
e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado
mantidas com países limitrofes,cujajurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,
sslvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional.»
«Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribnições,
gratificações e adicionais:

I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
...................................................................................................... ;.»

«Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especisl é devida retribuição
pelo seu exercício.

§ 1Q A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria.
§ 2Q A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício
consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite
de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para a
concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3Q Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 4Q Ocorrendo o exercício de função ao cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
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de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo
anterior.
§ 5" Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6" Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso 11 do art. 9".»

«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»

«Art 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do periodo interrompido será
gozado de uma só vez, observando o disposto no art. 77.»
«Art. 81.

v -

..

para capacitação;

•...•••.•••••••••••••.••.•................•..•...•..•..•••••••••••..•.........•.......•.•••••••••.....••»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por junta médica oficial.

§ 1" A licença somente será deferida se a assistência direta
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neamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2' A licença será concedida sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até
trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e excedendo
estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias.»
«Art. 84

.

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

§ 2' No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor, público civil ou militar, de qualquer
dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da
Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde
que para o desempenho de atividade compatível com o seu cargo.»

«Art. 86

..

§ l' O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.

§ 2' A partir do registro- da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três
meses>
Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissiconal.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
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«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em
estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares,
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite.
.........................................................................................................

§ 2" Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:

I

para entidades com 500 a 5.000 associados, um Ser-

vidor;

II
para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1" Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
.•..•••••.........................................•.....................................................»

«Art. 93

.

§ 5" Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ 1" e 2'
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio
total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.»
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«Art. 95.
.........................................................................................................

§ 4" As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinados em regulamento.»

«Art. 98
..
§ I" Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.»
§ 2" Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário.»
«Art.102. ..
..
.........................................................................................................

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;

.........................................................................................................
VII - missão ou estado no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII .
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento:
XI - afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual coopere>

«Art.103

..
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VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde
que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do
art. 102.
.........................................................................................................

«Art. 117

.

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

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado>
«Art. 118

.

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

§ 3" Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atívidade.»

«Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo
em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art.
9", nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
•...•..•......................•.........................................................................»

«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvídos.»
«Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave.»
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se
refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
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de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão,
adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constitnir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
II - instrução sumária, que compreende indiciaçâo, defesa e relatório;
III -

julgamento.

§ 1· A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente
regime jurídico.
§ 2· A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constitniu, termo de indiciação em que serão transcritas
as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3· Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remetará o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.

§ 4· No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3· do art. 167.
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§ 5· A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que converter-se_á
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6· Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação d~
aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, emprs,
gos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 7· O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até qninze dias, quando as
circunstâncias o exigirem.
§ 8· O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiaria.
mente, as disposições dos Títulos IV e V desta leí.»

«Art. 143

.

§ 1· Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 2· Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»

«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
classe e padrão, ou ter nível de escolaridade ignal ou superior ao
do indiciado.
........................................................................................................»

«Art. 164. .

,

.

§ 2· Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jnI. 1997

4263

-

nível, classe e padrão, ou ter nível de escolaridade igual ou
superior ao do indiciado.»
«Art.167
.
.........................................................................................................

§ 4· Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos,»
«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a
autoridade que determinou a instauração do processo ou outra
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial,
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
........................................................................................................»

«Art. 186

.

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

§ 3· Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.»
«Art. 203

.

§ 2· inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor,
e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do
art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3· No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do
respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que tratam os parágrafos do art. 230.
§ 4· O servidor que durante o mesmo exercício atingir o
limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por
junta médica oficial.»
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«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistem~
Único de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio
ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.
§ I" Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
§ 2" Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade
promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirájunta médica especificamente para esses
fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes,
com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam
respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora
da profissão .»

«Art. 243

.

§ 7" Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8" Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos .»

Art. 2" Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei n" 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei n"6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei n" 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei n" 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
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§ 1" A importância paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório,
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.

§ 2" A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se
incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se
o seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3" O art. 22 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ 1" A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatrio.
§ 2" O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3" O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
§ 4" O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
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§ 52 O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica Ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílío ou
benefício alimentação.

§ 6' Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimsnjg,
ção, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7' Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treina,
mento regularmente instituído, conferências, congressos, treina,
mentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8' As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxi,
lio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'."

Art. 42 As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo
Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia
mista.

Art. 52 Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 62 O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.

Art. 7' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n' 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
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Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo
de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.

Art. 8' Os contratos referentes à concessão do auxilio-alimentação em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996:serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Adnrinístração de Pessoal (Siape).
§ l' A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2' Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a
partir do mês subseqüente.

§ 3' Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente comprovados.
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.

Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
benefício.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
9' e 10 desta medida provisória.

Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n' 8.112, de 1990.
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Art. 13. Os arts. 2" e 152 da Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2" .................................................................................
.........................................................................................................
§ 6º Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a penna:
nência no serviço público.

.........................................................................................................
§ 9" Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade-li_
mite para permanência no serviço püblico.»

«Art. 152. ..............................................................................

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevân.
cia, por convocação extraordinária do Juiz-Presidente.»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.573-8, de 3 de junho de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. I" da Lei n" 2.123, de I" de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n" 4.069, de 11
de junho de 1962, o parágrafo único do art. 3" da Lei n" 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o § 2"do art. 2"da Lei n" 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos III e IV do art. 8", o art. 23, os incisos IV e V do
art. 33, o parágrafo único do art. 35, os §§ I" e 2" do art. 78, o § 2"do
art. 81, os arts. 88, 89, o § 3" do art. 91, o parágrafo único do art.
101, os arts. 192, 193 e 251 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990, o art. 5" da Lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4"da
Lei n" 8.889, de 21 de junho de 1994.
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Brasília, 3 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.575-1, DE 3 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais

de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outra providências.

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

Art. 1º Observado o disposto nos arts. 19 e seu parágrafo único,
19 e seus parágrafos, 20,. 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos 29, 47, 49
e 56 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao
órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º Para os fins previstos no art. 1º desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
11 - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
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a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuá_
rio avulso.
§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.

§ 2º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhis_
tas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórios, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do beneficio de
ordem.
§ 3º O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso li deste artigo.

Art. 3º O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ lº Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo,
o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador
portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter permanente.

§ 3º A cessão de trabalhador portuário avulso pelo órgão gestor
de mão-de-obra ao operador portuário, para as funções de direção e
chefia, não acarretará vínculo empregatício, desde que seja observado
o rodízio, não superior a trinta dias, entre os integrantes do quadro
de trabalhadores registrados.

Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5º Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mão-deobra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
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Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador
avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.

Art. 6' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
ela fiscalizaç~o ~o Ministério do Trabalho e d? INSS, exibir as listas
~e escalaçã? diária dos .trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por naVIO.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas
listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que não
haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 7" Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Art. 8' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentares de que trata o caput deste artigo.

Art. 9' O descumprimento do disposto nesta medida provisória
sujeitará o infrator às seguintes multas:
(um

I - de R$173,OO (cento e setenta e três reais) a R$1.730,OO
mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 6';

II - de R$575,OO (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$5.750,OO (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança de trabalho portuário, e de R$345,OO (trezentos
e quarenta e cinco reais) a R$3.450,OO (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais) por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 8";

III - de R$345,OO (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$3.450,OO (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 6"
e aos demais artigos.
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Parágrafo ÚIÚCO. As multas previstas neste artigo serão gradua_
das segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência
oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo da~
penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 10. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n Q 8.630
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts:
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso lU do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 11. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 12. Esta medida provisória também Se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão
gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 13. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3Q da Lei n'' 8.630,
de 1993, colaborar com os agentes da Inspeção do Trabalho e fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.575, de 4 de junho de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO H~NRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.576-1, DE 3 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos 6rgãos que
menciona e dá outras pronidéncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
cora
d 1.
com força e ei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência
Nacional de Abastecimento (Sunab),
§ 1. A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2. Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam
partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na
qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3' Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam
automaticamente a integrar o ~uadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante
autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 4· Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab e
do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2· ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da Lei
n28.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento de
quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
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U
proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaig,
quer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.

Art. 3º Fica, também, O Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido O seu exercício no órgão extinto, Se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
U - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da
Fazenda;

lU - ceder, nos termos do § 4º do art. 37 da Lei nº 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgão e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso lU fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionárias de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências
legais da Sunab.

Art. 4º O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5º A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada,
devendo suas atividades serem assumidas pelos órgãos integrantes
da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6º Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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Art 7º O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou uti~ dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab,
.
~arrvados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despeo serevistos na Lei Orçamentária Anual.
S8P
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.576, de 5 de junho de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
public8ção.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei nº 8.029, de 12 de abril
de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n? 5, de 26 de
seteDlbro de 1962.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.534-7, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Di·
reção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá ce-

tras prooidéncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1e Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
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Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2" desta
medida provisória.

Art. 2" Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1" As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas institnições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribnição dos cargps e funções.

§ 2" No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3" Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regnlamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.

Art. 4" Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4", da Lei n" 8.670, de 30 dejunho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5" ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.534-6, de 10 de junho de 1997.
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Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 8· Revogam-se o Anexo UI à Lei n· 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n· 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Cláudia Maria Costin

Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção

Cargos de Direção
CD-1
CD·2
CD·3
CD·4
Subtotal

Quantitativos

40
206
625
1.486
2.357

Funções Gratificadas

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Subtotal
Total

15.479
17.836
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.537-40, DE 10 DE JULHO
DE 1~97
Dispõe sobre a base de cálculo da Ccn.
tribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurtdicas a
que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n" 8.212

de 24 dejulhode 1991, e dá outras providên:

cios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1· Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitõ,
rias, as pessoas jurídicas referidas no § 1" do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de suiap ainda não liquidadas;
IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamento, empréstimos e
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
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c) despesas de câmbio;

d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
iIlStituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro

Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
oU reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela da,s contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas tecmcas;

VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmíoe destinada à constituição de provisões ou reservas técuicas.
§ I" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

§ 2" Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3" As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2" A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3" As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1" do art. 22 da Lei n"
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
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Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.537-39, de 10 dejunbo de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.538-42, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados rw âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),

instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº8.177, de lºde março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2º e 3 11 da Lei nº
8.24911991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 30 daLeinº8.177, de 1ºde março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§1· Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá ser
emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2· Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3· A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exíbição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5· da Lei n· 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4· A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual»
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Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º a NTN será emitida com as seguintes caracteríatí,
cas gerais:
I -

prazo: até 30 anos;

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

III -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo Ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º dejunbo de 1991; nas
operações de troca por Brazil InuestmentBond (BlB), de que trata
o art. lº desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
toca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991,
em sua atual redação.
§ 22

..

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (T.JLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4283

«Art. 32

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatízação (PNDJ, de que
trata a Lei n 2 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisórian21.538-41, de 10 de junho de 1997.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.539-33, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trobalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras. providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 12 Esta medida provisória regula a participação dos trabalbadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 72, inciso XI, da Constituição.
Art. 22 Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 12 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
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revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguin.
tes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em.
presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa.
mente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indírs,
tamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimôuio a entidade congênere ou ao Poder
Público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciaís e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou dístribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa e periodicidade inferior a um semestre.

§ 3º A periodicidade semestral miuima referida no parágraío
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,v. 189,0.7, t.1, p. 4247.4591,ju1. 1997

4285

-

de 1997, e~ função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenClárias.
§ 4" As participações de que trata este artigo serão tributadas
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
namo antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
cOndimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a respon~:bilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4" Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais.

§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2" O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3" Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4" O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5" A participação de que trata o art. 1" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.539-32, de 10 de junho de 1997.
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Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.540-26, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

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

Art. I" As estipulações de pagamento de obrigações pecuuiárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo úuico. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2" e 3" do Decreto-Lei n"
857, de 11 de setembro de 1969; e na parte final do art. 6" da Lei n"
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a uuidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2" É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
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. ção dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos con:;;s de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
d correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
q~e a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
roduz am efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodip
- " . .a anual .
uuenor
cidade ,
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens p:u-a entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.

§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da prop osta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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. Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referi_
dos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdên_
cia privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
'
Art. 6· A Unidade Fiscal de Referência (Ufír), criada pela Lei
n· 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;

II -

anualmente, a partir de 1· de janeiro de 1997.

Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de lº de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1· de janeiro de 1996.
§ 1· Em 1· de julho de 1995 e em 1· dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n? 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8· A partir de 1· de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ 1Q Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de

eajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de F de julho de

~995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2Q Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3Q A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preçoe - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6Q do
art. 20 e no § 2Q do art. 21, ambos da Lei n Q 8.880, de 1994.
Art. 9Q É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1Q O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5Q deste artigo.

§ 2Q A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3Q O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a

conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4Q Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
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documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença norma.
tiva.
§ 1s A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composj,
ção do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ lº Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3º do art. 54 da Lei n 2 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n 2 9.069, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3 2 Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247·4591,jul. 1997

4291

-

de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.540-25, de 10 de junho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1ºe 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.542-24, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de 6rgãos e entidades
federais, e dá outras provUMncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. 1· O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2· O Cadin conterá relação das pessoas fisicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
11 - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Minis.
tério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2" Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expsdirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3· A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da FazendaNacional, dando conhecímento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não-exclusão, nas
condições e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às
penalidades cominadas pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e pelo Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).
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Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades inantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
;~co Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadín.
.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso II,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
OU

IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV - data do registro
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4247-4591, jul. 1997

4294

In
celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos qUe
envolvam desembolso, a qualquer título de recursos públicos, e res,
pectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7" A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2" O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3" Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4" Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
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oderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8' A não observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de 1943.

p .

Art. 9' Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n' 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lein' 1.687, de 18 dejulho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
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§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.

§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamsjj,
to, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.

§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo úuico. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Divida Ativa da União ou o
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prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
11 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobreOperações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

111 - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n Q 8.541, de 23 de dezembro de
1992,ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n Q 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n Q 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de

outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I

72 prestações, Se solicitados até 31 de maio de 1997;

11

60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;

III

48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;

IV

36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.

§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.
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§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assisten_
ciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e inter.
nas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à
adminístração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda N acional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
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espectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
di:scrição, relativamente:
a
I _ à contribuição de que trata a Lei nO 7.689, de 15 de
d embro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodob:e encerrado em 31 de dezembro de 1988;
11 - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
• 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
11 toDlotores e de combustível;
aU
111 - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finso.ai) exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercado~ mistas, com fundamento no art. 9° da Lei nO 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termOS do art. 22 do Decreto-Lei nO 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira IPMF,instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de 1993,
relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150, inciso
VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termOS do art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nO 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarífa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nO 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nO 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nO 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7° da Lei Complementar nO 70, de

rias
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30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1a Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procu_
rador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional auto_
rizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a deciSão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
§ 1e Aplica-se o disposto no caput deste artigo às causas em que
figure como parte a Fazenda Nacional e que versem sobre o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de
mercadorias.

§ 2º Fica facultado à Fazenda Nacional deixar de oferecer em.
bargos à execução de sentença, procedida de conformidade com o art.
604 do Código de Processo Civil, bem como de interpor os respectivos
recursos, na hipótese da diferença entre os valores apresentados pelo
autor e aqueles encontrados pela Fazenda Nacional ser inferior a
quinhentas Unidades Fiscais de Referência.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1e Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.

§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou
inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
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§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbênia o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.

Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz
de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão
dosdepósitos em renda da União, independentemente do retorno dos
autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.

§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
Art. 25. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
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Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ 1" Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distríto Federal e os Municípios dispensados da apresen.
tação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2" Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3" Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de respon,
sabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados n~
seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dí\'ida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
pro\'isóri a.
Art. 26. Não cabe recurso de oficio das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 27. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»

Art. 28. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para 1º de
janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
daFazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 29. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora eqnivalentes à taxa
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referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) par
títulos federais acumulada mensalmente, até o último dia do !Ilê~
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.542-23, de 10 de junho de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 32. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n'
2.049, de I' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.543-24, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Na·
tureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Admi·
nistração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ih,
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção,
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
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nÚIIlero total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Institnições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.543-23, de 10 de junho de 1997.

Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de
publicação.

SUa

Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

Anexo
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal

Quantitativos

52
141
602
1.855
2.790
6.319
7.250
18.957

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal
Total

29.013
48.022
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.546-21, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(pIS / Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n'
8, de 3 de dezembro de 1970.

Art. 2' A contribuição para o PISlPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não-associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta da;
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da cont-],
buição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, Os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5" O disposto nos §§ 2", 3" e 4" somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.

Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados à pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
H - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
IH - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6º A contribnição mensal devida pelos distribnidores de
derivados de petróleo e álcool etilíco hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribnição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para efeitos do inciso lU do art. 2º, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
U

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

Ill
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9º À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários. da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribnição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de F de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de F de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.546-20, de 10 de junho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547-32, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização. a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n?
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respecCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4247-4591, jul. 1997
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tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2° Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 10
e 2°,quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3° Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2° para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° As gratificações a que se referem os arts. 1°e 2° serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nO 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5° As gratificações serão pagas a partir de 1° de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1°.
Art. 4° O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5° O Anexo I da Lei nO 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6° O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nO 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2° da Lei nO 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial. DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.

§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.547-31, de 10 de junho de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
Anexo
Valor
Carreiras

Classes

Inicial
Oficial de
Chancelaria

A
Especial

Quant.

Padrões

Correspondente
aos Padrões

Cargos

de I a VIII
deIaVII
dela V

do Anexo II da
Lei nl! 8.460/92
D-I a C-III
C-IV a B-IV
B-VaA-III

Subtotal
Assistente de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

A

dela VII

Especial

delaV

Subtotal

Total Geral

n-r a C-1I1
C-IV a B-IV
B-VaA-1I1

d.
500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548-33, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP), das atividades de fi.
nanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
H

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;

da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e GesIH
tão Governamental;
IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividade de elaboração de planos e
orçamentos públicos;

VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
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limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem comoos em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3º O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6º A gratificação de que trata o art. 1º será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 7· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1" de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1·.

§ 8· Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3· A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomá.
tico (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1· A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2· da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n· 8.460, de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de
1994.
§ 2· A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3· Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4· e 5· do
art. 2·.
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§ 4· A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n· 13, de 1992.
§ 5· A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1· de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2·.

Art. 5· O disposto nesta. medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.548-32, de 10 de junho de 1997.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176· da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.550-41, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e a
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos admínístrads,
res públicos.
Art. 2" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos Orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
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TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como órgão central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1· Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2· As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5· Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
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II
as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

III -

Art. 6 Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indirs,
ta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Q

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores íntegran,
tes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.

Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
corno articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8 Q O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
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CAPÍTULüIl
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9.' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
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x - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a parti.
cipar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fisca.
lização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
11 -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

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

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
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disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1" Integram os Sistemas de Planej amento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamen-

to e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2" Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3" Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4" Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das Carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nº
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1º Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nº 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5º
do art. 2º da Medida Provisória nº 1.548-33, de 10 de julho de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribnído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULon
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
Il - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em ãmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

In - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos Il e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.

§ 2" O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3" Os impetrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
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para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.

li

Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.

Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e Suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superior
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
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H Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

IH -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ I" O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

HI - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
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IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;

V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para a política salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

te;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
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§ 12 Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 22 A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 32 Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 42 O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimentos interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n 2 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a segninte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.550-40, de 10 de junho de 1997.
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Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n Q 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
Anexo
Situação
DL. 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.551-24, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicio·
nal ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM)J e dá outras prooidêncios.

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

Art. 1Q OS arts. 2', 3', 5', 9',10,16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n Q 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n Q 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n Q 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n Q 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
........................................................................................................»

«Art. 3º

I
H
IH
disposto no

.

25%, na navegação de longo curso;
10%, na navegação de cabotagem;
20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
art. 2'.

........................................................................................................»

«Art. 5º

HI -

.

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
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tente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importa.
ções autorizadas;

V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre peso
soas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2" do art. 1" da Lei n" 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;

5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
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alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estej am expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1a Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
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«Art, 9' As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de nave.
gação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarca.
ções próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como em.
barcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § l' do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 10

..

I -

.

.........................................................................................................
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

H - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.»

«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor
do projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasilei-

ros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4337
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos. de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na construção de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
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com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embar_
cação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualida,
de de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos UI e N, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação .»
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso U do art. 16 do Decreto-Lei n'
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
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sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5" A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetíp).
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3" Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5" do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2" do art. 1" da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.551-23, de 10 de junho de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9" da Lei
n" 8.032,de 12 de abril de 1990.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.553-17, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Te.
souro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A.~ e dá
outras providências.

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

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, taxas de juros calculada na forma do § 3" do art.
2" da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização
de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
H - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,OO
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
Y - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidades Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no periodo compreendido entre 1° de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no periodo
compreendido entre 1° de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

Vl - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VlI - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
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VIU - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no ãmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso Ill deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.

§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso Ill deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Naciona!,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
Uuião, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
§ I" Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
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§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacioual de Desestatização (FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em
bolsa de valores, representativas de participação e sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos
previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento
e Orçamento.

§ 3º As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1º do art. 1º desta
medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril
de 1990, em sua redação atual, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital
de privatização;

c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas
a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4º As ações de que tratam o inciso III do art. 1º e o § 2º do art.
2º desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.

Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 10 da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
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1990, serão aplicadas porintennédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9° da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5° As sociedades de economia mista de capital aberto
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas d~
ajuste de correção monetária do ativo pennanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nO
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6° O art. 2° da Lei nO 8.249, de 1991, fica acrescido do §
3°.
«§ 3° Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7° O caput do art. 2° da Lei nO 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2° O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior."
Art. 8° Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
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depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.553-16, de 10 de junho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.555-12, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da Uuião (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Miuistério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IlI.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.555-11, de 10 de junho de 1997.
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Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 11.7.1997, págs. 14717/14718.

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.556-12, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando in.
centivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art. 1Q A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1" A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2 Q O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2Q A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
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tivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3° Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;

IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter exceepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6°, financiar parcialmente programa de saneamento
da instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua profissionalização.
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1° A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.

§ 2° Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3° O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4° O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
prívatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do
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artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil
restringe-se aos casos em que haja:
'
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada;
ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

Ir - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.
Art. 6' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
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envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
IH -

capitalização da instituição financeira.

Art. 7º Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8º Nos casos de que tratam o art. 6º e o parágrafo único do
art. 7º, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
H - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 9º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
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Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocadas por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monets.
rio Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
institnição financeira, deverão ser substituidos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso Il do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
qnitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido combase
nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou
contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receio
tas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso
I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações
representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
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I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
11 - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a linútes estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

111 - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuidos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da Uuião, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Uuidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo úuico. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31 de
dezembro de 1997, desde que os governos estaduais tenham assinado,
até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Medida Provisória nº 1. 560-6, de 13 de junho de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatízação
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
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base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapro.
priadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igual.
mente de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 270 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição
financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ I" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.

§ 2" Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974,6.404,
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de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória nº
1.560-6, de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no
art.9º.
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.556-11, de 10 de junho de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIANº 1.558-9, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 19, 34, 35 e § 4' do art. 53 da Lei
n' 9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18,34, 44e 49 da Lei nº 9.082, de 25 dejulho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 14. ...............................................................................
.........................................................................................................
§ 3' Excetuam-se do disposto no caput deste artigo a destí,
nação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encaro
gos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original."

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Fede.
ral ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financsí,
ros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
.....•.••............••...............•..............•.•...............•...............••...............»

«Art. 34

..

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................................

})

«Art. 44

..

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e aSSUCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591, jul. 1997
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midos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).»
«Art. 49
..
§ 4· Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de AIimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com doações;
X
a atividade Crédíto para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n· 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
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rior,»

xv -

pagamento de compromissos contratuais no exte.

Art. 2' Os arts. 19, 34 e 35 e o § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293, de
15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19
.
........................................................................................................

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestnj,
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas rala,
tivas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»
«Art. 34. .
.
§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no ãmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária»
«Art. 35. .
.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no ãmbito do Programa de Financiamento às Expor.
tações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n' 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma de condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................»

«Art. 53

.

§ 4'

..
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xv - O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)>>
Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.558-8, de 10 de junho de 1997.
Art. 42 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176 2 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVlSÓRIA N2 1.574-2, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financia.
mento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 22 Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
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§ l' O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.

§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's
509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de I' de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.574·1, de 11 dejunbo de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Fica revogada a Lei n' 8.187, de I' dejunbo de 1991.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577·1, DE 10 DE JULHO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2º, 6 r1, 7e• 11 e

12 da Lei n'B.629, de 25 defevereirode 1993,
acresce dispositivos à Lei nf! 8.437, de 30 de
junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 2º, 6º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 2º Para fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3º Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóveL
§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
trata o § 2º.»
«Art. 6º

.

§ 3º

.

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e anotação de responsabilidade técnica.
........................................................................................................»

«Art. 7º

.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que trata o § 2º do art. 2º.
........................................................................................................»

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4360

«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam
o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado
Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola».
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
H

localização do imóvel;
aptidão agrícola;

IH

dimensão do imóvel;

IV

área ocupada e ancianidade das posses;

V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ 1Q Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2Q Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3Q O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações."
Art. 2Q A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução
do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros
e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
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§ 1" O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária
no âmbito estadual.
§ 2Q Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural

para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.
Art. 3Q No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão
juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
Art. 4Q O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das
autarqnias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a
indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado.
Art. 5Q A Lei nQ 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5Q e f5' para f5' e 7":
«Art. 5Q Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.577, de 11 de junho de 1997.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-15, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário míuimo corresponderá a R$3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o Seu valor horário a R$0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
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Art. 4· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5· A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6· e 7· desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o ari. 2·.
Art. 6· O ari. 21 da Lei n· 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do ari. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos indices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Socíal.»

Art. 7· O art. 231 da Lei n· 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do Servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3· A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.463-14, de 12 de junho de 1997.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n Q 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.469-20, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

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

Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
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entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2· O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do éorrespondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3· A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.469-19, de 12 de junho de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.473-33, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei n"
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4366

Art. 1· O art. 18, o § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n.
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

«Art. 18

..

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Con,
ferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
........................................................................................................»

"Art. 20

.

§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especí.
fico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

"Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.

§ 2· Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento..

"Art. 40

..

§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
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requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou IH do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.»
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e orgauizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.473-32, de 12 de junho de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o inciso VII do art. 124 da Lei n' 8.213, de 24
de julho de 1991, com a redação dada pelo art. 2' da Medida Provisória
n' 1.523-9, de 27 dejunbo de 1997.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-29, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprs,
go, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
«Art. 9Q

.

§ 7Q O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamento aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente centroladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n Q 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda»

Art. 2Q OS arts. 17 e 19 da Lei n Q 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Soeial..
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente re·
cursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.475·28, de 12 de junho de 1997.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.477-38, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total das mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares de
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
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§ 32 O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 42 Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 52 Para os fins do disposto no § F, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 22 O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 32 Quando as condições propostas nos termos do art. 12 não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 42 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n2
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de 'suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 12 Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 22 Ficam excluídos do valor total de que trata o § 12 do art. 12
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 52 Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.L, p. 4247-4591, jul. 1997
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rio escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6· São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7· São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n· 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8· O art. 39 da Lei n· 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«Xl - aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido.»

Art. 9· A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. A Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 8·, renumerando-se os atuais arts.
8· e 9º para 9· elO:
«Art. 8· As entidades mantenedoras das instituições privadas de ensino superior, que se revestirem de finalidade não-lucrativa, deverão:
I - contar com um conselho fiscal, com representação
acadêmica;
II - publicar anualmente seu balanço, certificado por auditores independentes;

III - submeter-se, a qualquer tempo, à auditoria pelo Poder Público;
IV - comprovar a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da institnição mantida;
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v - comprovar a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros, ou equivalentes;
VI - comprovar a destinação de seu patrimônio a outra
instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
VII - comprovar a destinação de pelo menos dois terços de
sua receita operacional à remuneração do corpo docente e a
técnico administrativo>
Art. 11. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-37, de 12 dejunho de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de 1" de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
Pedro Malan
Luciano Oliva Patrício
Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC nl!

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:
Telefone: (

)

Estado:
Fax: (

CEP,
Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:

Estado:

Telefone: (

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(pessoa Física ou Jurídica)

Participação

CPF/CGC

do Capital

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação(*)

NI'de funcionários:

NO de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação.
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Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:
Estado:.
Mês da data-base dos professores:
Local:

-==-

_

C.EP:

_

Data:

_

(Carimbo e assinatura do reeponaével)

_

Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)
1.0 Pessoal

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.1 Pessoal docente
Encargos sociais
Pessoal técnico e administrativo
Encargos sociais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 Pis/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos nãc-pagantea
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
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Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor damensalidade após o reajuste proposto R$

_
, em_ /_/1997.

Data:_/_/

Local:
Carimboe assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.479-30, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vista ao cumprimento
do disposto no caput deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
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Art. 2º Havendo, disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remu.
neração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.479-29, de 12 de junho de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-32, DE 11 DE JULHO
DE 1997
AlteradispositivosdaLein~8.911~ de 11
de julho de 1994, para instituir os Décimos
Incorporados, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 1º, 3ºe 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passaram a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
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poder Executivo, para fins do disposto no § 6' do art. 62 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
.................................................................................................•......»

"Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n' 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efe 'vo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano
completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício,
a importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);
III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ l' Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, 5 e 4, e
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dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administra.
ção Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
poder ou de outro poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assesso.
ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Nature.
za Especial.

Parágrafo único. A incorporação das parcelas remunerató.
rias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nivel da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no poder cedente do servidor.»

Art. 2º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 3º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no periodo compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
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II - estabelecidos pela Lei n· 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1· de março e 26 e
outubro de 1995.
Parágrafo único. Aoservidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termOS da Lei n· 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisóri,a~ com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstíCIo.

Art. 4· As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n· 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitosvigorantes a partir de F de março de 1995, utilizando-se a base
decálculo estabelecida pela Lei n· 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1· Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n· 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5· Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo para
a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2· do art. 62 da Lei
n' 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se completar
o respectivo interstício.
Art. 62 Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n· 8.112, de 1990.
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Art. 7º É assegurado direito à vantagem de que trata o art. 193
da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995
tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentad;
ria dentro das normas até então vigentes.

Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
8.112, de 1990, exclni a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 8º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1e de março de 1995, no caso em que a aposen.
tadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data',
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.

Art. 9º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada pela Medida Provisória nº 1.573-9, de 3 de julho de
1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação,
ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
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máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 11. A retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nO 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n? 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.

Art. 12. O caput e o § 1° do art. 7° da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5° e remunerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1° Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farãojus, a título de auxilio
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financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1" No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do venci.
menta e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2" Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todo os efeitos
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a se;
investido.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nomí,
nalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 31 de dezembro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos
vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo
então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n" 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1", exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2", exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3" da Lei n" 8.911, de 1994, 5", 6", 7" 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347 ,de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1" de agosto de 1996,
1.480-21. de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996,1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
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de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997 e 1.480-31, de 12 de junho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.481-51, DE 11 DE JUNHO
DE 1997 (*)
Altera a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os dispositivos adiante indicados da Lei n' 8.031,de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. l' É instituido o Programa Nacional de Desestatização (PND), com os seguintes objetivos fundamentais:
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;

(*) Retificada no DO de 15.7.1997 (pág. 4593 desta obra).
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IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédito;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 2Q Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, contro_
ladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou
ato do Poder Executivo;

11 - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
111 - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização.
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n Q 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1Q Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
b) a transferência para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
§ 2Q Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.
§ 3Q Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
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Constituição, e ao Banco do Brasil S.A., não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
§ 52 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 62 Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»

«Art. 42 As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 12 A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
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§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 2' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério, ao qual a empresa ou o serviço público se
vincule.
§ 3' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 4' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES).
§ 5' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189,0.7, t.1, p. 4247-4591, jul. 1997

4387
§ 6" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 7" O presidente do conselho poderá convidar ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 8" O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 9" Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados,»

«Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND);

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II ceiras:

aprovar, exceto quando se tratar de instituições finan-

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
juridica e o saneamento financeiro, necessários às desestatiza-

ções;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
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e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integra!, necessárias à viabilização das desestan,
zações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Naciona! de Deses_
tatização, de pareceres ou estudos especia!izados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anua! de suas atividades;

UI - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV -

expedir normas e resoluções necessárias ao exercício

de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Naciona! de Desestatização que venham a ser encamínhadas
pelo presidente do conselho.
§ 2º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
N aciona! de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 3º O Conselho Naciona! de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 4º A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Naciona! de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
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§ 5· Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;

b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização;

c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 2·, 3· e 4· deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH, desta lei.

§ 6· A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso,
exercer, no que couber, as atribuições previstas no art. 21 desta
lei.
§ 7· A competência para aprovar as medidas mencionadas
no inciso H deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do
Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do
Brasil.
§ 8· Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios
imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta de
recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei
n· 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
1· do Decreto-Lei n? 1.342, de 28 de agosto de 1974.

§ 9· O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais que, dentro do Programa Nacional de
Desestatização, adquiram ativos de outra instituição financeira
federal a ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil
pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica,
destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, ai considerados
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todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais
e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela instituição
financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente
recebido em sua liquidação final;

c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade
pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma prevista
neste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsisténcias ativas
identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo,
ainda, pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus
valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 10. A realização da equalização ou a assunção pelo Te.
souro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ão sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual
conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.»

«Art. 7º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4º, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização,»
«Art. 8º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 9º Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591, jn!. 1997

4391
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1· As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2· Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA)
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 3· Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.

§ 4· Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
«Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber...
«Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital no
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-

Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacio.
nal, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos qus
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando
lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;

h) valor minimo da participação a ser alienada;

i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15.0bservados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ I" Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utílizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
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§ 2" Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto;
§ 3" O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alíenantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.
§ 4" Os títulos e créditos recebidos no âmbito do PND
poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem
utilizados na permuta a que se refere o § 2", desde a data da
liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

11 - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econõmica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

111 - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
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-

Parágrafo único. O Presidente da República, por recomen.
dação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND,,,
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
§ 1" A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização
que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada
pelo representante do titular das ações como instrução de voto
para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste
artigo.
§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos casos de
alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos
pela Uníão.»
«Art 20. O Fundo Nacional de Desestatização será adrniníg,
trado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»

«Art.21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, neces,
sário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de
secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constitnir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos da
alínea d do § 5" do art. 6" desta lei, para o fim de prover apoio
técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso II do art. 6" desta lei;
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VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;

VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao presidente do conselho outras matérias de interesse do PND .»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo .»

Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de DesesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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tatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.

Art. 4· A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolv;.
mento Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
milhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Compa,
nhia Vale do Rio Doce.
§ 1· O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);

b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Particí.
pações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.

§ 2· Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6· e no art.
15 da Lei n· 8.031, de 1990, com a redação dada pelo art. 1· desta
medida provisória, e na alínea a do § 1· do art. 30 da Lei n· 8.177, de
1· de março de 1991, alterado pela Lei n· 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória n· 1.538-42, de 10
de julho de 1997.

§ 3· As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4· Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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centes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5º As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art. 5º O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4º, desta medida
provisória, à concessão de crédito para a reestruturação econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. 1º da Lei nº 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I - as operações serão registradas pelo BNDES em conta
específica;
H - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
IH - é vedada a concessão de empréstimo ou a prestação de
garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata oinciso
III deste artigo:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.481-50, de 12 de junho de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-38, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribui_
ção para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá ouiras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q A partir de 1Q de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso III do art. 1Q da Lei n Q 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total de proventos.
Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n Q 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3Q Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. 1Q desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n" 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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Faixas

Alíquota

(Com base na Lei n1l8.622, de 19.1.93, Anexo 111)

(%)

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

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
báSico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

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

IV,NS

9

12

Art. 42 Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n 2 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 21.482-37, de 12 de junho de 1997.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176' da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.512-12, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n2
9.138, de 29 de novembro de 1995, e2'daLei
n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem,
respectivamente. sobre o crédito rural e sobre
a concessão de subvenção econômica nas Ope.
rações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q
..
§ 1º Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural, o pagamento:
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.
§ 2º A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-11, de 12 de junho de 1997.
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Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.520-10, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS)~ altera o Deereto-Lei n!! 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 1" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de finanCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,ju\. 1997
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ciamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a respon,
sabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de SUa
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada viocenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2Q A novação objeto deste artigo obedecerá às segnintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1Q dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;

b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao
índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de
poupança, acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3 Q As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4Q As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5Q Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1Q de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
Col. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2" deste artigo.
§ 6" A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1"de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7" As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8" A adesão a que se refere o § 7" deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tomarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2" A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
H - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5"
do art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no ãmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLl), ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

IH - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabeCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591, ju!. 1997
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lecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8º do art. 1e desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX (PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1e As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2º A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso 11 deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso 11 deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
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cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5· A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3· Fica alterado o § 3· do art 3· da Lei n· 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4·, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:

«Art. 3º

.

§ 3· Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Adminístradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4· O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3· deste artigo."

Art. 4· As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7· do art. 1· desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3· do art. 3·
da Lei n· 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 5· Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2· deste artigo e no art. 6·, são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
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I
liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vin.
cendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso H do art. 2· desta medida provisória;
,

H - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6· do Decreto-Lei n· 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND)
instituido pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redaçã~
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1· A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2· As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e IH deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6· Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao agente
operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7· O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuiçães
previstas no art. 15 da Lei n· 8.036, de 11 de maio de 1990;
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-

II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financillll1ento co~cedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso antenor.
Art. 8º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5º, como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
decapital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9º O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5ºdesta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;»
Art. 11. O saldo de recursos existentes no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
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Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, n~
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2º do art. 1º desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata corres,
pondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integra_
lizados na proporção em que forem apurados pela Administradora do
FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5" da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. lº

..

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2" Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, 0.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4409
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n· 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1· Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n·
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.

§ 2· Nas transferências de que trata O caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia
das seguintes exigências:
a) limíte máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
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-

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3· A critério da instituição financiadora, as transferên.
cias poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die d~
data do último reajuste até a data da transferência, observados Os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, U e III
do art. fi' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à de.
monstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal.»
«Art. 5· O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
U - contratos firmados de 1· de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
lU - contratos firmados de 1· dejaneiro de 1989 até 31 de
março de 1990; setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1· A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
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utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••.••.••••••.•••••.••.••.•••••.••.••.••.••••••••.•••.•••.•••••• »

Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n' 8.692, de 28 dejulbo de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2'doart. 21 daLein'8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo,
a ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor
do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionári~
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5Qda Lei n'
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória
'
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão
no ãmbito das respectivas competências, as instruções que se fizere~
necessárias à execução das disposições desta medida provisória
inclusive com redação aos prazos.
'
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.520-9, de 12 de junho de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6Qda Lei n Q8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 11 de julho de 1977; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.554-17, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Altera os arts. 2 QJ 3!l, 4º. 5º, 6!!, 7'1 e 9!! da
Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 2", 3", 4", 5" 6" 7"e 9" da Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III
- realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
atividades finalísticas do Hospital das Forças Ar-

IX madas.

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3Q

.

§ 2" A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2", poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum uitae»

«Art. 4º

II -

.

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2";

III - doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX
do art. 2";
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§ 1º No caso do inciso HI do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.

§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante pré.
via autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabs,
lecido em regulamento."
«Art. 6Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contra.
tação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa
da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado.»
«Art. 7Q
.
H - nos casos dos incisos I a IH e V a IX do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
IH - no caso do inciso IH do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
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unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso U
deste artigo.
........................................................................................................»

«Art. 9Q

.

UI - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••»

Art. 2' os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 dejaneiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
U - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso U, da Lei n' 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
UI - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIU, da Lei n' 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2' da Lei n' 8.745,
de 1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indigena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997;
VII - com fundamento no art. 5', § 1', da Lei n' 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591, jul. 1997

4416

Art. 3Q Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, profes,
sores de ensino de 1Q e 2Q graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5Q da Lei n Q 8.745, de 1993.

Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.554-16, de 12 de junho de 1997.

Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.

Art. 6Q Revoga-se o parágrafo único do art. 5Q da Lei n Q 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 11 de junho de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.559-15, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro.

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

Art. 1Q A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma
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do disposto nos §§ 3" e 4" do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2" O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3" da Lei"iÍº8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3" O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 4" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5" Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicações que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, considera-se rede corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 6" Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7" Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
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que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no periodo
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 8º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8º, inciso lI, alinea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reaís).»

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-14, de 12 de junho de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Brasília, 11 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.562-7, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
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I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1°, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei nO
1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nO 8.167, de 16
dejaneiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nO 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei nO 756, de 11 de agosto de 1969;
11 - o prazo fixado pelo art. 1° da Lei nO 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nO 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nO 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1° do Decreto-Lei nO 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.
Art. 2° Os dispositivos da Lei nO 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5Q
.

11 - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
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§ 4" As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5" A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
.........................................................................................................

§ 8" Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro»
«Art. 7"
.
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
........................................................................................................

)

«Art. 9

Q

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

§ 7"
.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações:
........................................................................................................»

«Art. 12. .

.
§ 1" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebiColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591, jul. 1997

4421

mento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
.........................................................................................................

§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação fisica de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
H - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
IH - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
N

-

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos H, IH e N do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei."
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-

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recu-,
sos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banc~
operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superin.
tendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importãn,
cias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as dísposí.
ções do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de
1991.
Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
beneficios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);

11 - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2' da Lei n' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º
..
§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, defiuido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
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§ 2" O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Exscutiva.»

Art. 6" Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n"1.376, de 1974, autorizados
a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas pelos
referidos fundos, na forma prevista no art. 5"da Lei n" 8.167, de 1991,
exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha
decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7" A exigência da garantia real, de que trata o § 4" do art.
5" da Lei n" 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2" desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8" Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9" Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.562-6, de 12 de junho de 1997.
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Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.567·5, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, adminie:
tração, aforamento e alienação de bens im6veis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n5!s 9.760. de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2' do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
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Art. 2" Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o tenno
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3" A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.
Seção!
Da Celebração de Convênios

Art. 4" Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1" Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.
§ 2" Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas
provenientes da:
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a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;

b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
proj etos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexídg,
de e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastra,
mento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbanização.
§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.

§ 5º Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos proj etos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Seção!!
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2º As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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tuir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termOs do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3º Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ 1º e 2º,
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.
§ 4º Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de efetivo aproveitamento,
as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, utilizadas pelo proprietário de imóveis lindeiros,
observado o. disposto no Decreto nº 24.643, de 10 de julbo de 1934
(Código de Aguas) e legislação superveniente.
§ 5º Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse
sem a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este
artigo.
Art. 7º Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que
tratam os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de benfeitorias realizadas
pelo ocupante do imóvel.
Parágrafo único, A vedação de que trata o § 6º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não
se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8º Na realização do cadastramentos ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9º Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
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II
estejam concorrendo ou tenham concorrido para compro.
meter a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
nacional, de preservação ambiental, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das viaa
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelé.
trícas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na
forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imítir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inseri,
ções eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou
ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidos a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, reqnisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1e A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,

§ 2º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.
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§ 2º Ai; obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1º e 4º.
§ 3º Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1º do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do DecretoLei nº 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor
de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação de
precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do
Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de sua
publicação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e estej a até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
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ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1º Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em
lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de seis meses,
a contar da data da notificação.
§ 2º O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação que, havendo variação significativa no mercado imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3º A notificação de que trata o § 1º será feita por edital
publicado no Diário Oficial da União, e, sempre que possível, por carta
registrada a ser enviada ao titular da preferência na aquisição.

§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5º No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
120 prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas,
observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá
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ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não
tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporados ao imóvel,
independemente de quem as tenha realizado, será também objeto de
alienação.

§ 2º Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de
fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria
do Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão
adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço,
abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas,
e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde
que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no prazo de 48
horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3º O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4º Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.
§ 5º Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
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posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2", e 17, § 3",
desta medida provisória, e o inciso I do art. 5" do Decreto-Lei n" 2.398,
de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno
direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.
Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1" A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2" Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após, decurso do prazo de noventa dias da notificação
admínistrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3" A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5" do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987.
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Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
11 - pessoas fisicas ou juridicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1º A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço fisico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente, as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em
parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo
e conseqüente termo ou contrato.

§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do donúnio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do donúnio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
inciso I;

III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
donúnio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de donúnio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para inicio de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no Pais ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei n'
9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.
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Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precatório, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário
Oficial da União.
§ 1· A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2· Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULün
Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
§ 1· A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel do domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2· A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos observadas as seguintes condições:
Co!. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591, jn!. 1997

4436
I - na venda por leilão público, a publicação do edital
observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública;
H - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
IH - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizados ou em títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;
N - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no minimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;

V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ l Q Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização

de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2Q Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas técnicas
pertinentes.
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§ 3' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que estej a em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.

§ 4' A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante
em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as condições
previstas nos arts. 26 e 27.
.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos ao regime da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990,
poderá, a critério da administração, ser estendida, na aquisição do
domínio útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da
União, que venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de
fevereiro de 1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as
demais condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições
previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.

Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no mínimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2' As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
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§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no qus
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de fanu1ias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante con.
trato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que
estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do dominio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
Ir - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;

IrI - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês
correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente
de atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos fisicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da divida, o
saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia
de atraso;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
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VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente

completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condiçães de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da Administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do dominio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificaçães a construir.
§ 1e Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
§ 2º A permuta, sempre que houver condiçães de competitividade, deverá ser precedida de licitação, sobretudo quando ser tratar de
permuta por edificaçães a construir.

Seção III
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de dominio da União
a Estados, Municípios e a fundaçães e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
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§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.

§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será perrns,
nente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à proprie.
dade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;

b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, eqnipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.

CAPÍTULO IH
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110, 123 e 128 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).

§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»

«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a
caducidade do aforamento.»
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«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam
os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1· Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2· Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto."

«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, "publicado no Diário Oficial da Uuião,
mediante aviso publicado três vezes, durante o periodo de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada."

«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da Uuião, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 123. Aremição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
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«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notig,
cando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1· A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.

§ 2· A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado
três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de
maior veiculação local.
§ 3· Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a Sua inscrição, sem prejuizo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do dominio pleno do terreno,
por ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3·, 5· e 6· do Decreto-Lei n· 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3º

.

§ 2· Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
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c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 32 A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 42 Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n 2 9.760/46.
§ 52 A não-observância do prazo estipulado no § 4Q sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento), por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6Q Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n Q 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria Uuião, em razão do interesse público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada."
«Art. 5Q Ressalvados os terrenos da Uuião que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do dominio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n Q 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n Q 9.760/46.
Parágrafo úuico. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591, ju!. 1997
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COS, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encon.
trar situado em zona declarada de interesse do serviço público
mediante portaria do Secretário do Patrimônio da Uníão.»
'

Art. 6' A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e qUais.
quer correntes de água de domínio da União, sem a prévia
autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - a remoção do aterro e dos equipamentos instalados e a
demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado; e
II - a automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$30,OO (trinta reais), atualizados anualmente em
l' de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas Ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e 11
aplicam-se aos casos de realização de edificações, obras ou de
instalação de equipamentos nas praias de domínio da União, sem
a prévia autorização de que trata este artigo.»
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômíca Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, contínuarão a ser admínistradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
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Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação
de bens imóveis de domínio da União, de incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização informatização dos métodos
e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
nO 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e

b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:

1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a
iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e
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resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da
segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que trtam os arts. 80 e 85 do Decreto-Lei n'' 9.760, de 1946, e o capuz
do art. l' da Lei n' 8.025, de 1990, será de competência exclusiva da
SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas
e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade da União, sem
prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n' 147, de 3 de fevereiro de 1967, e
observado o disposto no art. 37.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicultura,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo
de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observados as demais disposições legais
pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os
incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação
dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do mês
seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite junto
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ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista do
donúnio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante de
recolhimento das multas até então incidentes, cessando a snspensão
trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.

Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocnpações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei nO 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra,
na Rua da América nO 31, no Bairro da Gamboa, no Município do Rio
de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisória.

Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2° e § 4° do art. 4°, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficiol da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nO 9.760, de 1946.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Media Provisória n'' 1.567-4, de 12 de junho de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
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Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5°,8°,9°e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nO 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o Decreto-Lei nO 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195
do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4° do
Decreto-Lei nO 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nO 6.609, de 7 de
dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 4° do Decreto-Lei nO 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e
a Lei nO 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.508-19, DE 11 DE JULHO
DE 1997 (*J
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equipara.
dos a industrial.

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

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos no(*l Retificada no DO de 15.7.1997 (pág. 4594 desta obra).
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vos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1· São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na iudustrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2· O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2· As microempresas e as empreas de pequeno porte, conforme definidas no art. 2· da Lei n· 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
n - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 3· Ficam equiparados a estabelecimento industrial, iudependentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipí), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
n In -

atacadistas e cooperativas de produtores;
engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4· Os produtos referidos no artigo anterior sairão com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, n e In do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimenCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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tos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e IH do artigo anterior.

Art. 5" Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o cré.
dito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industríg;
lização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4 Q, deverá constar a expressão «Saído com suspensão do IPI», com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevida.
mente aproveitado.
Art. 8º Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao Executor
do Projeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da Repúblíca Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9º Para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Confins), de que tratam as
Leis Complementares nOs 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro
de 1970, 3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor
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da receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades
de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
poderá ser excluído da receita operacional bruta.

Art. 10. Ficam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação (H) e do IPI
as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radioteiefonia
e radiotelegrafia;
H
IH

os veículos para patrulhamento policial;
as armas e munições.

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação «NT» (não-tributado).
Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na Tipi nas posições
0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e
0209.00.90.
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Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4·, incisos I e lI, do
Decreto-Lei n· 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da Tipi aprovada pelo Decreto n· 2.092, de
1996.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
outras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com isenção do IPI, relativas aos produtos classificados nos códigos
8504.21.00,85.04.22.00 e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto n· 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março de
1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3.
da Lei n· 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquína automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladoras, controladas ou coligadas."

Art. 19. Para fins da aplicação do disposto no art. 11, § 7·, da
Lei n· 9.432, de 1997, considera-se frete aquaviário internacional
produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB
o frete constante de conhecimento de embarque emitido por empresa
brasileira de navegação, decorrente do transporte realizado:
I -

em embarcação registrada no REB;

II - em embarcação estrangeira, quando afretada em substituição a embarcação de tipo semelhante e tonelagem bruta equivalente, pré-registrada no REB, em construção em estaleiro brasileiro,
pelo período máximo de 36 meses;
III - em espaço cedido por embarcação estrangeira integrada
a acordos de troca de espaços com embarcações inscritas no REB,
homologados pelo órgão competente do Ministério dos Transportes,
necessariamente na base de um espaço cedido para um recebido.
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Art. 20. As condições de financiamento previstas no § 1°do art.
11 da Lei n? 9.432, de 1997, serão aplicadas também às parcelas dos
financiamentos anteriormente concedidos, com vencimentos a partir
de 9 de janeiro de 1997.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.508-18, de 13 dejunbo de 1997.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176° da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Francisco Dornelles
Clovis de Barros Carvalho
Os anexos estão publicados noDO de 14.7.1997, págs. 14802/14804.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.535-7, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brosil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
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superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2Q Não se aplica o instituto da redistribuição aos servid~res
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO H

Das Atribuições

Art. 3Q São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
H - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
IH - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da Autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4º São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjnízo e fora dele;
H - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
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Art. 5· São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
11 - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sísbacen);

111 - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máqninas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.

CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6· O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1· O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2· Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3· O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
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toria definir normas específicas e os pré-reqnisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV

Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. l' ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão
I da classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V

Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17 de
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dezembro de 1991, a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1", inciso I, e § 1" do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
uível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
II - Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2" grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1" A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
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formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive ante.
rionnente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessi.
dades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo UI.
§ 1º O Percentual da GABC para o servidor do padrão I da
classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir de 366º dia de exercício, mediante
avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;

b) que importem risco de quebra-de-caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo
por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos
na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
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§ 2" O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3" Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4" As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
gerando efeitos financeiros somente a partir de 1" de dezembro de
1996.

§ 5" A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
§ 6" Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
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Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central
do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência
Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabjjj,
dades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados
inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central d~
Previdência Privada (Centrus),
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Cura.
dores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto,
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conss,
lheiros que indicar.

§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.
§ 3º A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Prs,
vidência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios
a conceder" relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico
Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do
custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte de
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do
Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 1º de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;

b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas
previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às
contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;

c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribuições do patrocinador será administrada pela fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de aposenCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n.7, t.1, p. 4247.4591,ju!. 1997
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tadorias e pensões concedidas com base na Lei n Q 8.112, de 1990, na
forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribnições dos participantes será liberada aos respectivos titulares
a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21 desta
medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de
acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centros, com a finalidade de obtenção de beneficios no sistema
de contribnição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de
previdência privada, com base exclusivamente em contribnição dos
participantes.
§ 4Q Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5Q Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas
na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centros) as
devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ),
e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus
patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo quadro de
pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n Q 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
§ 6Q O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre
a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas
necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7Q Aos recursos que forem repassados à Centros, em razão do
convênio a que se referem os §§ 5Q e 6Q, aplica-se o disposto no § 3Q
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribnição
mensal dos participantes.
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§ 1Q A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribnição relativa aos depeno
dentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n'
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancá.
rio), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2', da Lei n' 8.112, de 1990.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de 1e de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1º de janeiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1º O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.
Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
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-

a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identi.
ficada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.

Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por um~
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1· Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complements,
ções previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de l'
de janeiro de 1991.

§ 2· Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3· Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n· 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4· A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central
do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tornados
indisponíveis na forma desta medida provisória.

§ 5· Os servidores ativos e' inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
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a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
União, Autarquia e Fundações Públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham sido
demitidos, bem como aos exonerados após 1º de janeiro de 1991, que
não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à
autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de sua
responsabilidade.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, Autarquias e Fundações
públicas federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os armênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruidos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § 1º do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
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servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei nº 8.112, de 1990
o disposto nesta medida provisória.
'
§ 1s As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral de Previdência Social, a partir de 1º de janeiro de 1991
ficam transformadas em beneficios previstos no regime instituíd~
pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço com.
putado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, otempo em que
o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de sua
aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e c do
inciso IH do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;

b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1s de dezembro de 1996;

c) será promovida de oficio, pelo Banco do Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em
contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2º É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1o do art. 19 desta medida
provisória;

b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese
em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 8.112,
de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1s de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
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Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.535-6, de 13 de junho de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Cláudia Maria Costin

Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Cargo
Técnico de Suporte do BancoCentral
Especialista do Banco Central do do Brasil
Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Total para a Carreira
Procurador do Banco Central do
Jurídicado Banco Central do Brasil
Brasil
Total nara a Carreira
Total 'Para o BancoCentral doBrasil
Carreira

Servidores
711
5.459
6.170
200
200
6.370
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento

1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1. Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

IV

A

rrr
11

r
IV
B

I11
11

r
IV

C

m
11

r

I11
D

11

1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20

1.1.2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Vencimento-básico

Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais

A

IV

1.120,20

111

1.087,20
1.045,20
1.005,00

11

r
IV
B

111

966,30
929,10

11

884,70

r

842,40
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Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais
C

IV
li
II
I

802,20
763,80
720,80
679,50

D

li
II
I

640,80
604,50
570,00

Anexo II
1. Quadro de Pe88oal- Estrutura e Vencimento

1.2. Carreira Jurldica do Banco Central do Brasil
1 2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

...

Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

IV
III

11
I

B

IV
III

11
I

C

IV
III

11
I
li

D

11
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60

2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)

..

11 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

%eBase da
GABC

Classe

Padrão

65%-A-I

A

N
III
II
1

B

C

D

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
%e Baee da

Classe

Padrão

90%-A-N

A

65%-A-I
65o/o-A-I

N
III
II
1

N
III
II
1

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

N
III
II
1

90%-B-N

N
III
II
1

75%-0-1

90o/~C-N

75%-C-I

N
III
II
1

III
II
1
1

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(I)

III
II
1

90%-D-IlI
90%-D-II
90%-D-I

65%~A-I

75%-0-1

B

C

75%-0-1

D

GABC
90o/~A-III
90o/~A-II

90o/~A-I

90o/~B-III
90o/~B-II

90%-B-I

90o/~C-III

90o/~C-II
90o/~C-I

1..
2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

N
A

III
II

1
N
B

III
II

1

%e Base da

GABC

65o/o-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
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Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

C

IV
li
II
I

%eBase da
GABC
75o/~C·I

750/0-0-1
75o/~C·I

750/0-0-1
75o/~D·I
75o/~D·I

li
II
I
I

D

55o/~D·I(1)
35o/~D·I(1)

(1) Conforme disposto no § li;! do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Centra! (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

Direção

Analista
e
Procurador

FD8·1
FDE·1
FDE·2
FDT·1
FDO·1

1
39
46
246
531

1.975,20
1.876,20

1.678,80
1.086,30

987,60

1.975,20
73.171,80
77.224,80
267.229,80
524.415,60

Assessoramento

FCA·1
FCA·2
FCA·3
FCA·4
FCA·5

11
39
17
112
229

Total

1.271

1.876,20
1.678,80
1.086,30

987,60
592,50

-

20.638,20
65.473,20
18.467,10
110.611,20
135.682,50
1.294.889,40

Suporte

Técnico
de
Suporte

F8T·1
F8T·2
F8T·3

12
96
56

Total

164
1.435

Total

354,90
213,00
177,30

-

4.258,80
20.448,00
9.928,80
34.635,60
1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico

e
Procurador

Auxiliar

Nível

APOl
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

Adicional Especial

Vr. Unitário
R$

Servidores

2.218,50

1.941,38
1.830,38
1.331,25

1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

-

238
TOTAL

-

4.399

Total

R$
2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

2.256.686,08
2.442,00

16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00
56.166,00
185.353,14
2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário

R$

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

TOTAL

9

-

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras fi 1
Cargo extinto
Referência
Carreira
A
B

C

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Auxiliar

1
J
L
M

B

m

C

m

II
1
IV

II
1

IV

N
O

-

m

E
G
H

Servidores

IV

A

D

F

Padrão

D

P

II
1

m
II
1

Cargo extinto
Referência

IV

A

D

E
F
Técnica

G
H

1
J
L
M

P

Totalpara a Carreira/Cargo

m
II
1

IV

B

m

C

m

II
1
IV

II
1

m

N
O

6
2
2

Analistado BancoCentraldo Brasil
Padrão
Senridores
- Classe

A

B
C

78
16
9
7

711

Total para a Carreira/Cargo

Carreira

3
106
306
176

D

II
1

57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras fl.2
Cargo extinto
Carreira
Referência

Procuradordo Banco Central do Brasil
Padrão
Servidores

Classe

A
B

C

A

IV
III
II
I

B

IV
III
II
I

20
16
4
13

C

IV
III
II
I

-

D
E

F
Procurador

G
II
I
J
L
M

4

-

4
25

-

-46

lI!

N

II
I

D

O

P

15
150
5.934

Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII - 1/2
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas

(Código)

100%FCA-1
100%FCA-2

003034, 00302S,052434,100439,440035,937983, 999008
006033,100463,445045,446041,780049
013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
100%FCA-3
966894
15%FCA-4
613673
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
18,75% FCA-4 615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
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Estrutura

Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
22,50% FCA-4 604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561, 100595,
110590,111597,113590,114596,115592,120596, 121592,122599, 123595,
124591,125598,126594,127590,128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
25%FCA.4
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,926387,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
30%FCA-4
796182
018082,018155,018163,021083,031313,070602, 071609, 072605, 083593,
087564,100560,110531,111562,112569, 113565, 114561,115568,120561,
121568,122564,123560,124567,125563,126560,127566,130567,140562,
141569,142565,143561,144568,145564,146560, 147567,200565,201561,
40%FCA-4
201600,202568,202592,202606,203564,204560,350664,426164,428167,
472166,473162,480169,482161,483168,484164,486167,487163,488160,
489166,491160,492167,493163,501204,915920,918890,940909,967912,
979880,980870,981001,982881,983888,985880,986003,987883,
991872,994006
50%FCA-4
110566,429155,470155,790168,791164,792152,793159,916897
52,50% FCA-4 610623
011061, 012068, 016071, 017086, 019186, 019178, 070505, 101508, 110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509,122505,123501,
124508, 125504, 126500, 127507, 128503, 130508, 140503,141500,142506,
70% FCA-4
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533, 203505, 203530, 204501, 425133, 460133, 461130, 462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
964914
20%FCA-4

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100% FDE·1

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032, 404039, 405035, 406031, 407038, 408034, 409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

100%FDE-2

100%FDO-l

100%FDS-l
100%FDT-l
37,5% FST-l

50% FST-l
52,5% FST-l
70% FST-l
100% FST-l
100% FST-2
75% FST-3
100% FST-3

Estruturas Extintas

(Código)
005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079, 015075, 015130,
015148, 060500,061506,061530,062502,063509,082562, 082597,083569,
084565, 086568, 065560,416088, 417084,418080,420131,421138,422134,
424137,427136,427160,440086,452084,454087,455083,458082,760137,
761133,904945,943940,949930,946001,947954,948004,956945,957941,
958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062, 423130, 755060,
936979,944980,945978
043370, 044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882, 840890,
920819,921815,931810
037346,300667,300705,301653,303666,350737,351709,352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.549-32, DE 11 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

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

Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção 11

Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da Republica no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
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Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República comps,
te assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades admiuistrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas püblicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma Executiva.
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Art. 6" À Casa Militar da Presidência da República compete
llSsistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
inilitar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice- Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Minístros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Minístro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único minístério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos minístérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais Câmaras.
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§ 4° O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5° O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fun,
cionamento das Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1°.

Art. 8° Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaboran.
do pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração'
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interess~
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nO 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9Q O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secreta.
riado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
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-J1Il1S de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionai, coma composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
J1Ieios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I

Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os ministérios:
l
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
II
da Agricultura e do Abastecimento;
III
da Ciência e Tecnologia;
N
V

VI
VII

das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
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VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X

XI
XII
XIII
nia Legal;

XIV

XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinba;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Mínistério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárqnica e fundacional;

c) reforma administrativa;
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d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f> desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);
11 - Ministério da Aeronáutica:
a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional,
Civil e Militar, e contribuição para a formulação e condução da
política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f> planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estimulo à indústria aeroespacial;

III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
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d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropscug,
rias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atívidades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso de espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
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VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b)

educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão unrversitária;

fJ magistério;
coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
g)

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
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c) administração orçamentária e financeira, controle interno
auditoria e contabilidade públicas;
,
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entida.
des nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X a)

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;

propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
b)

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

g)

XI a)

Ministério da Justiça:

defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b)

política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
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f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arqnivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
1) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;

segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
g)
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c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental·,
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alinea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
J) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
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XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesqnisa cientifica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
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d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g)

política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1° Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2° A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas ativídades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3° A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

H

IH -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
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§ 1. No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurí-

dica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nOS termOS do art. 13 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2. Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que Ihe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3. Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Consellio Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto,Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologiae da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
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VII
do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho NacionaI
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-tjg,
ral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Consa,
lho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botãnico do Rio de Janeiro, até quatro
secretarias;

XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
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-E presas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Finan'::a

ceU. , até seis secretarias, sendo uma especial;

XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Infonnações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social,até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
Y;Y - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei n Q 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro
secretarias;
XYI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
doTrabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XYII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1Q São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPíTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên.
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidên.
cia da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orça.
mento;

IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b)

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
I -

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricoa e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
b)

do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
N - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
dedezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
ConselhoMonetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:
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-

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera_
tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp)
•
de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvol_
vimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desen,
volvimento do Desporto (Indesp).

c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constituo
cional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integra.
ção Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planeja.
mento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA)e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
H

o Miuistério do Bem-Estar Social;

IH -

o Miuistério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça;
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;
VIH
no Ministério da Educação e do Desporto:
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o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

a)

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d)

a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
doCentro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e-de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;

IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta.
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribnição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
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e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
H - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
IH - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1', inciso H, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ lº O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministêrios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
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Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da F AE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § l' deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
F AE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7' Os processos judiciais em que a F AE seja parte serão
imediatamente transferidos:
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a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria Geral do Fundo Nacional de DesenvolvilIlento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
§ 82 Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominadoS Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baíxada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
JaguaribelApodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 92 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado
do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 12 Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli-

gência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
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composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2° Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimouial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1° O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma Diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
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§ 2° As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
eUl Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Miuistério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nO 8.216, de 13 de agosto de 1991.

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que Se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Admínístração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4°e § 2°do art. 5°do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990.

Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode Se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
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Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
lúdricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
H - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV -

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):

a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministêrios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
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Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
comos respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continnidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 2· da Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento de universidade ou de instituição não-universitária, o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições,
assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados
efetivos mediante ato do Poder Executivo.»

Art. 44. O art. 3· da Lei n· 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5· A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
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§ 6° Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e eqnipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7° O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5° deste artigo nos casos as escolas técnicas e agrotéc·
nicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997."
Art. 45. O art. 17 da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregu.
lar sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que oimóvel
estiver ocupado.
§ 1° O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2° Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-Io.»
Art. 46. O art. 3" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3° O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
V
VI
Banco Central do BrasiL
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§ 2" Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 47. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.»

Art. 48. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
11 - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ I" A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2" O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
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recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objeti_
vos e metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 49. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 12 Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 22 O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.

Art. 50. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Art. 53. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar
as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial e de
serviços gerais, no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.
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Art. 54. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de
niarço de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996;'1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de '1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de
14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30, de
15 de maio de 1997, e 1.549-31, de 13 de junho de 1997.
Art. 55. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, e os arts. 1º,
2º e 9º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.560-7, DE,l1 DE JULHO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União.
da dívida pública mobiliária e outras que
especifico, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de setembro de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito internoeextemo;
H - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
IH - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I,juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ Iº As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2º Não serão abrangídas pela assunção a que se referem os
incisos I e H, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
a) as obrigações origínárias de contratos de natureza mercantil;
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b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais;

c) as obrigações já refinanciadas pela União.
§ 3' As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.

§ 4' O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até
noventa dias, por decisão fundamentada do Ministro de Estado da
Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e
Estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados;

b) o Estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias
para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a
alínea anterior.

Art. 2' O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos psra cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I -

dívida financeira em relação à receita líquida real (RLR);

H - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;

IH

despesas com funcionalismo público;

IV

arrecadação de receitas próprias;

V
privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI -

despesas de investimento em relação à RLR.

Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
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caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as seguintes em
igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa minima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente
com base na variação do IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro Índice que vier a substituí-lo.
§ 1º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir até 120 dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.

§ 3º A parcela a ser amortizada na forma do art. 7º poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1º.
§ 4º Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5º Enquánto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

b) somente poderá contrair novas dividas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;
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-

c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e muuicipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.

§ 6" A não observância das metas e compromissos estabelecidos
no programa implicará, durante o período em que durar o descumprimento, sem prejuizo das demais cominações pactuadas nos contratos de
jinaociamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados
neste artigo pelo custo médio de captação da divida mobiliária federal,
acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro pontos
percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5Q•

Art. 4 Q OS contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a e 11, da Constituição.
Art. 5Q OS contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da divida refinanciada nos termos desta medida provisória.
Art. 6" Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5Q,
poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações:
I - dívidas refinanciadas com base na Lei nQ 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;

11 -

divida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

111 -

dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n Q 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na Lei n Q 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dividas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;

V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei n Q 8.727, de 5 de novembro de 1993;
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VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei n? 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Estado,
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ 1· Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei
n· 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2· Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3· O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior, estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR
anual.
§ 4· Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 5· Eventual saldo devedor resultante da aplicação do dísposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6· No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.
Art. 7· Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 8· Para efeito da amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta medida provisória,
poderão ser utilizados pelos Estados os créditos não repassados pela
União, relativos à atualização monetária do IPI-Exportação.
Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de que trata o
caput fica condicionada à adoção, pelos Estados, das seguintes providências:
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a) obtenção da competente autorização legislativa;

b) repasse, aos respectivos Municípios, da importância correspondente aos 25% do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido
no § 3º do art. 159 da Constituição Federal.

Art. 9º A União poderá contratar com instituição financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que trata esta
medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de
refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 10. O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir títulos do Tesouro Nacional, com forma de colocação, prazo de
resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à
obtenção dos recursos necessârios à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos
desta medida provisória, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento
às empresas concessionârias, para expansão e melboria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionârias sob controle dos
Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatização .»
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4247-4591,jul. 1997
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Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória n· 1.560-6, de 13 de junho de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.578-1, DE 17 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a administração do Institu-

to de Resseguros do Brasil (lRB), sobre a
transferência e a transformação de suas
ações, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para a União, mediante ressarcimento, a propriedade das ações Classe A, pertencentes ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), representativas de cinqüenta por cento do
capital social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
II - adotar as providências necessárias à transformação das
atuais ações Classe A e Classe B, em que se divide o capital social do
IRB, em ações ordinárias e ações preferenciais, respectivamente.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor das ações a
serem transferidas para a União, será considerado o valor patrimonial das ações em 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo IGP-M até
a data do efetivo pagamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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Art. 2' Os arts. 43, 46, 47 e 48 do Decreto-Lei n' 73, de 21 de
novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43. O capital social do IRB é representado por ações
escriturais, ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal.
Parágrafo único. As ações ordinárias, com direito a voto,
representam, no minimo, cinqüenta por cento do capital social,»
«Art. 46. São órgãos de administração do IRB o Conselho
de Administração e a Diretoria.
§ l' O Conselho de Administração é composto por seis
membros, eleitos pela Assembléia Geral, sendo:

I - três membros indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, dentre eles:
a)

o Presidente do Conselho;

b)

o Presidente do IRB, que será o Vice-Presidente do Con-

selho;

n - um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento;

In - um membro indicado pelos acionistas detentores de
ações preferenciais;
IV - um membro indicado pelos acionistas minoritários,
detentores de ações ordinárias.
§ 2' A Diretoria do IRB é composta por seis membros, sendo
o Presidente e o Vice-Presidente Executivo nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Fazenda, e os demais eleitos pelo Conselho de Administração.
§ 3' Enquanto a totalidade das ações ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações preferenciais
será facultado o direito de indicar até dois membros para o
Conselho de Adminstração do IRE.
§ 4' Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria do IRB terão mandato de três anos, observado o disposto na
Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n, 7, e.i, p. 4247-4591,jul. 1997
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Art. 47. O Conselho Fiscal do IRB é composto por cinco

membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assem.
bléia Geral, sendo:
I - três membros e respectivos suplentes indicados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os quais um representajj,
te do Tesouro Nacional;
n - um membro e respectivo suplente eleitos, em votação
em separado, pelos acionistas minoritários detentores de ações
ordinárias;
In - um membro e respectivo suplente eleitos pelos acio.
nistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com
voto restrito, excluído o acionista controlador, se detentor dessa
espécie de ação.
Parágrafo único. Enquanto a totalidade das ações ordinarias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações
preferenciais será facultado o direito de indicar até dois membros
para o Conselho Fiscal do IRB.

Art. 48. Os estatutos fixarão a competência do Conselho de
Administração e da Diretoria do IRB.»
Art. 3· Fica o IRB autorizado a celebrar contrato de gestão, nos
termos da legislação em vigor.
Art. 4· Para os efeitos do disposto no art. 8· dos estatutos
aprovados pelo Decreto n· 60.460, de 13 de março de 1967, serão
utilizados os balanços do IRB e das seguradoras acionistas do IRB
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor das ações a
serem redistribuídas entre as seguradoras, será utilizado o valor
apurado na data-base de 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo
IGP·M até a data da efetiva redistribuição.

Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.578, de 17 de junho de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v.189, n.7, t.l, p. 4247-459l,jul.1997
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Art. 7Q Ficam revogados os arts. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do

Decreto-Lei n Q73, de 21 de novembro de 1966.

Brasília, 17 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.531-8, DE 22 DE JULHO
DE 1997
Dá TWva redação aos arts. 24, 26, 57 e 120
da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e (UJ art. 15 da
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. to Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n Q8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

..

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço
público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica."
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.L, p. 4247-4591,jul. 1997
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«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2Q e 4Q do art. 17 e
nos incisos 111 a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retarda.
mento previsto no final do parágrafo único do art. 8Q desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade sups,
rior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
.........................................................................................................
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57
..
.........................................................................................................

11 - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos comvistas à obtençãode preços e condiçõesmais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
.........................................................................................................
§ 4Q Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso 11 do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União.»
Art. 2Q O art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15
..
IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
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§ 4° Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnícas.»

Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
J1\edida provisória nO 1.531-7, de 20 de junho de 1997.
Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.563-7, DE 22 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de

'Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
coufere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:

Art. lº Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feito por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim, os pagamentos de aluguel de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4247-4591,jul. 1997
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-

containers, sobreestadia e outros relativos ao uso de serviços de
instalações portuárias;
II
comissões pagas por exportadores a seus agentes no
exterior;
III
remessas para o exterior, exclusivamente para paga.
mento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mero
cado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contrapres_
tação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colo.
cação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.1, p. 4247-4591,jnl. 1997
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XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos Il, III, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2Q Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
M 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9' da Lei nQ 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoajuridica situada exclusivamente em área de livre comércio.
Art. 4Q OSvalores a que se refere o inciso II do § 3' do art. 42 da
Lein' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00
(doze mil reais) e R$80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Art. 5' Ficam convalídados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.563-6, de 20 de junho de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1997.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.566-6, DE 22 DE JULHO
DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997
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Art. 1· Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milbões de reais) as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente
para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades d~
Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.566-5, de 20 de junho de 1997.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.569-4, DE 22 DE JULHO
DE 1997
Estabelece multaem operações de impor.
tação e dá outras providências.

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

Art. 1· Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central Brasil;
Ir - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
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III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ 1· A multa de que trata o caput será cobrada:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
o período compreendido entre a data limite do prazo estabelecido pelo
Banco Central do Brasil para contratação do cámbio e a data da sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no período;

b) nas importações enquadradas no inciso lII, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do cámbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data dorecolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180
dias.
§ 2· São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
o caput:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t. I, p. 4247-4591,jul.1997
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a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.

Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
11 -

aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

111 - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou eqnivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujo
valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso anterior.

Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-3, de 20 de junho de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.7, t.l, p. 4247-4591,jul. 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.570-4, DE 22 DE JULHO
DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei
n' 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5Q e seu parágrafo
único e 7Q da Lei n Q 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1Q e seu § 4Q
da Lei n Q 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1Q, 3Q e 4Q da Lei n Q
8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2Q O art. 16 da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova»
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.570-3, de 20 de junho de 1997.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 22 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.L, p. 4247-4591,jul. 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.579-10, DE 23 DE JULHO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
dos arts. 19, 34, 35 e § 4' do art. 53 da Lei n'
9.293, de 15 de jullw de 1996, que dispõem,
respectivamente. sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para os
exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14
..
§ 3Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encaro
gos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação oríginal.»
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original, que:
........................................................................................................»

«Art. 34
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VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e
seus Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da
Lei Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

"Art. 44
.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos seeuritizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
"Art. 49
.
§ 42 Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);

VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX

os subprojetos e subatividades financiados com do-

ações;

X
XI

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

pagamento de beneficios de prestação continuada
XII
(Lei n· 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no ãmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no ãmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior,»

Art. 2· Os arts. 19,34 e 35 e o § 4· do art. 53 da Lei n· 9.293, de
15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19

..

§ 3· Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira."

«Art. 34

.

§ 4· A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no ãmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»

«Art. 35
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v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2" da Lei n" 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios, e ao Distrito Federal em conformidade com a legislação pertinente.
........................................................................................................»

«Art. 53

.

§ 4"

.

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).»

Art. 3" Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
anexo da Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas
à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus
Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente
o respectivo protocolo.

M. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.558-9, de 10 de julho de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6· Revoga-se a Medida Provisória n·1.558-9, de 10 dejulho
de 1997.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.507-22, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. 1· O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n·
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de crédito contra
instituições financeiras, instituido pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.
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Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimouial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de deterJIÚllação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuizos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
porcento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o LucroLíquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º do
art. lº.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1s não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º e 270, parágrafo úuico, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
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Art. 4Q O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nQs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de
renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fu:a
e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.507-21, de 27 de junho de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.511-13, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nP
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrú:olas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4Q, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O art. 44 da Lei nQ4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no núnimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
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§ 1Q A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o

corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2Q Nas propriedades onde a cobertura arbórea se consti-

tui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3Q O disposto no parágrafo anterior não Se aplica às

propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4Q Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região

Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13Q8, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44"W, no Estado
do Maranhão.
§ 5Q Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igual ou superior a 1.250.000, realizado segundo as diretrizes metodológicas pertinentes, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicações
do zoneamento, respeitado o limite minimo de cinqüenta por
cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de
reserva legal,»

Art. 2Q Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n? 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não corresponCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591, jul. 1997
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dem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3" A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múlti.
plo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutençã~
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconâmico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n"1.511-12, de 27 de junho de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176" da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.523-10, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

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

Art. F Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98, e alterados os
arts. 12,22,25,28,29,30,31,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei n'
8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
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"Art. 12

.

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

v -

..

.........................................................................................................
b) pessoa fisica, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não continua.

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

})

"Art. 22

.

II - para o financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2' Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' do art. 28.
§ 6' A contribnição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste
artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, e.i, p. 4247-4591,jul. 1997

4538

.....

§ 7' Caberá à entidade promotora do espetáculo a respon.
sabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de a~
dois dias úteis após a realização do evento.
§ 8' Caberá à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo
desportivo todas as receitas anferidas no evento, discriminando.
as detalhadamente.
§ 9' No caso de a associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos'
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual
de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmí,
tida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b do inciso
I do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
associações desportivas, que devem contribuir na forma dos
incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei."
"Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
...............................•.....................••.................•........................»

"Art. 28

..

§ 3' O limite minimo do salário-de-contribuição corresponde
ao piso salarial, legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este,
ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal diário ou horário,
conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
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§ 8· Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9· deste artigo.
§ 9·

.

d) a importância recebida a título de férias indenizadas;
e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;

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

})

«Art. 29

.
Escala de Salários-Base

Clasae

I
2
3
4
5
6
7
8
9

lO

Salário-Base
R$120,00
R$206,37
R$309,66
R$412,74
R$ 515,93
R$ 619,12
R$ 722,30
R$ 826,50
R$ 928,68
R$1.031,87

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

........................................................................................................
«Art. 30
.

})

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

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de
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que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de
estas operações terem sido realizadas diretamente com o produ.
tor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei
independentemente de as operações de venda ou consignaçã~
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com inter.
mediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na
forma estabelecida em regulamento;
.........................................................................................................

VI - o proprietário, o incorporador defiuido na Lei n'
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino
da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação
da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer !úpótese,
o benefício de ordem;

X - a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso
III deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;

b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;

c) à pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art.
12;
d) ao segurado especial.
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XI - aplica-se o disposto nos incisos lU e IV deste artigo à
pessoa física não produtor rural qne adquire produção para
venda no varejo a consumidor pessoa física .
........................................................................................................ »

«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços continuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
........................................................................................................

}}

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere
o art. 13 da Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.

Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de l' de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
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a)

quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrí-

gação;
b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15º dia do recebimento da notifícação;

c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 150 dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;
lU - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.
§ 1º Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
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anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3' O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § I" deste artígo.»
«Art. 38

.

§ 5' Será admitido o reparcelamento por uma úuica vez.
§ 6' Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n' 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do l' dia do mês da concessão do
parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento relativamente ao mês do pagamento.
§ 7' Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido.»

«Art. 39

.

§ 3' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
contratar leiloeiros oficiais para promover a venda admiuistrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação
de pagamento.
§ 4' O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará
alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial a que se refere
o § 3'.»

«Art. 45

.
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§ 4· Sobre os valores apurados na forma do §§ 2· e 3'
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»
"Art. 47
..

I -

.

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
........................................................................................................»

"Art. 55. .

:

.

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente,
relatório circunstanciado de suas atividades.
.........................................................................................................»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 1· Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de beneficio, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2· A notificação a que' se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
beneficio, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
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§ 3" Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se que refere este
artigo, será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, H e IH
do art. 19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas
Leis nOs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de
1995.»
«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro
oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:

I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
H -

no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.

§ I" Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja
parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.

§ 2" Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.
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§ 3º O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4º O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.
§ 5º Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;

b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;
c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.
§ 6º Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá
antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 7º Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.

§ 8º Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS,
e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão
ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.
§ 9º Não havendo interesse na adjudicação, poderá o Juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da hasta pública»

Art. 2º Ficam restabelecidos o § 4º do art. 86 e o art. 122, e
alterados os arts. 11, 16,48,55,57,58,75, 86,caput, 96,102,103,107,
130 e 131 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguinte
redação:
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«Art. 11.

v -

.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o aUX11io
de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma
não contínua;

b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem auxilio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não continua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro
sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de
inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do país do domicílio.
........................................................................................................»

«Art. 16

.

§ 2" O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
........................................................................................................»
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«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, Se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba beneficio de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
..•.....................................................................................................»

«Art. 55

.

§ 2· O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do beneficio previsto no
art. 143 desta lei e dos beneficios de valor mínimo, vedada Sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
........................................................................................................»

«Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1· A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
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condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2· Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3· A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.

§ 4· A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento.»
«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na
data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta leí.»
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 4· A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.»
«Art. 96

..

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
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indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
mu1ta de dez por cento.»
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ 1· A perda da qualidade de segurado não prejudica o
direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época
em que estes requisitos foram atendidos.
§ 2· Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para
obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de beneficio, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no ãmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2·, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
beneficio, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço,
se homem, ou trinta anos, se mu1her, optou por permanecer em
atívídade.»
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«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias."
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários
baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;
b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em divida ativa;
c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.»
Art. 3º Os arts. 144 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho."
«Art. 453
.
Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
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constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso püblíco,»
Art. 4º Os arts. 3Qe 9Qda Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996
passam a vigorar com a seguinte redação:
'
«Art. 3Q ..................................................................................
§ 1º .......................................................................................
.........................................................................................................

fJ contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996.
..••.••...••.•......•...•..•..•..•................•.....................................................»

«Art. 9º

.

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

§ 4º Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo,»

Art. 5º Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos 11 do art. 119 e 111 do § 1º do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 6º A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos respectivamente, na alinea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei nº 8.315, de
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23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7º O § 3º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 25

.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992.,»
Art. 8º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 90 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.523-9, de 27 de junho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que po,: ela foram alteradas.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art. 38, os
arts. 99 e 100 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 3º,
os arts. 139, 140, 141 e 148 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, os
arts. 3º e 4º da Lei º 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei nº 8.641, de
31 de março de 1993, e o § 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril
de 1994.
Brasília, 25 de julho de 1997; 1760 da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-10, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Os cargos vagos integrantes da estrutura dos orgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados constantes do Anexo lI, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.524-9, de 27 de junho de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 28.7.1997, págs. 16094/16111.
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.565-7, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Altera a legislação que rege o 8alárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei n· 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1· Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarqnias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n· 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55 da Lei n· 8.212, de 1991.
§ 2· Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribnintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
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rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2· A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1·, inciso Il, da Lei n· 9.424, de 1996, será redistribuída entre
o Estado e os respectivos municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referen_
ciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
Art. 3· O Salário-Educação, não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4· A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo úuico. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importãncia equivalente a um por cento, a título de taxa de
admiuistração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1·, da Lei n· 9.424,
de 1996.

Art. 5· A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6· As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
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Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.
Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.565-6, de 27 de junho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.571-4, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Soeíot (INSS), pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jnl. 1997

4558
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), oriundas de contribnições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.

§ 2º As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

Art. 2º As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, as dívidas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º O percentual de que trata o caput do art. 1º será reduzido
em:
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I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios
segnintes; ou
11 - seis pontos, para os municípios com até 20.000 habitantes
e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000
habitantes e identificados por aquele programa; ou

111 - seis pontos, para os municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ 1" Excluem-se do disposto nos incisos I e 11 deste artigo os
municípios com Indice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2" A aferição da receita a que Se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3" Os municípios a que se refere o inciso 11 deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final
do ano de 1996.

§ 4" A população de cada município será a informada. pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4" Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1" desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de divida para
com o INSS por eles substitnídas.
Art. 5" O acordo celebrado com base nos arts. 1" a 3" desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
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de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 6Q Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas, entidades ou
hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração
Pública direta e indireta, integrantes desse sistema, poderão ser
parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham
junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código
Civil.
§ 1Q As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso IV do art. 30 da Lei nQ 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7Q deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2Q O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3Q OS prestadores de serviços de assistência médica e ambu-

latorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizar; o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4Q Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
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recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5· Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6· Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n·s 8.212, de 1991,
8.620, de 5 dejaneiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7· Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1·, as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1" de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;

b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12· mês, inclusive.

§ 8· As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.

§ 9· O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o Seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n· 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
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quer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos
legais.

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.571-3, de 27 de junho de 1997.
Art. 8· Esta medida provisória eutra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176· da Iudependência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.572-3, DE 25 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mini-

mo e dos beneficios da Previdência Social.

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

Art. 1· O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
a partir de 1" de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro
reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).

Art. 2· Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1· de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3· Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do
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artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4º Para os beneficios que tenham sofrido majoração em 1s
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2º, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.572-2, de 27 de junho de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinlwld Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Beneficios Concedidos de
Acordo com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Beneficio
até maio/96

emjunho/96
em julho/96~

em agosto/96

Reajuste (%)
7,76
7,14
6,53
5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11
3,51
2,92

em dezembro/96
em janeiro/97
em fevereiro/97
emmarço/97
em abril/97

emmaio/97

2,33
1,74
1,16
0,58
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.573-10, DE 31 DE JULHO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954. e dá outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 9º, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19,20,24,31,35,36,
37,38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,
95,98,102,103,117,118,119,120,128,129,133,140,143,149,164,
167, 169, 186, 203, 230 e 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9Q

.

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão
ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício,
interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá
optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.»-

«Art. 10

.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão
estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira
na Administração Pública Federal e seus regulamentos.»

«Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
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quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas.»
«Art. 13

.

§ 1· A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2· Em se tratando de servidor, que esteja na data de
publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos
I, 111 e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV,
VI, VIII, alíneas a, b,d, e e I, IX, X do art. 102, o prazo será contado
do término do impedimento.
§ 4· Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
........................................................................................................»

«Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ 1· É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§ 2· Será exonerado do cargo ou dispensado da função o
servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto
no parágrafo anterior.

§ 3· A autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe
exercício.
§ 4· O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o
servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término
do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.»
«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor.»
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«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro muni_
cípio em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, n~
máximo, trinta dias de prazo contados da publicação do ato, para
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluido
nesse prazo o tempo necessário para O deslocamento para a nova
sede.
§ I" Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será
contado a partir do término do impedimento.
§ 2" É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido
tvs caput»

«Art. 19

.

§ I" O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da administração.
••.••...••.••.•..•••.••.•.•.•.•••••••••••••••••••••.•..•••..••................................•.•.•..•..»

«Art. 20

.

§ 3" O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4" Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim como afastamento para
participar de curso de formação decorrente de aprovação em
concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5" O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1",86 e 96, bem
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-

assim como na hipótese de participação em curso de formação, e
será retomado a partir do término do impedimento.»
«Art. 24
.
.........................................................................................................

§ 22 A readaptação será efetivada em cargos de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga,»
«Art. 31.

.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 32 do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em outro
órgão ou entidade.»
«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
........................................................................................................»

«Art. 36

.

Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e Municípios, deslocado no interesse
da administração, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica oficial,»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no àmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com
prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:

I -

interesse da administração;
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111

equivalência de vencimentos;
manutenção da essência das atribuições do cargo;

IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 1· A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços,
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.

§ 2· A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do 8ipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3· Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na
forma dos arts. 30 e 3lo
§ 4· O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do 8ipec, ou ter exercício provisório, em outro órgão
ou entidade, até seu adequado aproveitamento.»

«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ F O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regnlamentares do titular.
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§ 2Q O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § F do art. 62.»
«Art. 44

..

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que
trata o art. 97, e saidas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a
ser estabelecida pela chefia imediata;

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.»
«Art. 46. As reposições e indeuizações ao erário serão previamente comuuicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.

§ 1Q A indeuização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2Q A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3Q A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
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superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ 12 A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 22 Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço,
passar a ter exercicio em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que
detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na
mesma sede.
.................................................................................................

})

«Art. 58

.

§ 32 Também não fará jus a diárias o servidor que se
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração
urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e
regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado
mantidas com países limitrofes, cujajurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,
salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional,»
«Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições,
gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
....•..•....................••.................•••..•.•..................•••.....................•......»
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«Subseção!
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia ou Assessoramento
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento
em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo
seu exercício.
§ 1· A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria.
§ 2· A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício
consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança até o limite
de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para a
concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3· Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 4· Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo
anterior.
§ 5· Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do
cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9·.»
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
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observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês
em que completar o qüinqüênio.»

«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77."
«Art. 81.

v -

.

pata capacitação:

........................................................................................................»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos país, dos filhos,
do padrastro ou madrastra e enteado, ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por junta médica oficial.
§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta
do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até
trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo
estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias,»
«Art. 84
.
§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, dos Distrito Federal e Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da
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Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde
que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo»
«Art. 86
.
§ 1s O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três
meses.»
«Seção VI

Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em
estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares,
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração,
prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite.
§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
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desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
para entidades com 500 a 5.000 associados, um serI
vidor;
para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
H
servidores;
IH - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 12 Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
........................................................................................................ »)

«Art. 93

.

§ 52 Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela reqnisitado, as regras previstas nos §§ 12 e 2'
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio
total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal."
«Art. 95
.
§ 42 As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinadas em regulamento."
«Art. 98.
.
§ ]O Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 22 Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário."
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«Art. 102.

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII -

..

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;
XI - afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual coopere."
«Art. 103

.

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde
que exceder o prazo a que se refere a alinea b do inciso VIII do
art. 102.
........................................................................................................»

«Art. 117

.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado."
«Art. 118

..

§ 3' Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
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inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»

«Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo
em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art.
9', nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
.......................................................................................................•»

«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.»
«Art. 128. .
..
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar,»
«Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave,»
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se
refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão,
adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
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H - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;

IH -

julgamento.

§ 1" A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matricula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente
regime jurídico.
§ 2" A comissão lavrará até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas
as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata., para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3" Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4" No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridadejulgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3" do art. 167.

§ 5" A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que converter-se-á
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6" Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de
aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7" O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trintas dias,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, e.i, p. 4247-4591,jul. 1997

4578
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as
circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Iei.»

«Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade, habitual, também será adotado o procedimento sumário a
que ser refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I -

a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa
do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior
a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias
de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou
superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de
doze meses;

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará
o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono
de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior
a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora
para julgamento.»

«Art. 143

.

§ 1s Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»

«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que
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deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 164

.

§ 2" Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do índicíado,»
«Art. 167
.
§ 4º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o Seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos..
«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável> a
autoridade que determinou a instauração do processo ou outra
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial>
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo .
• 0.00.00.00.0 • • • • • • • • 0'0 •••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •• 0.00.0 •••• ' 0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

«Art. 186

»

.

§ 3" Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à
junta médica oficial> que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.»
«Art. 203
.
§ 2" Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor>
e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do
art. 230> será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3" No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do
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respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que tratam os parágrafos do art. 230.
§ 4" O servidor que durante o mesmo exercício atingir o
limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por
junta médica oficial.»

«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua fanulia compreende assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio
ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.
§ 1" Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

§ 2" Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade
promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirájunta médica especificamente para esses
fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes,
com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam
respondendo a processo disciplinarjunto à entidade fiscalizadora
da profissão.»

«Art. 243

.

§ 7" Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitutionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
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§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»

Art. 2' ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei n' 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei n' 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
§ l' A importãncia paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório,
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
§ 2' A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se
incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se
o seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3' O art. 22 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4247-4591,jul. 1997

4582
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.

§ 4· O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 50 O auxI1io-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
beneficio alimentação.
§ 6· Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7· Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8· As diárias sofrerão desconto correspondente ao aUXÍlio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6·.»

Art. 4· As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n· 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às
empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 5· Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico,
da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta
dias de terias anuais, a partir do período aquisitivo de 1997.
Art. 6· O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
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Art. 78 Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n 8 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo
de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.
Art. 88 Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 98 Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape).
§ 18 A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 28 Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 38 Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente comprovados.
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
benefício.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
98 e 10 desta medida provisória
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Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n· 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2· e 152 da Lei n· 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
.........................................................................................................

§ 6" Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.

.........................................................................................................
§ 9· Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço püblíco,»

«Art. 152

..

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do Julz-Presidente.»

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.573-9, de 3 de julho de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. 1· da Lei n· 2.123, de 1· de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n· 4.069, de 11
de junho de 1962, o parágrafo único do art. 3· da Lei n· 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o § 2· do art. 2· da Lei n· 5.845, de 6 de
dezembro de 1972, os incisos lU e IV do art. 8·, o art. 23, os incisos IV
e V do art. 33, o parágrafo único do art. 35, os §§ 1· e 2· do art. 78, o
§ 2· do art. 81, os arts. 88, 89, o § 3· do art. 91, o parágrafo único do
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art. 101, os arts. 192, 193 e 251 da Lei n Q8.112, de 11 de dezembro de
Q
Q
1990, o art. 5 da Lei n 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4Qda
Lei n" 8.889, de 21 de junho de 1994.
Q
Brasília, 31 de julho de 1997; 176 da Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.575-2, DE 31 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

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

Art. 1" Observado o disp-ostonos arts. 18 e seu parágrafo único,
19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47, 49
e 56 e seu parágrafo único, da Lei n? 8.630, de 25 defevereiro de 1993,
a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao
órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2Q Para os fins previstos no art. 1Qdesta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
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a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1· O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.

§ 2Q O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do beneficio de
ordem.
§ 3Q O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3Q O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ 1Q Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo,
o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2Q É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador
portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter permanente.
§ 3Q A cessão de trabalhador portuário avulso pelo órgão gestor
de mão-de-obra ao operador portuário, para as funções de direção e
chefia, não acarretará vinculo empregatício, desde que seja observado
o rodízio, não superior a trinta dias, entre os integrantes do quadro
de trabalhadores registrados.
Art. 4Q É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado
no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária
complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5Q Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mão-deobra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
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Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador
avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 6" O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas
de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas
listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que não
haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 7º Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 8º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 9' O descumprimento do disposto nesta medida provisória
sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$173,OO (cento e setenta e três reais) a R$1.730,OO
(um míl, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 6º;
II - de R$575,OO (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$5.750,OO (cinco míl, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$345,OO (trezentos
e quarenta e cinco reais) a R$3.450,OO (três míl, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 8';

III - de R$345,OO (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$3.450,OO (três míl, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 62
e aos demais artigos.
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Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência,
oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das
penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 10. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n· 8.630,
de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso IH do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 11. O processo de autuação e imposição das multas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 12. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão
gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 13. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3· da Lei n· 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.575-1, de 3 dejulbo de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de julbo de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
PauloPaiua
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.576-2, DE 31 DE JULHO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência
Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ 1Q A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2Q OS processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam
partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na
qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3Q OS servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam
automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante
autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 4Q OS responsáveis pela condução dos inventários da Sunab e
do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2Q Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da Leí
n Q8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento de
quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
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H - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3· Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindiveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
H - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da
Fazenda;
IH - ceder, nos termos do § 4· do art. 37 da Lei n· 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n· 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso IH fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências
legais da Sunab.
Art. 4· O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5· A CentraI de Medicamentos (Cerne) será desativada, devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6· Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7· O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab,
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observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.576-1, de 3 de julho de 1997.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n· 8.029, de 12 de abril
de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n· 5, de 26 de
setembro de 1962.
Brasília, 31 de julho de 1997; 176" da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREmO DE 1997(*)
Estima a Receita • fim a Despesa da
União para o exercicio financeiro de 1997.

Retificação

o anexo eslá publicado no DO de25.7.1997, pág. 16070.
MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.481·51, DE 11 DE JUNHO
DE 1997(**)
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abrü de
1990, e dá outras prolJidências.
DO de 27.2.1997 (V. Coleção das Leis. BrasOia, 189 (2):657, fev.
1997).
(OO)Publicadano DO de 12.7.1997 (pág. 4383 desta obra).
(0) Publicada no
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Retificação

No DO de 12 de julho de 1997, Seção 1, pág. 14785, onde se lê:
Medida Provisória n"1.481-51, de 11 dejunho de 1997 ,leia-se: Medida
Provisória n" 1.481-51, de 11 de julho de 1997.

MEDIDA PROVISÓRlA N" 1.508-19, DE 11 DE JULHO
DE 1997(*)
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instruA
mensoe, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeM porte, e estabelece suspensão do IPI na
saúla de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

Retificação do Anexo

-Na página 14803, 1" coluna, onde se lê:
8430.41.30
8448.19.00 (24)

8437.10.00
8454.20.90

8443.19.90
8459.39.00

8445.30.90
8462.21.00

8448.11.20
8465.95.11

8437.10.00
8437.80.10
8454.20.90

8443.19.90
8443.21.00
8459.39.00

8445.30.90
8445.40.11
8462.21.00

8448.11.20 .
8448.11.90
8465.95.11

Leia-se:
8430.41.30
8430.41.90
8448.19.00 (24)

(*) Publicada noDO de 14.7.1997 (pág. 4448 desta obra).
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1.573-10 - Medida Provisória de 31 de julho de 1997 -Altera dispositivos
das Leis n!!s8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro
de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências.
Publicada no DO de l' agosto de 1997.

4564

1.575-2 - Medida Provisória de 31 de julho de 1997 - Dispõe sobre normas
e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas
pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de agosto de 1997.

4585

1.576-2 - Medida Provisória de 31 de julho de 1997 - Dispõe sobre a
extinção dos órgãos que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de l' de agosto de 1997.

4589

4557

RETIFICAÇÕES

LEI
9.438 - Lei de 26 de fevereiro de 1997 - Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1997. Publicada no DO de 27
de fevereiro de 1997 e retificada no DO de 25 de julho de 1997.

4593

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.481-51 - Medida Provisória de 11 de junho de 1997 - Altera a Lei nº
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 11 de julho de 1997.
Retificada no DO de 12 de julho de 1997.
1.508~19 Medida Provisória de 11 de julho de 1997 -Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial Publicada noDO de 14 de julho de 1997.
Retificada no DO de 15 de julho de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.L, p. 4595-4602,jul. 1997
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO CIVIL PúBLICA
Normas; Danos; Meio Ambiente; Consumidor; Bens de valo artístico,
estético, histórico e turístico; Lei n'2 7.347/85, alteração

Medida Provisória n' 1.570·4, de 22 de julho de 1997..............................

4527

ADICIONAL AOFRETE PARAARENOVAÇÃO DOFUNDODAMARINHA
MERCANTE(AFRMMl
Legislação, alteração

Medida Provisória n'I.551·24, de 10 de julho de 1997............................

4332

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo

Medida Prooisoria n 21.543·24, de 10 de julho de 1997............................

4303

Cargos, extinção

Medida Prouieória nº 1.524·10, de 25 de julho de 1997............................

4554

Contrato; Licitação; Normas; Lei 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'I.531-S, de 22 de julho de 1997..............................

4519

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n" 8.931/94, alteração
Lei n' 9.466, de 9 de julho de 1997..............................................................

4100

n2

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Lei orgânica, criação; Lei Complementar nl!73/93, alteração
Lei n' 9.469, de 10 de julho de 1997

4111

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.I, p. 4603-4617, juI. 1997

4604
ÁLCOOL ver BEBIDA ALCOÓLICA
APARELHO ver EQUIPAMENTO
APOSENTADORIA ver FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA
INDMDUAL (FAPl)
APOSENTADORIA ver também PLANO DE INCENTIVO ÀAPOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL
ÁREA AGRíCOLA
Área florestal; Conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.511-13, de 25 de julho de 1997.............................

4534

ÁREA FLORESTAL
Área agrícola; Conversão, proibição

Medida Provisória nº 1.511·13, de 25 de julho de 1997.............................

4534

ASSISTftNCIA SOCIAL
Organização; Lei nº 8.742/93, alteração
Medida Provisória n' 1.473-33, de 11 de julho de 1997.............................

4365

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor Público Estadual, participação, redução

Medida Provisória nº 1.556-12, de 10 de julho de 1997.............................

4346

ATMDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), criação

Medida Provisória n' 1.548-33, de 10 de julho de 1997.............................

4314

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão

MedidnProvisória n' 1.553-17, de 10 de julho de 1997..............................

4340

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Aumento de Capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN). emissão

Medida Provisória nº 1.553-17, de 10 de julho de 1997.............................

4340

Servidor, plano de carreira

Medida Provisória n' 1.535-7, de 11 de julho de 1997

_............

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.1, p. 4603-4617,juI. 1997

4453

4605
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Contrato;Companhia Docas do Rio de Janeiro
Medida Provisória nº 1.566-6, de 22 de julho de 1997..............................

4523

BEBIDA ALCOÓLICA
Imposto sobre Produtos Industrializados (lPD, suspensão
Medida Provisória n' 1.508·19, de 11 de julho de 1997
Publicada no DO de 14 de julho de 1997....................................................
Retificada no DO de 15 de julho de 1997....................................................

4448
4594

C
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

Regulamentação
Medida Prooieória n' 1.542·24, de 10 de julho de 1997............................

4291

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória »" 1.543·24, de 10 de julho de 1997............................

4304

Quantitativo; InstituiçãoFederalde Ensino Superior; CentroFederalde
Educação Tecnológica
Medida Prcuísória n' 1.534-7, de 10 de julho de 1997..............................
Remuneração; Lei n!! 8.911194,alteração
Medida Prooísóría n' 1.480-32, de 11 de julho de 1997............................

4275
4376

CARGOS

Extinção, Administração pública
Medida Provisória nº 1.524-10, de 25 de julho de 1997............................

4554

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Meâida Prooísõria n' 1.534-7, de 10 de julho de 1997.............................

4275

CLT ver CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
CÓDIGO FLORESTAL

Criação; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Prouieória n' 1.511-13, de 25 de julho de 1997............................

4534

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.l, p. 4603-4617,jul. 1997

4606
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n' 1.469-20, de 11 de julho de 1997.............................

4364

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEffiO

Contrato;Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicoe Social
Medida Provisória nl! 1.566-6, de 22 de julho de 1997...............................

4523

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)

Programa Nacional de Desestatíaação, inclusão
Medida Provisória n' 1.580, de 23 de julho de 1997..................................

4247

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Autarquia, transformação; Lei n2 8.884/94. alteração
Lei n' 9.470, de 10 de julho de 1997

4114

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n' 1.507-22, de 25 de julho de 1997.............................

4532

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Decreto-Leinl! 5.452143, alteração
Lei n' 9.471, de 14 de julho de 1997

4415

CONSUMIDOR ver AÇÃO CML PúBLICA
CONTRATO
Administração pública; Lei n9 8.666/93. alteração

Medida Provisória n' 1.531-8, de 22 de julho de 1997...............................

4519

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Serviço público; Interesse público; Lei n2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n' 1.554-17, de 11 de julho de 1997.............................

4412

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

Ministério dos Transportes
Medida Provisória n' 1.555-12, de 10 de julho de 1997.............................

4345

CRÉDITO RURAL

Auxílio pecuniário, concessão;Lei n!! 8.427/92, alteração
Medida Provisória n!! 1.512-12, de 11 de julho de 1997.............................
Normas; Lei
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4400

9.138195, alteração

Medida Provisória nº 1.512-12, de 11 de julho de 1997.............................
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4400

4607

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis
8.911194,alteração
Medida Prcoieóría n' 1.480-32, de 11 de julho de 1997

n'" 8.112/90

e

4376

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Normas; Incentivo fiscal
Medida Provisória nº 1.562·7, de 11 de julho de 1997..............................

4418

DISTRITO FEDERAL
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS)
Medida Prooísôria n' 1.571-4, de 25 de julho de 1997..............................

4557

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
Normas; União Federal

MediOO Prouieória n' 1.560-7, de 11 de julho de 1997..............................

4510

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e bases; Lei n 2 9.394196, alteração

Lei n' 9.475, de 22 de julho de 1997

_

__

4238

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPn, recolhimento, prazo

MediOO Provisórian' 1.508-19, de 11 de julho de 1997
Publicada no DO de 14 de julho de 1997
Retificada no DO de 15 de julho de 1997
ENCARGOS FINANCEIROS

_
_.................................

4448
4594

Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n2 8.913/94,
alteração

Lei n' 9.466, de 9 de julho de 1997..............................................................
EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (lPD, isenção
Medida Provisória n e 1.508-19, de 11 de julho de 1997
Publicada no DO de 14 de julho de 1997
_
Retificada no DO de 15 de julho de 1997....................................................

4100

4448
4594

ESTADO

Dívidas, amortização,parcelamento; Instituto Nacional doSeguroSocial
(INSS)
MediOO Prooieória n' 1.571-4, de 25 de julho de 1997..............................

4557

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, e.i, p. 4603--4617,jul. 1997

4608
EXPORTAÇÃO
Bens; Serviços Nacionais; Financiamento, concessão

Medida Provisória n' 1.574-2, de 10 de julho de 1997...............................

4357

F
FGTS ver FUNDO DE GARANTIA DOTEMPO DE SERVIÇO
FLORESTA ver ÁREAFLORESTAL
FLORESTA ver também CÓD1GO FLORESTAL
FUNÇÃOGRATIFICADA
Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória n' 1.543-24, de 10 de julho de 1997.............................

4304

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica

Medida Provisória n' 1.534-7, de 10 de julho de 1997..............................

4275

FUNDO DAMARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n' 1.551-24, de 10 de julho de 1997.............................

4332

Recursos. utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n' 1.469-20, de 11 de julho de 1997.............................

4364

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n!! 8.019/90, alteração
MedidaProvisôria n' 1.475-29, de 11 de julho de 1997.............................

4367

FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL (FAPI)
Criação

Lei n' 9.477, de 24 de julho de 1997............................................................

4240

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas. responsabilidades, novação

Medida Provisória n' 1.520·10, de 11 de julho de 1997.............................

4401

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação.
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei n2 2.406188, alteração

Medida Provisória n' 1.520-10, de 11 de julho de 1997.............................

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.l, p. 4603-4617,juI. 1997

4401

4609
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO(FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n9 8.844194
Lei n' 9.467, de 10 de julho de 1997

4101

Normas; Lei nl! 8.036/90, alteração
Lei n' 9.467, de 10 de julho de 1997

4101

G
GlIATlFICAÇÃODE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provis6ria n' 1.547·32, de 10 de julho de 1997............................

4311

GlIATlFICAÇÃODE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃOAO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do TráfegoAéreo (Dacta)
Medida Provis6ria n' 1.547·32, de 10 de julho de 1997............................

4311

GlIATlFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE {GDP}
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamentoe planejamento
Medida Provis6ria n' 1.548-33, de 10 de julho de 1997............................

4314

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO (DACTA)
Gratificaçãode Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provis6ria n' 1.547·32, de 10 de julho de 1997............................

4311

I
IMÓVEL
União Federal; Regularização;Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis ngll 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provis6ria n' 1.567-5, de 11 de julho de 1997..............................

4424

IMPORTAÇÃO
Multas, definição
Medida Provis6ria n' 1.569·4, de 22 de julho de 1997..............................

4524

IMPOSTO DE RENDA
Beneficiários residentes no exterior
Medida Provis6ria n' 1.563-7, de 22 de julho de 1997..............................
Legislação,alteração; Contribuição sobreo lucro
Medida Provis6ria n' 1.559·15, de 11 de julho de 1997............................

4521
4416

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.I, p. 4603-4617,jul. 1997
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Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n'J.1.508*19, de 11 de julho de 1997

Publicada no DO de 14 dejulbo de 1997.............................................
Retificada no DO de 15 de julbo de 1997

4448
4594

INAN ver INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRlÇÃO
INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas

Medida Provisória n e 1.562-7, de 11 de julho de 1997...............................

4418

INSTITUlÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo

Medida Provis6ria e" 1.534-7, de 10 de julho de 1997...............................

4275

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB)
Administração, normas; Ações, transferência

Medidaprovis6ria nº 1.578-1, de 17 de julho de 1997...............................

4516

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (lNAN)

Extinção
MedidaProvis6ria
Medida Provis6ria

n e 1.576-1, de 3 de julho de 1997.................................
n e 1.576-2, de 31 de julho de 1997...............................

4276
4273

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Dívida, amortização, parcelamento

Medida Provisória n e 1.571-4, de 25 de julho de 1997...............................

4557

Estados, Distrito Federal; Municípios e Sistema Único de Saúde;

MedidaProvis6ria n e 1.571-4, de 25 de julho de 1997...............................

4557

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei 0 9 8.745/93, alteração

Medida Provis6ria n e 1.554-17, de 11 de julho de 1997.............................

4340

L
LEI DOS QUlNTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nQB 8.112190 e

8.911194, alteração
Medida Provisória n e 1.480·32, de 11 dejulbo de 1997.............................
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.1, p. 4603-4617,juI. 1997

4376

4611
LICITAÇÃO

Administração pública; Lei n2 8.666/93, alteração
Medida Provisória n' 1.531·8, de 22 de julho de 1997..............................

4519

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTO
MEIO AMBIENTE ver AÇÃO CIVIL PúBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual, normas
Medida Provisória n' 1.477·38, de 11 de julho de 1997............................

4369

MICROEMPRESA

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhimento, prazo
Medida Provisória n' 1.508-19, de 11 de julho de 1997
Publicada no DO de 14 de julho de 1997
:.......
Retificada no DO de 15 de julho de 1997

4448
4594

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMAAGRÁRlA

Gratificaçãode Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n' 1.547-32, de 10 de julho de 1997............................

4311

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n' 1.555-12, de 10 de julho de 1997............................

4345

MINISTÉRIOS

Organização
Medida Provisória n' 1.549-32, de 11 de julho de 1997............................

4476

MUNIcfPIO

Dívidas, amortização,parcelamento;Instituto Nacional doSeguro Social
(INSS)
Medida Provisória n' 1.571·4, de 25 de julho de 1997

4557

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL

Emissão; Banco do Brasil S.A.;Aumento de capital
Medida Provisória n' 1.553-17, de 10 de julho de 1997............................

4340

Programa Nacionalde Desestatízação cPND)
Medida Provisória n' 1.538-42, de 10 de julho de 1997............................

4280

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, e.i, p. 4603·4617,jul. 1997
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NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL
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ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e' 1997; Leis ns 9.082195 e

9.293/96, alteração
Medida Provisória n' 1.558-9, de 10 de julho de 1997...............................

4353

Receita; Despesa; Exercício Financeiro de 1997
Lei nf1 9.438. de 26 de fevereiro de 1997
Publicada no DO de 27 de fevereiro de 1997 e retificada noDO de 25 de
julho de 1997. ................................................................................•..............

4593

União Federal; Diretrizes; Exercício de 1996 e 1997; Leis n2'3 9.082195 e

9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.579-10, de 23 de julho de 1997.............................

4528

União Federal; Exercício de 1998

Lei n' 9.473, de 22 de julho de 1997

4182

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes

Medida Provisória n' 1.555-12, de 10 de julho de 1997.....................

4345

p
PESSOA JURíDICA
Contribuição; Programa de Integração Social; Lei n" 8.212/91
Medida Provisória nll 1.537-40, de 10 dejulho de 1997.............................

4278

PISlPASEP ver PRQGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO
DO PATRIMONlO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANO DE CARREIRA
Servidor; Banco Central do Brasil

Medida Provisória nº 1.535-7, de 11 de julho de 1997'...............................

4453

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n2 8.212/91, alteração
Medida Provisória n' 1.475-29, de 11 de julho de 1997.............................

4367

Criação; Lei 8.212191, alteração
Medida Provisória n' 1.523-10, de 25 de julho de 1997.............................

4536

Criação
Lei n' 9.476, de 23 de julho de 1997 ....•.......................................................
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4613
PLANO DE INCENTIVO À APOSENTADORIA PROGRAMADA INDM·
DUAL
Criação

Lei a' 9.477, de 24 de julho de 1997

4240

PODER PúBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n2 8.437/92, alteração

MedidaProvis6ria a'1.577-1, de 10 de julho de 1997..............................

4358

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PRESIDl!:NClA DAREPúBLICA
Organização
Medida Provis6ria a'1.549-32, de 11 de julho de 1997............................

4476

PREVIDl!:NClA SOCIAL
Beneficio, reajuste; Servidor inativo, contribuição
MedidaProvis6ria a' 1.463-15, de 11 de julho de 1997............................
Beneficios, planos;

LE:i n

R

4362

8.213/91, alteração

Medida Provis6ria a'1.523-10, de 25 de julho de 1997............................

4536

Beneficios, rejuste

Medida Provis6ria a' 1.572·3, de 25 de julho de 1997..............................

4562

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
Criação
Lei a' 9.468, de 10 de julho de 1997

4103

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL(PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição; Lei ni 8.212191
Medida Provis6ria a'1.537-40, de 10 de julho de 1997............................

4278

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DEFORMAÇÃO DOPATRIMÔ.
NlO DOSERVIDOR PÜBLICO(PISIPASEP)
Contribuição

Medida Provis6ria a'1.546·21, de 10 de julho de 1997............................

4307

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n g 8.031190, alteração

Medida Provis6ria a'1.481-51, de 11 de julho de 1997
Publicada no DO de 12 de julho de 1997....................................................
Retificada no DO de 15 de julho de 1997....................................................
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 31, DE 1997
Aprova o texto da Emenda nº 3 ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o texto da Emenda n9 3 ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
emenda, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto da emenda acima citado está publicado no D8F de 13.7.1993.
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Faço saber que o CONGR.ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 32, DE 1997
Aprova o texto do Acordo de Seguridade
Social, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo de Seguridade Social,
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República
Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julbo de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 13.8.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 33, DE 1997
Aprova o texto do acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur,

em 29 dejaneiro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 29 dejaneiro
de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Senado Federal, 4 de julho de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado noD8F de 1!!.3.1997.

Faço saber que o CONGR.ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1997
Aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril
de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo Comercial, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de julho de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

o texto do acordo acima citado está publicado noDSF de 1".3.1997.
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RESOLUÇÕES

Faço saber queo Senado Federal aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO Nº 64, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir, por intermédio de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Municlpio do Rio de Janeiro !LFTM-Rio},
destinando-se os recursos ao giro de sua divida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autorizada,
nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro
(LFTM-Rio), para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.
Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem
substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n" 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do município vencível no segundo semestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras doTesouro Naeional (LFT),criadas pelo Decreto-Lein"2.376,de 25 de novembro de 1987;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4623-4637,jul. 1997
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d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$l,OO(um real) - Selic;
R$l.OOO,OO (um mil reais) - Cetip;
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

Quantidade

6S1447
681446
681447
681447

01.07.97
01.08.97
01.09.97
01.10.97

704.S35.469.179
621.024.388
1.074.153.969
1.596.112.238

Vencimento

Quantidade

01.07.97
01.07.97
01.08.97
01.08.97
01.09.97
01.09.97
01.10.97
01.10.97
01.11.97
01.11.97

50.100.000
60.000.000
60.000.000
50.100.000
50.100.000
60.000.000
60.000.000
50.100.000
50.100.000
60.000.000

Cetip

Título
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

g) previsão

..

de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

i1n~'

Selic
Colocação

Vencimento

01.07.1997
01.08.1997
01.09.1997
01.10.1997

01.07.2002
01.08.2001
01.04.2002
01.10.2001

Titulo
681826
681461
681673
681461

Colocação

Vencimento

Titulo

01.07.1997
01.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
03.11.1997

01.10.2000
01.05.2001
01.07.2001
01.07.2001
01.11.2001

N
N
N
N
N

Data-Base

01.07.1997
01.08.1997
01.09.1997
01.10.1997

Cetip
Data-Base
01.07.1997
01.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
03.11.1997
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n 9 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n91.373, de 26 de janeiro de 1989,
e Decreto n9 8.355, de 26 de janeiro de 1989.

§ 1" A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência núnima de três dias
de sua realização.
§ 29 A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro encaminhará
ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao
amparo desta resolução.
§ 39 A quantidade total de títulos referidos na alínea f é de
708.677.259.774 LFTM-Rio. Este montante decorre do fato das emissões terem sido realizadas em 1993, quando a moeda vigente era o
cruzeiro, que foi transformado em cruzeiro real, com a divisão por
1.000 (um mil), e em real, com a divisão por 2.750 (dois mil, setecentos
e cinqüenta). O valor financeiro dos títulos, em 31 de março de 1997,
representa R$228.534.233,96 (duzentos e vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa
e seis centavos).
Art. 39 O Banco Central do Brasil, no prazo máximo de catorze
dias após concluída a operação de emissão dos títulos autorizada
nesta resolução, encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 49 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.

Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4623-4637,jul. 1997
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.Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 65, DE 1997
Autoriza a eleuação temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio de
Janeiro para que possa emitir, atraués de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ),
destinando-se os recursos ao giro parcial de
sua divida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da
Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro das parcelas
de sua dívida mobiliária com vencimento nos dias 1· de julho e 1· de
agosto de 1997.
Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem
substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nO 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível nos dias 10 de julho elo de agosto de
1997;

b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d)

prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$l,OO (um real) - Selic;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasllia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4623-4637,jul. 1997
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Selic
Título

Vencimento

Quantidade

541811
541826
541811
541824

01.07.1997
01.07.1997
01.08.1997
01.08.1997

83.552.538.196
90.003.540.189
101.319.580.612
113.585.813.814

g) previsão de colocação dos títulos a serem emítidos:
Selic

Colocação
01.07.1997
01.08.1997

Vencimento

01.07.2002
01.08.2002

Título
541826
541826

Data-Base
01.07.1997
01.08.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nO 1.389, de 28 de novembro de
1988.

§ 1° A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2° O Governo do Estado do Rio de Janeiro encaminhará ao
Senado Federal, para exame na Comíssão de Assuntos Econômícos,
toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.

Art. 3° O Banco Central do Brasil, após concluída a operação de
emissão dos títulos autorizada nesta resolução, encaminhará ao
Senado Federal, para exame na Comíssão de Assuntos Econômicos,
todos os registros de compra e venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado a partir
da sua publicação.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 1997.
SENADOR ANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 66, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Barros (RS) a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal. lU)

valor de R$61.355,51 (sessenta e um mil,
trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta
e um centavos), destinada à construção de
unidades habitacionais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Coronel Barros (RS) autorizada, nos termos da Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal, a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$61.355,51 (sessenta e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco
reais e cinqüenta e um centavos).
Art. 2Q As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: R$61.355,51 (sessenta e um mil, trezentos
e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos);
b) encargos:
- taxa de juros: 7% a.a. (sete por cento ao ano), exigíveis
mensalmente, inclusive no período de carência;
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor 0.0
financiamento;
c) destinação dos recursos: construção de unidades habitacionais;
d) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações mensais, após
carência de sete meses;
- garantia: vinculação de parcelas de Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e Imposto sobre Operações relativas à Circulação
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de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de julho de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 67, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até
US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de
dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Projeto Piloto ele
Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equívalente a até US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norteamericanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto Piloto de Alívio à
Pobreza e Reforma Agrária.
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Art. 2" A operação de crédito terá as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) valor: US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norteamericanos), de principal;
d) juros: sobre os saldos devedores do empréstimo, a uma taxa
para cada período de juros igual ao custo de empréstimos qualificados
determinado para o semestre anterior, acrescida de 0,5% a.a. (cinco
décimos por cento ao ano);
e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias após a data de celebração do
contrato;
fJ condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas, no
valor de US$ 4,500,000.00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 1"de novembro de 2002 e a última em I" de maio de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em I" de maio e em 1· de
novembro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas
estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de qninhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de Sua publicação.
Senado Federal, 22 de julho de 1997.

SENADORANTONlO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4623-4637,jul. 1997
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Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 68, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de
R$1. 795.960,00 (um milhão, setecentos e no·
venta e cinco mil, novecentos e sessenta reais)

para financiara execução do Programa PróSaneamento - Drenagem Urbana e Esgoto
Sanitário, MS Municípios de Campo Belo e
Andradas.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É autorizado o Estado de Minas Gerais, nos termos da
Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$l.795.960,00
(um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta
reais), para financiar a execução do Programa Pró-Saneamento Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo
e Andradas.
Parágrafo único. Esta autorização é concedida, em caráter excepcional, com exclusão do cumprimento da exigência de limite a que
se refere o art. 4°,11, da Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal.

Art. 2° A operação de crédito será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$1.795.960,00 (um milhão, setecentos e
noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais);

b)

encargos:

- juros: 8% a.a. (oito por cento ao ano);
- taxa de risco: 1% (um por cento) sobre o valor de cada parcela
liberada;
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c) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa
Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, em obras
de canalização de córregos e implantação de interceptores de esgoto
sanitário nos Municípios de Campo Belo e Andradas;
d) liberação dos recursos: o financiamento será liberado em até
sete parcelas;
e) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações mensais e sucessivas, após carência de até onze meses;
- dos juros: mensalmente exigíveis, inclusive no período de
carência;
f) garantias: cotas do IPI - Exportação e parcelas do Fundo de

Participação dos Estados (FPE).
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de julho de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
assumir débito de natureza previdenciária
de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração e Serviços (MGSJ. no valor de R$23.891.480,lO (vinte e três milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e
oitenta reais e dez centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a assumir débito de
natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração e Serviços (MGS), no valor de R$23.891.480,10
(vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e
oitenta reais e dez centavos).
Parágrafo único. Esta autorização é concedida, em caráter excepcional, com exclusão do cumprimento da exigência de limite a que
se refere o art. 4", Il, da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal.
Art. 2" A assunção de débito de que trata o artigo anterior tem
as seguintes caracteristicas:
a) valor: R$23.891.480,10 (vinte e três milhões, oitocentos e
noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos);

b) juros: 1% a.m, (um por cento ao mês);

c) atualização monetária: Taxa Referencial (TR);
d) condições de pagamento:

- do principal: em noventa e seis prestações mensais e sucessivas;

- dos juros: exigiveis mensalmente.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de julho de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGAIJIÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO NO 70, DE 1997
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor total equivalente a US$ 39,000,000.00 (trinta e nove milhões de dólares norte-americanos) entre o
Governo do Estado de Pernambuco e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento
parcial do Programa de Combate à Pobreza
Rural do Estado de Pernambuco e eleva, com
essa finalidade, os limites de endividamento
do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 12 É o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird) e a conceder a contragarantia necessária.
Art. 2º São elevados os limites de endividamento do Estado de
Pernambuco de maneira a contemplar a operação autorizada no
artigo anterior.
Art. 3· É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a que se refere o art. 1· desta
resolução.
Art. 4· A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: US$ 39,000,000.00 (trinta e nove milhões
de dólares norte-americanos), equivalentes a R$41.457.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil reais), a
preços de 30 de abril de 1997;

b)

garantidor: República Federativa do Brasil;

c) juros: 0,5% a.a, (cinco décimos por cento ao ano) acima da taxa
equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre
precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo
devedor do principal, contados a partir da data de cada desembolso;
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d) commitment charge: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: implantação do Projeto de Combate
à Pobreza Rural no Estado de Pernambuco;

fi condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ 1,950,000.00 (um milhão, novecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2002 e a última em 15 de setembro de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de
março e 15 de setembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.

Art. 52 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 62 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de julho de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N" 71, de 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
tBird), no valor equivalente a até US$
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), destinada a financiar
parcialmente o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Agropecuária para o
Brasil (Prodetab).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É a União autorizada, nos termos da Resolução n296, de
1989, restabelecida pela Resolução n 2 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a até US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil (Prodetab), a ser
executado pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento e pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
Art. 22 A operação de crédito terá as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil - Ministério da
Agricultura e Abastecimento;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) executor: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa);
d) valor total: US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos);
e) modalidade de empréstimo: cesta de moedas;
fi prazo de desembolso: cinco anos a partir da vigência do contrato, provavelmente até 31 de dezembro de 2002;
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g) amortização: parcelas semestrais, consecutivas, no valor de
US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos), vencendo a primeira seis meses após o último desembolso, provavelmente
em 15 de novembro de 2002 e a última no mais tardar em 15 de maio
de 2012;
h) juros: exigidos semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro, calculados com base no custo de captação do banco, apurados
durante os seis meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de 0,5% a.a, (cinco décimos por cento ao ano);
i) comissão de compromisso: exigida semestralmente (nas mesmas datas do pagamento dos juros) e calculados com base na taxa de
0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os
saldos devedores não desembolsados, entrando em vigor sessenta
dias após a assinatura do contrato.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da
assinatura do contrato.
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação,
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de julho de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N' 2.270, DE 3 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Adequação do Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das preferências outorgadas
no período 1962/ 1980~ n" 9, entre Brasil e
México, de 15 de julho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 15 de julho de 1994, em Montevidéu, o Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das preferências outorgadas no periodo 1962/1980, n"
9, entre Brasil e México,
DECRETA:

Art. I" O Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das preferências outorgadas no período 1962/1980,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4639-4689,jul. 1997

4640
n" 9 entre Brasil e México, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

DECRETO N" 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a contratação de serviços
pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 7" do art. 10 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1" No âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade.
§ F As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilãncia, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações
serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2" Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito
do quadro geral de pessoal.
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Art. 2· A contratação deverá ser precedida e instruída com
plano de trabalho aprovado, pela autoridade máxima do órgão ou
entidade, ou a quem esta delegar competência, e que conterá, no
mínimo:
I - justificativa da necessidade dos serviços;
11 - relação entre a demanda prevista e a quantidade de
serviço a ser contratada;
111 - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais ou financeiros disponíveis.
Art. 3· O objeto da contratação será definido de forma expressa
no edital de licitação e no contrato exclusivamente corno prestação de
serviços.
§ 1· Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação
puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço
prestado, esta deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato,
e será utilizada como um dos parâmetros de aferição de resultados.
§ 2· Os órgãos e entidades contratantes poderão fixar nos respectivos editais de licitação, o preço máximo que se dispõem a pagar
pela realização dos serviços, tendo por base os preços de mercado,
inclusive aqueles praticados entre contratantes da iniciativa privada.
Art. 4· É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos
contratuais que permitam:
I - indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que
reflitam a variação de custos;
11 - caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de
mão-de-obra;
111 - previsão de reembolso de salários pela contratante;
IV - subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante.
Art. 5· Os contratos de que trata este decreto, que tenham por
objeto a prestação de serviços executados de forma contínua poderão,
desde que previsto no edital, admitir repactuação visando à adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de
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um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos
custos do contrato, devidamente justificada.
Parágrafo único. Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade
divulgará, imediatamente, por intermédio do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (Siasg), os novos valores e a variação ocorrida.
Art. 6" A administração indicará um gestor do contrato, que
será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os
resultados previstos no contrato.
Art. 7" Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em local visível e acessível ao público, listagem mensalmente
atualízada dos contratos firmados, indicando a contratada, o objeto,
valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada
contrato de prestação de serviços.
Art. 8" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado expedirá, quando necessário, normas complementares ao
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 9" As contratações visando à prestação de serviços, efetuadas por empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
empresas controladas direta ou indiretamente pela União, serão
disciplinadas por resoluções do Conselho de Coordenação das Empresas Estatais (CCE).
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados o Decreto n" 2.031, de 11 de outubro
de 1996, e o art. 6" do Decreto n" 99.188, de 17 de março de 1990, na
redação dada pelo Decreto n" 804, de 20 de abril de 1993.
Brasília, 7 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
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DECRETO N" 2.272, DE 9 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a instituição do Programa
de Ammpanhamento Gerencial de Gastos e
Aualiação Institucional no Ilmbito da Administração Pública Federal, e dá outras provi,uncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica instituído o Programa de Acompanhamento Gerencial de Gastos e Avaliação Institucional, no âmbito da Administração
Pública Federal, com a finalidade de prover os dirigentes públicos com
informações gerenciais referentes aos gastos de suas unidades administrativas.
Art. 2" Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, componentes do Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi), adequarão sua execução orçamentária à
Tabela de Unidades de Controle de Gastos a ser divulgada pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 3· Os Ministérios da Fazenda e da Administração Federal
e Reforma do Estado adotarão as providências administrativas necessárias à implantação do programa, utilizando a infra-estrutura
operacional dos Sistemas Integrados de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi) e de Administração de Recursos Humanos
(Siape),
Art. 4· A gestão do programa será exercida pela Secretaria
Federal de Controle do Ministério da Fazenda, à qual caberá:
I - definir e gerenciar, em articulação com a Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e as Secretarias de
Recursos Humanos e da Reforma do Estado do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, as tabelas necessárias ao
registro das infurmações requeridas pelo programa do Siafi e no
Siape, respectivamente;
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H - atestar a conformidade das informações e gerar os demonstrativos por unidade de controle de gastos;
IH - editar os atos normativos complementares necessários à
operacionalização do programa.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 1760 da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin

DECRETO NO 2.273, DE 14 DE JULHO DE 1997
Regulamenta os arts. 14 e 21 da Medida
Provis6rian' 1.535-7, de 11 dejulhode 1997.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 14 e 21 da Medida Provisória n" 1.535-7, de 11 dejulho de 1997,
DECRETA:
Art. I" O Banco Central do Brasil promoverá, até 31 de julho
de 1997, na forma deste decreto, os acertos previstos no art. 21 da
Medida Provisória n" 1.535-7, de 11 de julho de 1997, com base nos
levantamentos por ele realizados, referentes aos valores:
I - dos depósitos efetuados a título de recolhimento para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos ao período
de I" de janeiro de 1991 a 5 de setembro de 1996, nas contas
vinculadas de seus servidores;
H - das contribuições pessoais efetuadas em nome de seus
servidores ao Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS) e às entidades de previdência privada, relativas ao período de I" de janeiro de
1991 a 5 de setembro de 1996;
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IH - dos pagamentos efetivamente realizados a título de cotas
patronais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativos ao
período de 1º de janeiro de 1991 a 5 de setembro de 1996, e às
entidades de previdência privada, desde 1" de janeiro de 1991, excetuados os referentes aos servidores aposentados, até 31 de dezembro
de 1990, pelo Regime Geral de Previdência Social;
IV - das contribuições pessoais que deveriam ter sido recolhidas em nome de seus servidores ao Plano de Seguridade Social do
Servidor (PSS), desde 1º de janeiro de 1991;
V - das cotas patronais que deveriam ter sido recolhidas ao
Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), desde 1" de janeiro de
1991;
VI - dos pagamentos de beneficios efetivamente realizados
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a seus servidores
aposentados, a partir de 1º de janeiro de 1991, pelo Regime Geral de
Previdência Social e a seus pensionistas;
VII - dos pagamentos de beneficios, a título de aposentadorias
e pensões concedidas sob o Regime Geral de Previdência Social a
partir de 1º de janeiro de 1991, efetivamente realizados pelas entidades de previdência privada a seus servidores e pensionistas.
§ 1º Todos os valores apurados na forma prevista neste artigo
serão atualizados até a efetivação dos respectivos acertos, em conformidade com a legislação e a regulamentação específicas vigentes
durante o período.

§ 2º O Banco Central do Brasil apresentará a cada entidade a
documentação comprobatória dos valores de responsabilidade de cada
uma.

Art. 2º Os servidores ativos e inativos, nos valores de responsabilidade de cada um, indenizarão o Banco Central do Brasil, na forma
prevista no § 1º do art. 46 da Lei nº 8.112, de 1990, pela diferença
entre os montantes dos recolbimentos não efetuados para o Plano de
Seguridade Social do Servidor (PSS) e os efetivamente realizados
para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apurados de acordo
com os incisos H e IV do art. 1º deste decreto.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ex-servi.
dores do Banco Central do Brasil que tenham sido exonerados ou
demitidos após l' de janeiro de 1991.
Art. 3' O Banco Central do Brasil recolherá ao Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS) o valor das contribuições pessoais de
seus servidores e o das cotas patronais de sua responsabilidade,
apurados na forma dos incisos IV e V do art. l' deste decreto.
Art. 4' O Banco Central do Brasil ressarcirá o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dos pagamentos apurados de acordo com
o inciso VI do art. l' deste decreto.
Art. 5' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) repassará
ao Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS) o montante das
contribuições pessoais dos servidores e o das cotas patronais recolhidas pelo Banco Central do Brasil, apurados na forma dos incisos H e
IH do art. l' deste decreto.
Art. 6' O Banco Central do Brasil ficará dispensado do recolhimento e do ressarcimento previstos nos arts. 3' e 4', caso a soma de
seus valores sej a inferior ou igual ao valor do repasse determinado
pelo art. 5', todos deste, decreto, ficando o saldo, se houver, como
crédito junto ao Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), a ser
compensado em cotas patronais futuras, até sua plena quitação.
Parágrafo único. Se inferior o valor do repasse, caberá ao Banco
Central do Brasil efetuar o ressarcimento do saldo apurado ao Plano
de Seguridade Social do Servidor (PSS).
Art. 7' Do montante da devolução prevista na alínea a do § 3'
do art. 14 da Medida Provisória n' 1.535-7, de 11 de julho de 1997,
será descontado o valor dos benefícios comprovadamente pagos pela
entidade de previdência privada aos seus participantes, servidores e
pensionistas do Banco Central do Brasil, apurado na forma do inciso
VII do art. l' deste decreto.
Parágrafo único. Se o valor dos benefícios pagos pela entidade
de previdência privada for superior ao montante da devolução referida neste artigo, caberá ao Banco Central do Brasil o aporte, àquela
entidade, de recursos suficientes para a liquidação do saldo apurado.
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Art. 8° Os casos omissos serão resolvidos por atos dos titulares
dos ministérios envolvidos.
Art. 9° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes

DECRETO N° 2.274, DE 15 DE JULHO DE 1997 (*)
Regulamenta o art. 15 da Lei nO 8.031,
de 12 de abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista odisposto
no art. 15 da Lei nO 8.031,de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Os alienantes de ações e de bens no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização (PND) deverão utilizar o produto da
alienação no pagamento de suas dívidas para com a União, observado
o seguinte:
I - os recursos recebidos em moeda corrente serão utilizados
no pagamento de dívidas vencidas e vincendas;
II - os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados
no pagamento de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992 e, a
critério da União, das demais dívidas vencidas e vincendas.
Art. 2° Após os pagamentos a que se refere o artigo anterior ou
na hipótese de o alienante não ser devedor da União, o saldo dos
recursos recebidos em moeda corrente, títulos e créditos será permu(*) Retificado naDO de 17.7.1997 (pág. 4811 desta obra).
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tado por Notas do Tesouro Nacional Série P (NTN-P) ou ainda, a
critério da União, no caso de títulos e créditos, por créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As NTN-P e os créditos securitizados terão as
seguintes características:
a) nominativos e inalienáveis, com exceção do disposto no art. 4';
b) prazo minimo de quinze anos, a contar da data da liquidação
financeira da alienação no ãmbito do PND;
c) juros de seis por cento ao ano;
d) atualização monetária mensal com base na Taxa Referencial
(TR) do dia primeiro do mês anterior;
e) pagamento de principal e juros no vencimento.
Art. 3' Para efeito da permuta a que se refere o artigo anterior,
o valor dos títulos e créditos será apurado substituindo-se, desde a
data da liquidação financeira da respectiva alienação das ações e
bens, os encargos originais pela atualização monetária e pela remuneração, previstas nas alíneas b e c do parágrafo único do artigo
anterior, pro rata die.
Art. 4' Os detentores das NTN-P e dos créditos securitizados
permutados nos termos deste decreto poderão utilizá-los, ao par,
para:
I - pagamento de dívidas próprias vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal, desde que haja anuência do credor;
11 - pagamento de dívidas de terceiros vencidas ou vincendas
para com a União ou com entidades integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa anuência do Ministro de Estado
da Fazenda e dos Ministros de Estado sob cuja supervisão se encontrem as entidades envolvidas;
111 - transferência, a qualquer título, para entidade integrante
da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. É vedada a utilização das NTN-P e dos créditos
securitizados como meio de pagamento para aquisição de bens e
direitos no ãmbito do PND.
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Art. 59 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente

DECRETO NQ 2.275, DE 15 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Registro do Acordo de Complementação Econômica nº 36, entre os Governos dos Estados

Partes do Mercosul, e o Governo da República
da Bolívia, de 27 de fevereiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Pleuipotenciários da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, e da
República Oriental do Uruguai, como Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e da República da Bolívia, com base no
Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de fevereiro de
1997, em Montevidéu, o Protocolo de Registro do Acordo de Complementação Econômica n" 36, entre os Governos dos Estados Partes do
Mercosul e o Governo da República da Bolívia,
DECRETA:

Art. 1° O Protocolo de Registro do Acordo de Complementação
Econômica n 9 36, entre os Governos dos Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da Bolívia apenso por cópia ao
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presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 16.7.1997,pág. 14986.

DECRETO N" 2.276, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre o regime de drawback.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 20 de novembro de 1966,
DECRETA:

Art. F Fica excluída da vedação do art. 19 do Decreto-Lei n9
1.495, de 18 de maio de 1995, a concessão do benefício do drawback
à importação do coque calcinado de petróleo.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 1769 da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETO N' 2.277, DE 17 DE JULHO DE 1997
Dá nova redação ao art. 12 do Regimento
Interno do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, a que se refere c art. 6 2
do Decreto nO 1.935, de 20 dejunho de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' O art. 12 do Regimento Interno do Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, a que se refere o art. 6' do Decreto
n' 1.935, de 20 de junho de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 12. Os autos serão ordinariamente distribuídos na
ordem cronológica de seu ingresso no conselho.
§ l' Poderão ser distribuídos preferencialmente, a critério
do Presidente, os recursos referentes a penalidades de valor
elevado, que versem assunto semelhante, ou que forem objeto de
pedido justificado do recorrente, de Conselheiro ou do Procurador
da Fazenda Nacional.
§ 2' Os recursos de ofício, encaminhados com pedido de
preferência formulado pela autoridade máxima do órgão ou entidade competente, serão imediatamente remetidos ao Procurador
da Fazenda Nacional, que sobre eles deverá pronunciar-se no
prazo de dois dias úteis.

§ 3' No primeiro dia útil subseqüente à sua devolução pelo
Procurador da Fazenda Nacional, deverão os autos ser distribuídos, em secretaria, ao relator e ao revisor, que terão o prazo
sucessivo de dois dias úteis, para, respectivamente, elaborar o
relatório e proceder à revisão.
§ 4' Os recursos de ofício, a que ser refere o § 2', terão
prioridade sobre todos os processos e serão levados ajulgamento
na primeira sessão que se seguir à data em que esgotado o prazo
deferido ao revisor do processo."
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO NO 2.278, DE 17 DE JULHO DE 1997
Regulamenta o Decreto-Lei nº 1.177~ de
21 dejun/w de 1971, que dispõe sobre aerolevantamentos no território nacional e dá ou·
tras prouidêncioe.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-Lei n· 1.177, de 21 de junho de 1971,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1· O aerolevantamento, para efeito deste decreto, constituise de uma fase aeroespacial, de captação e registro de dados, e de uma
fase decorrente, de interpretação e tradução dos dados registrados.
Art. 2· A fase aeroespacial de aerolevantamento é caracterizada por operação técnica de captação de dados da parte terrestre, aérea
ou marítima. do território nacional, por meio de sensor instalado em
plataforma aérea ou espacial, complementada por operação de registro de tais dados, utilizando recursos da própria plataforma captadora
ou de estação receptora localizada a distância.
Art. 3· A fase decorrente é caracterizada por operações técnicas
destinadas a materializar informações extraídas dos dados registrados na fase aeroespacial, sob a forma de mosaico, carta-imagem,
ortofoto, carta e de outras.
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Art. 42 O produto obtido na fase aeroespacial é designado original de aerolevantamento e, o obtido na fase decorrente, produto
decorrente.
Art. 52 O original de aerolevantamento será preservado e mantido sob controle, com a finalidade de realizar o Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional (Claten), tendo em
vista o desenvolvimento e a defesa nacionais.
Art. 6" As entidades nacionais executantes da fase aeroespacial
e, no que couber, as da fase decorrente deverão:
I - ser inscritas no Estado-Maior das Forças Armadas
(Emfa);
H - obter prévia autorização para execução de serviço da fase
aeroespacial;
IH - observar as regras sobre os cuidados com o original de
aerolevantamento e produtos dele decorrentes;
IV - prestar as informações necessárias à elaboração e atualização de cadastros específicos, assim como às referentes a originais
de aerolevantamento, produzidos no exterior que estejam sob sua
posse ou propriedade; e
V - cumprir outras obrigações previstas neste decreto e em
instruções complementares.
CAPíTULO H
Da Inscrição

Art. 72 Podem requerer inscrição:
I - a entidade privada constituida sob as leis brasileiras, com
sede e administração no Pais, que tenha como objeto social a execução
de serviço de aerolevantamento;
H - a entidade pública em geral, que tenha por competência
legal a execução de serviço de aerolevantamento.
§ F A entidade nacional que, eventualmente, necessite executar serviço de aerolevantamento para consecução de Seus objetivos
poderá requerer inscrição especial temporária.
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§ 2" A inscrição é indispensável para a entidade que execute
serviço da fase aeroespacial e dispensável para a que execute serviço
da fase decorrente.
Art. 8" A entidade requerente instruirá o processo de inscrição,
de conformidade com instruções complementares.
Art. 9" A concessão de inscrição, a ser substanciada em portaria
do Ministro Chefe do Emfa, se fundamentará nas disposições deste
decreto e na prévia análise da capacitação técnica e jurídica da
requerente.
Art. 10. As organizações do Governo Federal, especializadas na
execução de serviço de aerolevantamento, são consideradas inscritas
ex officio, sem que isto as exima do cumprimento das obrigações
previstas neste regulamento e em instruções complementares.

CAPÍTULO III

Da Autorização
Art. 11. Para efeito do disposto no art. 5", é necessário prévia
autorização do Emfa para:
I - execução de serviço da fase aeroespacial no espaço aéreo
nacional;

H - execução de serviço da fase aeroespacial por meio de
estação instalada no território nacional, para recepção de dados
captados por sensor orbital; e
IH - destruição, ou cessão de posse de original de aerolevantamenta.
Parágrafo único. O pedido de autorização deverá ser instruído
de conformidade com instruções complementares.
Art. 12. A execução de serviço da fase aeroespacial em apoio à
operação de natureza militar, bem como a de serviço da fase decorrente são dispensadas de prévia autorização.
Parágrafo único. Adispensa de autorizaçãonão eximeoexecutante
de observar as demais disposições legais aplicáveisaos produtos sigilosos,
bem como de remeter ao Emfa informações previstas em instruções
editadas por esse órgão, destinadas à consecução do cadastro.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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CAPÍTULürv
Dos Produtos

Art. 13. A entidade inscrita, que executa serviço da fase aeroespacial, é, em princípio, e a critério do Emfa, a detentora da posse
do original de aerolevantamento e, em conseqüência, a responsável
pela sua preservação e controle.
Parágrafo único. A preservação e o controle de original de aerolevantamento implicam, para o detentor de sua posse:
I - observância de normas técnicas para seu armazenamento
e manuseio;
H Ernfa;e
IH -

impossibilidade de cessão sem prévia autorização do
controle de cópia cedida a terceiro.

Art. 14. Ü original de aerolevantamento e os produtos dele
decorrentes, em princípio, não serão classificados como sigilosos, para
que possam, livre e eficientemente, ser utilizados em benefício do
desenvolvimento nacional, salvo quando contiverem informações que
impliquem comprometimento do interesse ou da segurança nacionais.
Parágrafo único. Para atender ao disposto neste artigo, o Emfa,
assessorado por outros órgãos do Poder Executivo, avaliará e identificará as informações que importem comprometimento do interesse
ou da segurança nacionais, bem como estabelecerá regras para a
necessária atribuição do grau de sigilo a ser dado a um produto de
aerolevantamento, em consonância com a norma que dispõe sobre
assuntos sigilosos.

Art. 15. Produtor e usuário de produto de aerolevantamento
observarão as regras estabelecidas para assuntos de caráter sigiloso.
Art. 16. Aplicam-se ao produto obtido no exterior, quando do
Seu ingresso no País, as regras estabelecidas para o produto nacional.
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CAPÍTULÜV
Do Cadastro

Art. 17. Ü Ernfa coordenará a organização e atualização de
cadastro referente a:
I
II

III

capacitação técnica das entidades inscritas;
áreas sensoriadas do território nacional; e
detentores da posse dos originais de aerolevantamento.

Art. 18. Na administração dos cadastros, o Ernfa será diretamente assessorado pelas organizações do Governo Federal, especializadas na execução de serviço de aerolevantamento.
Parágrafo único. As demais entidades inscritas colaborarão com
a implementação e a manutenção dos cadastros, de conformidade com
instruções complementares.

CAPÍTULÜvr
Da Participação Estrangeira

Art. 19. A participação de entidade estrangeira em serviço de
aerolevantamento da fase aeroespacial, quer no espaço aéreo nacional, quer por meio de estação instalada no território nacional, assim
como da fase decorrente poderá ser autorizada em caso excepcional e
no interesse público, ou para atender a compromisso resultante de
ato internacional firmado pelo Brasil.
Parágrafo único. A autorização a que se refere este artigo é da
competência do Presidente da República, com base em proposta do
Ernfa.

Art. 20. Cabe à entidade nacional interessada na participação
estrangeira, ouvidos os órgãos competentes, instruir o processo de
acordo com instruções complementares.
Art. 21. A fase de interpretação e tradução dos dados deverá ser
realizada no Brasil sob total controle da entidade nacional responsável pela instrução do processo de autorização, salvo por motivo técnico
acolhido pelo Ernfa.
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Art. 22. O original de aerolevantamento, resultante da execução do serviço, ou sua cópia, no caso de motivo técnico que impossibilite sua cessão, permanecerá no Brasil sob os cnidados de entidade
nacional designada pelo Ernfa.
§ 1· Os meios necessários à utilização do original ou sua cópia,
quando for o caso, deverão ser alocados no Brasil pela entidade
estrangeira, através de entidade nacional interessada nessa participação.

§ 2· Em razão de motivo técnico, acolhido pelo Ernfa, que impeça a alocação dos meios de que trata o parágrafo anterior, cópias dos
produtos decorrentes do original deverão ser cedidas ao Brasil.

Art. 23. O Ernfa estabelecerá as demais regras concernentes a:
I - condições e procedimentos específicos relativos à participação estrangeira; e
II - cuidados especiais com o original de aerolevantamento,
suas cópias, e com o produto sigiloso.
CAPÍTULO VII
Das Sanções

Art. 24. Assegurada à entidade inscrita ampla defesa, estará
ela sujeita às seguintes penalidades:
I -

advertência por escrito, nos casos de:

a) omissão de informações necessárias à elaboração dos cadastros específicos;
b) remessa de informações não condizentes com a capacitação
técnica da entidade inscrita; e

c) inobservância das regras sobre os cuidados com o original de
aerolevantamento e produtos dele decorrentes;
II - suspensão da sua inscrição, pelo período de trinta a noventa dias, de acordo com a gravidade da falta cometida, nos casos de:
a) execução de serviço da fase aeroespacial sem a necessária
autorização; e
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b) reincidência nas infrações cometidas.

Art. 25. A penalidade será aplicada pelo Ministro de Estado
Chefe do Ernfa por meio de portaria que deverá ser publicada no
Diário Oficial, cabendo pedido de reconsideração a essa mesma
autoridade como última instância administrativa.
Art. 26. A pena administrativa não exime o infrator das sanções civis e penais.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias
Art. 27. São validadas todas as inscrições e autorizações concedidas até a vigência deste regulamento.
Art. 28. Permanecem em vigor as normas expedidas pelo Emfa,
com amparo no Decreto n" 84.557, de 12 de março de 1980, que não
conflitarem com as disposições deste regulamento.
CAPÍTULOrx
Das Disposições Finais
Art. 29. Cumpre ao Ernfa baixar instruções para observância
deste Regulamento das Atividades de Aerolevantamento (RAA).
Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se os Decretos nOs 84.557, de 12 de março de
1980, 86.958, de 24 de fevereiro de 1982, 89.215, de 21 de dezembro
de 1983, e 91.291, de 31 de maio de 1985.
Brasília, 17 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO NQ 2.279, DE 17 DE JULHO DE 1997
Prorroga o prazo previsto no § 52 do art.
2' da Medida Provisória n' 1.540-26, de 10
dejulho de 1997.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
§ f5' do art. 2"da Medida Provisõria n" 1.540-26, de 10 dejulho de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q O prazo previsto no § 5Qdo art. 2Qda Medida Provisória
Q
n 1.540-26, de 10 dejulho de 1997, fica prorrogado para 11 de outubro
de 1998.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Brasília, 17 de julho de 1997; 176" da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO NQ 2.280, DE 24 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a extinção da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
Q
o disposto na Medida Provisória n 1.576-1, de 3 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q Fica extinta a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), criada pela Lei Delegada nQ5, de 26 de setembro de
1962.
Parágrafo único. Os direitos e obrigações atribuídos à extinta
Sunab ficam transferidos para o Ministério da Fazenda.
Art. 2Q Fica a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério
do Planejamento e Orçamento autorizada a remanejar os saldos das
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dotações orçamentárias da extinta Sunab, apurados nesta data, para
o orçamento do Ministério da Fazenda, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3· Durante o processo de inventário, serão transferidos
para a União, na condição de sucessora, representada pela Advocacia-Geral da União, os processos judiciais em que é parte ou interessada a extinta Sunab, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional a representação nos processos de natureza fiscal, e à Procuradoria-Geral da União a representação nos demais processos.
Parágrafo único. A transferência dos processos judiciais será
realizada mediante solicitação, por petição, subscrita por um dos
representantes judiciais da autarquia extinta, na forma do disposto
no art. 8· da Lei n· 9.469, de 10 de julho de 1997, perante o juízo do
tribunal onde se encontrar o processo, requerendo a intimação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou da Procuradoria-Geral
da União para assumirem o feito, conforme o disposto no caput deste
artigo.
Art. 4· Ao inventariante da extinta Sunab incumbe:
I - representar a entidade ativa e passivamente, em Juízo,
ou fora dele, quanto aos atos da inventariança;

II - proceder ao levantamento dos processos judiciais em
que a Sunab seja parte, transferindo-os à responsabilidade da Advocacia-Geral da União;
III - proceder ao inventário do acervo documental e dos bens
móveis da extinta Sunab, transferindo-os para o Ministério da Fazenda;
IV - identificar, localizar e relacionar os bens imóveis da
extinta Sunab, regularizando a situação dos mesmos, se necessário,
e colocá-los à disposição da Secretaria do Patrimônio da União;
V - praticar os atos de gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de pessoal da extinta Sunab, bem como requisitar e propor a designação de servidores
necessários à execução dos trabalhos de inventariança nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
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VI - apresentar, mensalmente aos Ministros de Estado da
Fazenda e da Administração Federal e Reforma do Estado, relatório
dos trabalhos desenvolvidos;
VII - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelos Ministros de Estado da Fazenda e da Administração Federal e
Reforma do Estado, no âmbito de suas competências;
VIII - praticar, na forma da legislação em vigor, os atos administrativos necessários à conclusão dos processos decorrentes de
convênios ou de Autos de Infração lavrados pela extinta Sunab,
podendo designar servidor nos Estados e no Distrito Federal para
decidi-los em primeira instância;
IX - praticar os atos necessários à conclusão e instauração
de sindicâncias e processos administrativos disciplinares.
§ 1· O inventariante poderá delegar as atribuições constantes
deste artigo.
§ 2· Os servidores mantidos em exercício na extinta Sunab, nos
termos do inciso I do art. 3· da Medida Provisória n· 1.576-1, de 3 de
julho de 1997, para os efeitos dos atos de gestão de pessoal passam,
no ato de redistribuição, a vincular-se ao órgão ou entidade em que
forem lotados.

§ 3· Em todos os atos ou operações o inventariante utilizará o
nome da autarquia, precedido da palavra extinta.
Art. 5" Ficam remanejados, da extinta Superintendência Nacional do Abastecimento Sunab:
I - para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, um DAS 101.6, cinco DAS 101.4, seis DAS 101.3, seis DAS
101.2,45 DAS 101.1, três DAS 102.2, cinco DAS 102.1, 147 FG-l, treze
FG-2 e 34 FG-3;
11 - para o Ministério da Fazenda, em caráter temporário, até
31 de dezembro de 1998, para a implementação do Programa de
Racionalização das Unidades Descentralizadas do Governo Federal,
instituído pelo Decreto n· 2.258, de 20 de junho de 1997, os seguintes
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), dois DAS 101.3 e dezesseis DAS 101.2:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4639-4689,jul. 1997

4662
a) os cargos em comissão objeto deste remanejamento não ínts,
grarão a estrutura regimental do Ministério da Fazenda, devendo
constar dos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao inciso n deste artigo;
b) findo o prazo estabelecido no inciso n deste artigo, os cargos
em comissão serão remanej ados para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os
titulares neles investidos.
Art. 6Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7Q Revoga-se o Decreto n? 1.463, de 26 de abril de 1995.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NQ 2.281, DE 24 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento, em caráter temporário, dos cargos em comissão que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
outubro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, 25 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superior (DAS) e dezenove Funções Gratificadas (FG), assim discriminados: um DAS 101.5, onze DAS 101.1, dois
DAS 102.4, quatro DAS 102.3, sete DAS 102.1 e dezenove FG-1.
§ 10 Os cargos, objeto deste remanejamento, não integram a
estrutura regimental do Ministério da Fazenda, destinando-se ao
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processo de inventário da extinta Superintendência Nacional do
Abastecimento (Sunab), devendo constar do ato de nomeação seu
caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2" Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanej ados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.282, DE 24 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior (DAS) entre o Ministério daAdministração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, dois DAS 101.4, doze DAS 101.3,
doze DAS 101.2, dezenove DAS 101.1 e dois DAS 102.4;
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li - do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.3, três DAS 102.2
e dois DAS 102.1.

Art. 2· Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
li, a e b, ao Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a
vigorar na forma do Anexo li a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogado o parágrafo único do art. I' do Decreto n'
2.203, de 9 de abril de 1997.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176' da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

Total DAS
Saldo do
Remanejamento (a-b)

do Mare pIMF (a)
Quant.

Valor Total

2
12
12
19
2

6,16
14,88

do MF plMare (b)
Quant.

Valor Total

1
3
2

3,33
2,00

6

6,57

13,32
19,00
6.16

47

59,52

41

52,95

1,24
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Anexo II
(Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1996)
Anexo II
Ministério da Fazenda
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas
Unidade

Cargos!
Funções
N'

s

Gabinete do Ministro
Coordenaçã~Geral

Divisão
Assessoria para Assuntos Perlamentarea

Coordenação
Assessoria de Comunicação Social

Coordenação
Divisão

Secretaria Executiva

2
1
2
7
1
1
5
6
1
3
7
1
3
4
5
3
3
1
13
8

Gabinete

2
1
4
15
20
8
1

Denominação
CargolFunção
Assessor Especial do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe da Assessoria

Coordenador
Assistente
Chefe da Assessoria

Coordenador
Chefe

Secretário Executivo

NEI
DAS
FG

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE

Assessor do Secretário Executivo
Asssistente do Secretário Executivo
Assistente
Chefe
Assistente
Auxiliar

102.4

Subsecretário

101.5

102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3

Subsecretaria deAssuntos AdministratilJOB

1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4639-4689,jul. 1997

4666
Cargos!
Unidade

Denominação

CargoJFunção
Subsecretário Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2

N'

Coordenação

Divisão
Serviço

1
1
1
7
3

NE/

DAS
FG

Funções

Coordenação-Geral de Serviços Ge-

rais
Coordenação

1
1
5
3

Auxiliar

Coordenador

Coordenação-Geral de Modernização e Informática
Coordenação

1
8

Coordenação-Geral de Recursos

Humanos
Coordenação
Coordenação de Documentação e
Biblioteca
Divisão

Serviço

1
1
7
5
1
2
1
21
19
21

Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Delegacias de Administração do
Ministério da Fazenda
a)

DO

DF, RJ e S'P

Divisão
Serviço

b) noRSeMG

Divisão
Serviço

c) noPR

3
3
12
9
21
24
21

Delegado
Delegado Adiunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

2
2
8
6
10
16
16
1

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3

Delegado
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Cargos!
Unidade

Serviço

d) no AM, BA, CE, PA, PE e

Denominação

Funções
N"

se

Serviço

c) no ES, GO, MS, AC, AL, MA,
MT, PB, PI, RN, SE e RO
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças

Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

CargolFunção

1
6
5
5
8

Delegado Adjunto
Chefe

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

6
6
30
30
30
36

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

12
36
36
48
48

Delegado
Chefe

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1
1

Subsecretário
Subsecretário Adjunto
Auxiliar

101.5
101.4
102.1

1
1
6

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1
101.3

1
1
6
1

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Gerente de Projeto

9

13
7

Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional

Gabinete
Divisão

NEI
DAS
FG

1
2
4
4
1
2
1

Procurador-Geral
Procurador-GeralAdjunto
Assistente
Auxiliar

Procurador-Chefe
Procurador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
101.5
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
Cargo/Função

N'

Coordenação-Geral da Representação Extrajudicial da FazendaNacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ati-

vada União
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geralde Operações

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
1

Coordenação-Geral
Coordenador

Chefe

Chefe

Chefe

Chefe
Chefe

NEI
DAS
FG

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Financeiras da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos

1
1
2
1

Tributários

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2

1

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-GeralJurídica
Divisão
Serviço

Coordenação-GeralPatrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos
Financeiros

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Assuntos
Jurídicos Diversos
Coordenação

1
1
1
3
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Unidade

CargoaI
Funções

Denominação
Cargo/Função

NO
Divisão
Serviço

ProcuradoriasRegionais da Fazenda Nacional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

Procuradorias Estaduais da Fasenda Nacional
a) emSPeRJ
Divisão
Serviço
b) noDF,MGeRS

Divisão
Serviço

c) na BA, CE, 00, PRoPE e SC
Serviço

d) no AO, AL, AM, AP, ES, MA,
MT,MS, PA, PB, PI, RN, RO,RR,
SEeTO
Serviço

NE/

DAS
FG

2
3
12
14
19

Chefe
Chefe

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

5
5
10

Procurador Regional
Chefe

101.4
101.2
FG-1

2
2
12
16
12
20
3
3
9
6
6
9
9
6
6
12
12
18
24

Procurador-Chefe
Subprocuredor-Ohefe
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

16
16
16
16
16

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe

Chefe

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe

Procurador-Chefe

Chefe

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Procuradorias Seceíonaía da Fa-

zenda Nacional
Serviço
Secretaria da Receita Federal

62
62
62
1
3

Procurador Seccional
Chefe

101.2
101.1
FG-3

Secretário
Secretário Atljunto

101.6
101.5
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Cargos!
Unidade

Denominação
Cargo/Função

Funções

N'
Gabinete

Assessoria Especial
Assessoria Técnica
Assessoria de Divulgação e Relações Externas
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria e
Correição

Coordenação
Divisão

1
8
1

Chefe

NEI
DAS

FG

7

Assistente
Chefe da Assessoria
Assessor

1
3

Chefe da Assessoria
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3

1
2

Chefe
Chefe

101.3
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenador-Geral

101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1

1
11
1
3

Coordenação-Geral do Sistema de

Tributação
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Sistema de
Arrecadação e Cobrança
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
2
3
5
2

Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1
5
3

Coordenador-Geral

1
1
1
5
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3
6
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenação-Geral do Sistema de
Fiscalização

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Sistema
Aduaneiro
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia
e de Sistemas de Informação
Coordenação
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4671
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

CargolFunção

NO
Divisão
Serviço

4
2

NEI
DAS
FG

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geralde Programação

e Logística

Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
1
4
3

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenação-Geral de Estudos Econômico- Tributários e Estratégicos

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Pesquisa e
Investigação
Coordenação
Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

1
4
3
6
1
1
2
10
60

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

Chefe

101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Superintendente
Superintendente Adjunto

101.4
101.3

7

Delegado

101.3

Classe B

18

Delegado

101.3

Delegacia da Receita Federal Classe C

57

Delegado

101.2

Especial A

2

Inspetor

101.3

Inspetoria da Receita Federal Especial B
Inspetoria da Receita Federal -

1

Inspetor

101.2

10
8
6

Inspetor
Inspetor
Inspetor

101.2
101.3
101.2

48
98

Agente
Chefe

101.1
101.2

7

Chefe

101.2

44

58
Superintendência Regional da Receita Federal

Delegacia da Receita Federal Classe A
Delegacia da Receita Federal -

10
11

Inspetoria da Receita Federal -

Classe A
Alfândega - Classe A
Aliandega - Classe B
Agência da Receita Federal -

Classe A
Divisão
Central de Atendimento ao Contribuinte - DRF A
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Cargos!
Unidade

Denominação
CargolFunção

Funções

N'

NE!
DAS
FG

Central de Atendimento ao Contri-

buinte - DRF B
Serviço

18
147
4
587
615
770
14
36

Delegacia da Receita Federal de
Julgamento
Divisão
Serviço
Secretaria do Tesouro Nacional

Gabinete

18
84
174
I
4
I
4
4
3

Chefe

Chefe
Auxiliar
Chefe de Agência B, de Inspetoria B, de Seção de Central
de Atendimento e Assistente

101.1
101.1
102.1
FG-I

Chefede AgênciaC, de Inspetoria C, de Setor e Assistente
Chefe de Equipe e Assistente
Supervisor de Grupo - DRF A

Supervisor de Grupo - DRFB

FG-2
FG-3
101.1
FG-I

Auxiliar

101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

I
I

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

I
I

Coordenador-Geral

Coordenador

4

Chefe

4

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

I
I
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

I
I
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Delegado

Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

Assessor
Assistente

Coordenação-Geral de Estudos

Econôrnico-Fiscais
Coordenação

Coordenação-Geral de Planejamenta Técnico
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da Dívida Pública
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos
Externos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programeção Financeira
Coordenação
Divisão

I
I
4

Chefe
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4673
Unidade

Cargos!
Funções
N'

Denominação

CargoIFunção

NEI

DAS
FG

Serviço
Coordenação-Geral de Controlede
Responsabilidades Financeirase
Haveres Mobiliários doSetor Pü-

4

Chefe

101.1

blico

1
1
4
4

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral das Operações
de Crédito do Tesouro Nacional

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Normas e
Avaliação da Execução da Despesa

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Contabilídade
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Estados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise e
Estatísticas Fiscais de Estados e
Municípios
Coordenação
Divisão

Coordenador
Chefe
Chefe

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe

Chefe

Chefe

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe

Chefe

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101,4
101.3
101.2
101.1

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Chefe
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4674
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
CargolFunção

N'
4

NEI
DAS

FG

Chefe

101.1

1
1
3
3
14
12
18
1
2
1
1
7
8

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-3
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral

Coordenação

101.4
101.3

Coordenação-Geral de Política
Financeira
Coordenação

1
1

Coordenador

1
1

Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.3
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Serviço
Coordenação-Geral de Assunção e
Reestruturação de Passivos
Coordenação

Divisão
Serviço

Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação

Divisão
Serviço

Chefe

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

Coordenador

Coordenação-Geral de Política

Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Mo-

netária

Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3

Coordenação-Geral da Área

Externa
Coordenação
Coordenação-Geral de Conjuntura
Econômica
Coordenação
Coordeneção-Gerel de Questões
Estruturais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especíais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos
Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de
Empresas Estatais
Coordenação

Coordenador-Geral
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4675
Unidade
Coordenação-Geral de Mercado de
Capitais

Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setorial

Secretaria de Acompanhamento
Econômico
Gabinete
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções
N'

Denominação

CargolFunção

NE/
DAS

FG

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
9
2
3

Coordenador-Geral

101.4
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
2
1
3
2
4

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor do Secretário

101.6
101.5
102.4
101.4
102.3
101.2
101.1

1
3
2

Coordenador-Geral

1
4
4
2

Coordenador-Geral
Coordenador

1
2
11
7

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
5
5
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
4
4
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Chefe
Assessor

Chefe
Chefe

Coordenação-Geral de Defesa da
Concorrência

Assistente

Auxiliar

101.4
102.2
102.1

Coordenação-Geral de Comércioe
Serviços
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos

Agrícolas
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Públicos e Infra-Estrutura
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Industriais

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
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Cargos!
Unidade

Coordenação
Divisão

Saervíço

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação
Coordenação-Geral de Engenharia

Divisão
Coordenação-Geral de Legislação
Aplicada
Divisão

Denominação

Funções
N'

1
3
10
20
26
34
36
1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

Cargo/Função

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe

NE!
DAS
FG

102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Administração Patrimonial

Divisão
Coordenação-Geral de Receitas Petrimoniais
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional e Informá-

tíca

Divisão
Coordenação-Geral de Programação Técnica e Logística
Divisão

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.2

1
1
3

Auxiliar

Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1
F(l.2
F(l.3

Delegado

101.4
102.1
101.2
101.1
F(l.l
FG-2

Delegacias do Patrimônio da União
a)

noRJ,SPePE

Divisão
Serviço

3
3
15
3
3
6
9

Auxiliar
Chefe
Chefe

FQ.3
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4677
Unidade
b) no ES, DA, se, SE, RS, DF,
MA, PA, CE, PR, RN e AL
Divisão
Serviço

c) no AM, GO, MG, MS, MT, PB e
PI
Serviço

Cargos!
Funções
N'

Denominação
CargolFunção

12
48
24
12
12
24

Delegado
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-I
FG-2
FG-3

7

Delegado
Chefe

1
3
1
8

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente

101.2
101.1
FG-I
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2

1
1
1
1
3

Corregedor-Geral
CorregedorAdjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.5
101.3
102.1
101.3
101.2

1
1
1
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1
101.3
101.2

28
7
7

Secretaria Federal de Controle
Gabinete

NEI
DAS
FG

Corregedoria-Geral do Controle

Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico-Operacional

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de

Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação
Externa das Ações do Controle In-

terno
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral deAvaliação
da Execução do Orçamento
Coordenação
Divisão

1
1
1
2
1
1
1
3

Coordenador
Chefe

Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenador-Geral

Auxiliar
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4678
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
CargolFunção

N'

NE/

DAS

FG

Coordenação-Geral de Acompa-

nhamento e Avaliação da Execução de Programas

Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação
e Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Sistematização das
Ações de Fiscalização e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação das Ações de Auditoria Governamental
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e
Programas de Auditoria

Divisão
Coordenação-Geral de Auditorias
Integradas e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão
e Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos
de Inventariança
Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações e Auditorias Especiais
Divisão

1
3
1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

1
2
1

Coordenador-Geral

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

Secretário
Assistente

101.5
102.2

Chefe
Chefe

Chefe

101.4
101.2
101.1

101.4
101.2
101.1

Secretarias de Controle Interno
a) no MJ, MT, MM, MinC, MTb,

MPAS, MS, MICT, MME, MPO,
Me, Mare, MCT e MMA

14
14
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4679
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
Cargo/Função

N'
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
e Controle
Divisão
b) noMF

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
e Controle
Divisão

NEI
DAS
FG

28
14
56

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.2
101.4
101.2

14
56
1
1
1
2
1
4

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário

101.4
101.2
101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2

Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Divisão

1
6
1
1
1
2
1
4

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização
e Controle
Divisão

1
5

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor

101.6
101.5
102.3

c) noMEC

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário

Assistente
Auxiliar

Delegacias Federais de Controle
a) no

AC, AL, AM, BA, CE, ES,

00, MA, MS, MT, PA, PB, PE,

PR, PI, RS, RN, RO, se e SE
Divisão
Serviço

b)emMGeSP
Divisão
Serviço
c) no RJ
Divisão
Serviço

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1
6
3

Secretaria de Assuntos Internocio-

nais

1
2
1
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4680
Unidade

Cargos!
Funções
N'

Denominação
Cargo/Função

NEI

DAS

FG

2

Assistente

102.2

1
2
1
1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

Ooordenação-Geel de Créditos Externos

Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão

Chefe

Coordenação-Geral de Assuntos

Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos

Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

1
2
2
1
1
1
2
1
1

Centro Estratégico

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FQ.3

1
4

Diretor-Geral
Diretor-Geral Acljunto
Auxiliar
Gerente
Coordenador
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.2
101.3
101.1

1

Diretor

101.3

1

Diretor

101.3

1
1

Diretor
Diretor

101.3
101.3

1
2
1
1
10

Diretor
Chefe
Prefeito
Diretor Regional

101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Presidente
Presidente de Câmara

101.4
101.2

1
1
5
7

Coordenação

Coerdenader-Gerel

Coordenador
Chefe

Diretoria de CooperaçãoTécnica e
Pesquisa

Diretoria de Planejamentoe Deeenvolvimento Institucional

Diretoria de Atendimento e Coordenação de Programas

Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

"Centros Regionais de Treinamento

Conselhos de Contribuintes
1~ Conselho de Contribuintes

1
7
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4681
Unidade

Cargos!
Funções

N'
1
1
2
1
1
2

22Conselhode Contribuintes
35' Conselhode Contribuintes

1

NEI
DAS
FG

Denominação
Cargo/Função
Secretário Executivo
Presidente

101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Presidentede Câmara
Secretário Executivo

Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

6
7

8

Anexo 11
b)

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministéiro da Fazenda

Código

DAS
Unitário

Situação Atual

Valor Total

Quant.

Valor Total

7
41
172
244
993
798
8
15
32
70
118

45,64
202,54
529,76
302,56
1.102,23
798,00
39,62
46,20
39,68
77,70
118,00

7
41
174
256
1.005
817
8
17
31
67
116

45,64
202,54
535,92
317,44
1.115,55
817,00
39,52
52,36
38,44
74,37
116,00

2.498

3.301,83

2.539

3.354,78

991
989
1,221

307,21
237,36
231,99

991
989
1.221

307,21
237,36
231,99

3.201
5.699

776,56
4.078,39

3.201
5.740

4.131,34

Quant.

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.S
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Sublotal1

0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Sublotal2
Total

Situação Nova

776,56
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DECRETO Nº 2.283, DE 24 DE JULHO DE 1997(*)
Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inaru e a
desativação da Central de Medicamentos
(Cerne), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Medida Provisória nº 1.576-1, de 3 de julho de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica extinto o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e desativada a Central de Medicamentos (Cerne) criados,
respectivamente, pela Lei nº 5.829, de 30 de novembro de 1972, e pelo
Decreto nº 68.806, de 25 de junho de 1971.
§ 1º As competências, direitos e obrigações atribuídos ao extinto
Inan ficam transferidas para o Ministério da Saúde.
§ 2º Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a alocar,
mediante ato específico, as competências, os planos, os programas e
os projetos da entidade extinta e do órgão desativado por este decreto,
para órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde.

Art. 2º Fica a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério
do Planejamento e Orçamento autorizada a remanejar os saldos das
dotações orçamentárias do extinto Inan e do órgão desativado Cerne,
apurados nesta data, para o orçamento do Fundo Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º Ficam cancelados, a partir da publicação deste decreto,
os empenhos, não liquidados, emitidos pelo extinto Inan e pelo órgão
desativado Cerne.
§ 1º Os empenhos, a que se refere este artigo, serão reprocessados pelo Fundo Nacional de Saúde.
(*)

Retificado no DO de 28.7.1997 (pág. 4811. desta obra).
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§ 2' O Fundo Nacional de Saúde assumirá os compromissos do
extinto Inan e do órgão desativado Ceme.
Art. 4' Os contratos e convênios firmados pelo extinto Inan e
pela desativada Ceme ficam desde logo, independentemente da celebração de qualquer instrumento, sub-rogados ao Fundo Nacional da
Saúde, quando seu objeto referir-se às atividades finalísticas e os
demais à Coordenação-Geral de Serviços Gerais do Ministério da
Saúde.
Art. 5' Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal do extinto Inan passam a integrar o Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Saúde, mediante
proposta do inventariante, poderá autorizar o exercício de servidores
no órgão extinto se indispensáveis ao processo de inventário.
Art. 6' Ao inventariante do extinto Inan incumbe:
I - representar a entidade ativa e passivamente, em Juízo,
ou fora dele, quanto aos atos da inventariança;
11 - proceder ao levantamento dos processos judiciais em
que o Inan seja parte, transferindo-os à responsabilidade da Advocacia-Geral da União;
111 - proceder ao inventário do acervo documental e dos bens
móveis do extinto Inan, transferindo-os para o Ministério da Saúde;
IV - transferir à Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
os bens imóveis do extinto Inan;
V - administrar os recursos humanos e financeiros relacionados com as atividades do inventário, bem como requisitar e propor
a designação de servidores do Ministério da Saúde necessários à
execução dos trabalhos de inventariança;
VI - apresentar, mensalmente ao Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado e ao Ministro de Estado
da Saúde, relatório dos trabalhos desenvolvidos;
VII - requisitar os servidores necessários ao processo de inventariança, nos termos do inciso I do art. 93 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990;
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VIII - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e
pelo Ministro de Estado da Saúde, no âmbito de suas competências.
Art. 7" Ficam remanejados, na forma do anexo a este decreto,
do extinto Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) para
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS
101.6, três DAS 101.3, sete DAS 101.2, dois DAS 102.1, onze FG-l e
oito FG-2.
Art. 8" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9" Ficam revogados os Decretos nOs 68.806, de 25 de junho
de 1971, 69.451, de I" de novembro de 1971, 71.205, de 4 de outubro
de 1972 e o Anexo LXXII ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de
1994.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.284, DE 24 DE JULHO DE 1997
Altera a Estrutura Regimentaldo Minis·
tério da Saúde l e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no item XV do art. 16 da Medida Provisória n" 1.549-32, de
11 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. I" Ficam acrescidas à Estrutura Regimental do Ministério
da Saúde, de que trata o Decreto n" 109, de 2 de maio de 1991, na
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condição de órgãos específicos, a Secretaria de Projetos Especiais de
Saúde e a Secretaria de Políticas de Saúde e de Avaliação.
§ 1" ASecretaria de Projetos Especiais de Saúde compete promover a articulação intersetorial na esfera federal e coordenar a
execução de planos, programas e projetos especiais de saúde.
§ 2" ASecretaria de Políticas de Saúde e de Avaliação compete
coordenar as ações de formulação da política de saúde e de sua
avaliação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Art. 2" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo
I a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Saúde, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, um DAS 101.5, dez DAS 101.4 e
onze DAS 101.3;
11 - do Ministério da Saúde para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cinco DAS 101.2, 26 DAS 101.1,
dois DAS 102.2, um DAS 102.1, 42 FG-2 e quarenta FG-3.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, o
Anexo Il, b ao Decreto n" 109, de 2 de maio de 1991, passa a vigorar
na forma do Anexo 11 a este decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Ficam revogados o Anexo XXX ao Decreto n" 1.351, de
28 de dezembro de 1994 e o anexo ao Decreto n" 2.205, de 9 de abril
de 1997.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
e o Ministério da Saúde
Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DAS
Unitário

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

do Mare para o MS (a)
Quant.

Valor

Quant.

Valor

1
10
11

4,94
30,80
13,64

-

-

-

-

22

-

4,94
3,08

1,24
1,11
1,00

-

1,11
1,00

-

5
26
2
1

5,55
26,00
2,22
1,00

49,38

34

34,77

-

-

42
40

10,08
7,60

-

-

22

49,38

82
116

-

Subtotal1

0,24
0,19

FG-2
FG-3

do MS para o Mare (b)

-

-

Subtotal2
Total (1+2)

Saldo Remanejado (a~b)

-94

17,68
52,45
-3,07

Anexo II
(Decreto n 109, de 2 de maio de 1991)
Q

b)

Código

Anexo II
Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Saúde
Situação Atual e Nova
DAS
Unitário

Situação Atual
Quant.

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08

13,94
49,40
141,68
121,52
300,81
529,00
9,88
6,16

2
10
46
98
271
529
2
2

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

Valor Total

V.

Situação Nova

Quant.
2
11
56
109
266
503
2
2

Valor Total
13,04

54,34
172.48
135,16
295,26
503,00
9,88
6,16
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Código

DAS
Unitário

Situação Atual
Quant.

DAS 102.3

1,24

lO

DAS 102.2
DAS 102.1

1,11
1,00

39
35

Subtotal1
FG-l
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19
Subtotal2
Total (1+2)

Valor Total
12,40

Situação Nova
Quant.

Valor Total

10

12,40

43,29
35,00

37
34

41,07
34,00

1.044

1.262,18

1.032

1.276,79

323
341
424

100,13
81,84
80,56

323
299
384

100,13

1.088
2.132

282,53
1.524,71

1.006
2.038

244,85
1.521,84

71,78
72,96

DECRETO N2 2.285, DE 24 DE JULHO DE 1997
Promulga o Acordo de Cooperação Consular para a Proteção e Assistência Consular
aos seus Nacionais em Terceiros Países, celebrado entre o Governo da República Federa-

tiva do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Lisboa, em 20 de julho de
1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa firmaram, em Lisboa, em 20 de
julho de 1995, um Acordo de Cooperação Consular para Proteção e
Assistência Consular a08 seus Nacionais em Terceiros Países;
Considerando que o Congresso NacionaI aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n 2 22, de 7 de maio de 1997, publicado no
Diário Oficial da União n 2 85, de 8 de maio de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 3 dejulho de 1997,
nos termos de seu art. XI,
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DECRETA:
Art. 1· O Acordo de Cooperação Consular para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros Países, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, em Lisboa, em 20 de julho de 1995, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 25.7.1997, pág. 16020.
DECRETO NO 2.286, DE 24 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento, em cará~
ter temporário. dos cargos em comissão que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam remanejados, em caráter temporário, até 30 de
setembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Saúde, oito cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim discriminados: um DAS 101.5, três DAS 101.3 e quatro DAS 101.2.
§ 1· Os cargos objeto deste remanejamento destinam-se ao processo de inventário do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
(Inan), não integrando a estrutura regimental do Ministério da SaúColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n, 7, t.2, p. 4639-4689,iul. 1997
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de, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2" Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.287, DE 30 DE JULHO DE 1997
Prorroga o prazode remanejamento temporário dos cargos em comissão que meneiona. e dâ outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica prorrogado, até 31 de julho de 1998, o prazo estabelecido no art. I" do Decreto n" 2.015, de 26 de setembro de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 1Q DE JULHO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso IV, da Constitução, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n Q 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nQ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q
2.786, de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei n Q 9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (Chesf), a área de terra situada na faixa de
55,Omde largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Recife II1Goianinha, em 230 kV, com origem na Torre n Q 40 e
término na Torre nQ 56, nos Municípios de Jaboatão dos Guararapes
e Condado, Estado de Pernambuco, necessária à alteração do traçado
da linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n Q 48100.001596/96-24.
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Art. 2" Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituida, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3" Os proprietários da área de terra referida no art. I"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4" Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(2) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o ingresso do Korea Exchange
Bank (Seul-Coréia) no Sistema Financeiro
Nacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
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DECRETA:

Art. 1· É do interesse doGovernobrasileiro a participação estrangeira em até cem por cento do capital social de banco múltiplo a ser
constituído no Brasil pelo Korea Exchange Bank, de Seul-Coréia.
Art. 2· O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3· Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de julho de 1997; 176 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(3) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1997
Credencia a Universidade Norte do Paraná (Unopar), com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9·, § 2·, da Lei n· 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n·
9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto n· 2.207, de 15 de abril
de 1997, e tendo em vista o Processo n· 23001.000289/90-64, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, por transformação das Faculdades Integradas Norte do Paraná, a Universidade
Norte do Paraná (Unopar), mantida pela União Norte do Paraná de
Col. Leis Rep.
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Ensino, com sede em Londrina e campi nas cidades de Londrinas e
Arapongas, no Estado do Paraná.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(4) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1997
Credencio a Universidade Metodista de
São Paulo, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9", § 2", da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n"
9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto n" 2.207, de 15 de abril
de 1997, e tendo em vista o Processo n' 23033.000501/90-71, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. l' Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, a Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, com sede na Cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(5) DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1997
Credencia a Universidade Severino
Sombra (USS), com sede na Cidade de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n'
9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto n' 2.207, de 15 de abril
de 1997, e tendo em vista o Processo n' 23000.000827/90-76, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, por transformação das Faculdades Integradas Severino Sombra, a Universidade
Severino Sombra (USS), mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra, com sede em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(6) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1997
Declara de utilidade pública aAssociação
EspíritaJesus e Caridade,comsedena Cidade
de Mogi Mirim (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:

Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Espírita Jesus e Caridade, com sede na
Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, portadora do CGC n·
52.780.673/0001-05 (Processo MJ n· 8.407/97-10);
II - Associação dos Ex-Integrantes do Batalhão Suez, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n· 28.005.080/0001-97 (Processo MJ n· 3.269/95-21);
III - Associação Vianei de Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde (Avicitecs), com sede na Cidade de
Lages, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n?
78.492.26110001-63 (Processo MJ n' 4.948/94-27);
IV - Conferência Nossa Senhora da Medalha da Sociedade
São Vicente de Paulo de Monte Sião, com sede na Cidade de Monte
Sião, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 17.412.933/000199 (Processo MJ n' 19.116/93-05);

V - Conferência São Benedito da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC n· 31.508.54210001-01 (Processo MJ n·16.825/95-65);
VI - Fundação Educacional de Duque de Caxias, com sede
na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n· 28.754.117/0001-80 (Processo MJ n' 68.887/75);
VII - Hospital e Maternidade São Sebastião - Santa Casa
de Misericórdia, com sede na Cidade de Salto Grande, Estado de São
Paulo, portador do CGC n' 56.690.662/0001-95 (Processo MJ n·
24.981196-17);
VIII - Recanto Salvador Pires, com sede na Cidade de Santa
Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n·
18.198.879/0001-93 (Processo MJ n· 15.472196-11);

IX - Sociedade Hospitalar Beneficente São José, com sede
na Cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n· 88.417.449/0001-09 (Processo MJ n· 16.229/97-19);
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x-

Sociedade Pestalozzi de Dourados, com sede na Cidade
de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n·
01.105.188/0001-03 (Processo MJ n· 17.729/96-98).
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do Decreto
n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(7) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1997
Declara de. utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo SA. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5·, alínea h, 6· e 15 do Decreto-Lei n· 3.365, de 21 dejunho
de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de maio de 1956, bem assim
o que consta do Processo n· 53000.005884197,
DECRETA:
Art. F É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), a ser
desmembrada de maior porção, com benfeitoria que possui área de
50,00m2 (cinqüenta metros quadrados), situada em zona urbana, com
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frente para a Avenida Elisio Teixeira Leite (antiga Estrada do Congo)
n" 3.512, Sítio Morro Grande, 40' Subdistrito Brasilândia, Município,
Comarca e Estado de São Paulo, referindo-se às transcrições números
14.718 e 14.914, do 8" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
São Paulo, constando pertencer ao Espólio de Elysetb Leite Cruz e do
viúvo meeiro Thomaz Mello Cruz, destinada à implantação de estação
telefônica da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta PT.97008, de novembro de 1996, tem forma
de um polígono irregular de quatro lados (A, B, C, D, A), e possui as
seguintes características e confrontações, para quem da Avenida
Elísio Teixeira Leite (antiga Estrada do Congo), olha para o imóvel e
adota o sentido horário para orientação dos lados. Estando o observador na Avenida Elísio Teixeira Leite (antiga Estrada do Congo), de
frente para o imóvel, tem início no Ponto A, localizado na intersecção
da divisa à direita com a área remanescente de propriedade do Espólio
de Elyseth Leite Cruz e do viúvo meeiro Thomaz Mello Cruz, e a linha
de testada do imóvel. Deste ponto, segue em curva, com desenvolvimento de 41,27m, ângulo central de 26'14'51" e raio de 90,10m até o
Ponto B, confrontando com a Avenida Elísio Teixeira Leite (antiga
Estrada do Congo), Deste ponto, segue em reta, rumo de 86'32'06"
SE, numa extensão de 59,66m até o Ponto C, confrontando com a área
remanescente de propriedade do Espólio de Elysetb Leite Cruz e do
viúvo meeiro Thomaz Mello Cruz, objeto de desapropriação, Processo
n" 1.122179, promovida pela Companhia de Construções Escolares do
Estado de São Paulo (Conesp), sucedida pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo. Deste ponto, segue em linha reta, rumo 3"27'54"SW numa
extensão total de 38,81m até o Ponto D, fazendo com o segmento anterior
ângulo interno de 90"00'00", confrontando com a área remanescente de
propriedade do Espólio de Elysetb Leite Cruz e do viúvo meeiro Thomaz
Mello Cruz. Deste ponto, segue em linha reta, rumo 86'32'06"NW, numa
extensão total de 46,12m até o Ponto A, inicial, fazendo com o segmento
anterior, ângulo interno de 90'00'00", confrontando com a área remanescente de propriedade do Espólio de Elysetb Leite Cruz e do viúvo meeiro
Thomaz Mello Cruz.
Art. 2" Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada fi promover na forma da legislação vigente, a desapropriação
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do imóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3' A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n' 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(8) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1997
Autoriza a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua
propriedade, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § l' do art. l' da Lei n' n' 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. l' Fica a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
autorizada a alienar o domínio de um terreno situado na Rua Mipibu,
Bairro de Petrópolis da Cidade de Natal, Capital do Estado do Rio
Grande do Norte, com 1.444,00m2 (mil quatrocentos e quarenta
metros quadrados) de superfície, limitando-se ao norte, com próprio
estadual, com 30,00m (trinta metros); ao sul, com a Rua Mipibu, com
30,00m (trinta metros); a leste, com próprio estadual, com 48,OOm
(quarenta e oito metros); e a oeste, com propriedade particular, com
48,00m (quarenta e oito metros), beneficiado com um prédio de um
pavimen~o, situado a Rua Mipibu n' 419, com área construída de
620,00m (seiscentos e vinte metros quadrados).
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Art. 2· A alienação de que trata o artigo anterior será feita
mediante licitação, obedecidas as disposições contidas na Lei n· 8.666,
de 21 de junho de 1993, e o seu produto será integralmente utilizado
no campus da Universidades Federal do Rio Grande do Norte, atendidas as determinações do art. 4· da Lei n· 6.120, de 15 de outubro de
1974.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(9) DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1997
Credencia a Universidade Tuiuti do Paraná, com sede na Cidade de Curitiba. Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA,no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9", § 2·, da Lei n· 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei n"
9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto n· 2.207, de 15 de abril
de 1997, e tendo em vista o Processo n· 23001.000455/90-31, do
Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, por transformação das Faculdades Integradas da Sociedade Educacional Tuiuti,
a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), mantida pela Sociedade
Educacional Tuiuti, com sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(10) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Santo Antonio da Chapada e Santo Antonio
da Chapada Il, conhecidopor Gleba Bela Vista, situado no Munictpío de Cáceres, Estado de
Mato Grosso, e dá outras prooidências:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio da
Chapada e Santo Antonio da Chapada Il, conhecido por Gleba Bela
Vista, com área de 1.695,2860ha (um mil, seiscentos e noventa e cinco
hectares, vinte e oito ares e sessenta centiares), situado no Município
de Cáceres, objeto dos Registros n·s R-1-M-25.491, fi. 211, Livro 2-R-1
e R-1-M-25.351, fi. 211, Livro 3-R-1, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(11) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Luz, anteriormente denominado
Fazenda Três Barras} conhecido como Fazenda da Luz IH situado no Município de
Faxinal, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Luz, anteriormente denominado Fazenda Três Barras, conhecido como Fazenda da Luz 111, com área de 418,9262ha (quatrocentos e dezoito
hectares, noventa e dois ares e sessenta e dois centiares), situado no
Município de Faxinal, objeto do Registro n Q R-l-l1.822, fi. Iv, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Faxinal, Estado
do Paraná.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(12) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Silvia, situado no Município
de Amaporã, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
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Silvia, com área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e oito hectares), situado no Município de Amaporã, objeto dos Registros nOs
R-1-16.937 e R-2-16.937, ficha 1, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na foma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176" da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Ventura. situado no Município
de Boa Viagem, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Ventura, com área de 2.198,0000ha (dois mil, cento e noventa e oito hectares),
situado no Município de Boa Viagem, objeto da Matricula n· 0586, fi.
291, Livro 2-A, do Cartório do 2· Oficio da Comarca de Boa Viagem,
Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(14) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n' 114, doProjeto de Irrigação de Bebedouro. conhecido por Fazenda Sanrísil , situado no Município de Petrolina, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, ara fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n" 114, do Projeto de
Irrigação de Bebedouro, conhecido por Fazendo Sanrisil, com área de
456,7884ha (quatrocentos e cinqüenta e seis hectares, setenta e oito ares
e oitenta e quatro centiares), situado no Município de Petrolina, objeto
do Registro n" R-1-24.845, Livro 2, do I" Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Acoci , situado no Município de
Campos Sales. Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Acoci, com
área de 13.199,2000ha (treze mil, cento e noventa e nove hectares e
vinte ares), situado no Município de Campos Sales, objeto da Matrícula nº 100, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Campos Sales, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(16) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o inwvel rural denominado
EngenhoAçudeGrande situado no Município de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Açude
Grande, com área de 300,0000ha (trezentos hectares), situado no
Município de Vitória de Santo Antão, objeto do Registro n' R-1-5.869,
fl. 110, Livro 2-AF, do Cartório do l' Oficio e anexos da Comarca de
Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 1762 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(17) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Engenho Amaragi , situado no Município de Rio Formoso, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Engenho
Amaragi, com área de 1.298,8800ha (um mil, duzentos e noventa e
oito hectares e oitenta e oito ares), situado no Município de Rio
Formoso, objeto do Registro n Q R-1-313, fls. 71/71v. Livro 2-A2, do
Cartório Único da Comarca de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(18) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sapateiro, Fazenda do Norte ou
Boqueirão. situado no Município de Passos
Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sapateiro,
Fazenda do Norte ou Boqueirão, com área de 442,9500ha (quatrocentos e quarenta e dois hectares e noventa e cinco ares), situado no
Município de Passos Maia, objeto dos Registros nOs R-1-3.092, fi. 92,
Livro 2-L e R-2-3.695, fi. 95, Livro 2-N, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na fama prevista na Lei Complementar n''
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 9 de julho de 1997; 176' da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Paraiso , situado no Município de
Quijingue, Estado da Bahia, e dá outras
providkncias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraiso,
com área de 515,0200ha (quinhentos e quinze hectares e dois ares),
situado no Município de Quijingue, objeto do Registro n'R-1-M-2.978,
fi. 155, Livro 2-1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176" da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(20) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa dos Veados, situado noêâunictpio de Amontada, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 9 4.504, de 30 de novembro de 1964, 29 da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29 da Lei Complementar n 9
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 9 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 29 da Lei n 9 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa dos
Veados, com área de 802,7800ha (oitocentos e dois hectares e setenta
e oito ares), situado no Município de Amontada, objeto do Registro n 9
9
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R-1l-297, fi. 159, Livro 2-F e Matrícula nº 1.974, fi. 268, Livro 2-G, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do
Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,9 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(21) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cafund6, situado no Município de
Cachoeira do Itopemirim, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cafundó,
com área de 1.535,2873ha (um mil, quinhentos e trinta e cinco
hectares, vinte e oito ares e setenta e três centiares), situado no
Muuicípio de Cachoeiro do Itapemirim, objeto dos Registros nOs
R-2-4.237, fi. 37, Livro 2-V; R-2-4.238, fi. 38, Livro 2-V; R-I-4.041, tI.
41, Livro 2-V e R-I-20.261, fi. 061, livro 2-DI, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do
Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176' da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(22) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Deficientes Físicos
(ADDF), com sede na Cidade de Paulista
(PE), e outras entidades.

O J;'RESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997

4715
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Desportiva de Deficientes Físicos (ADDF),
com sede na Cidade de Paulista, Estado de Pernambuco, portadora
do CGC nº 12.858.676/0001-08 (Processo MJ nº 21.666/96-83);
II - Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais (AMAJME), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, portadora do CGC nº 65.137.044/0001-03 (Processo
MJ nº 1.574/97-95);
IH - Centro de Convivência Infantil Vó Rosa, com sede na
Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
81.650.855/0001-60 (Processo MJ nº 4.243/94-91);
IV - Clube de Senhoras de Nova Brasilândia, com sede na
Cidade de Nova Brasilândia, Estado do Mato Grosso, portador do
CGC nº 03.094.208/0001-05 (Processo MJ nº 19.010/93-76);
V - Fundação Universidade do Tocantins, com sede na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, portadora do CGC nº
01.637.536/0001-85 (Processo MJ nº 2.848/97-54);
VI - Hospital Padre Carmelo D'Angelo, com sede na Cidade
de Heliodora, Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº
20.833.745/0001-49 (Processo MJ nº 16.102/93-86);
VII - Lar de Velhice e Mendicidade de Torrinha, com sede na
Cidade de Torrinha, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
51.526.689/0001-23 (Processo MJ nº 21.385/94-22);
VIII - Associação de Familias de Rotarianos de São Vicente,
com sede na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, portadora
do CGC nº 46.836.979/0001-33 (Processo MJ nº 19.285/93-64);
IX - Associação Casa da Sopa Amor e Caridade, com sede na
Cidade de Guaíra, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
00.082.828/0001-36 (Processo MJ nº 15.404/95-71).
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Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho

(23) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Autoriza a empresa Danieli & C. - Officine Meccaniche SPA a estabelecer filial na
República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Danieli & C.M OfficineMeccaniche SPA,. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, eoqueconsta
no Processo MICT nº 52700-000128/97-68,
DECRETA:

Art. 1º Fica a empresa Danieli & C» Officine Meccaniche SPA,
com sede na Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio, Udine, Itália, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial Danieli & C.Officine Meccaniche SPA, tendo como objeto social o suporte técnicocomercial para a venda de equipamentos para instalações siderúrgicas e de peças de reposição para as instalações fornecidas, bem como
assistência técnica pós-venda aos clientes brasileiros e suporte logístico para as atividades do grupo Danieli no Brasil, com capital
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destacado de R$15.000,00 (quinze mil reais), para o desempenho das
suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar
sobre o objeto da presente autorização.

Art. 2· Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Danieli & C.- Officine Meccaniche SPA é
obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil,
junto à filial Danieli & C. - Officine Meccaniche SPA, com plenos e
ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
sociedade;
H - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às
leis e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a
referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;

IH - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada,
para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do Estado
ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de grande circulação,
contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e parágrafo
único do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art. 300 da Lei n· 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
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VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art.. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

(24) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Autoriza a empresa Geonex Corporation
a estabelecer filial na República Federativa
do Brasil, sob a denominação social de Geonex Corporation, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
no Processo MICT nº 52700-000184197-39,
DECRETA:
Art. 12 Fica a empresa Geonex Corporation, com sede em 36
South Charles Street, Baltimore, Maryland, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial Geonex
Corporation, tendo como objeto social a consultoria de sistemas de
informação, mapeamento e desenho, mapeamento urbano, desenho,
monitoração e supervisão do mapeamento urbano, mapeamento urbano digital, mapeamento geológico, escritório para prestação de
serviços de sistemas de informação, administração e operações de
processamento de dados, bem como desenvolvimento e manutenção
de sistemas de informação, com capital destacado de R$5.300,00
(cinco mil e trezentos reais), para o desempenho das suas atividades
em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis
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e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autorização.
Art. 2" Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Geonex Corporation é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial Geonex
Corporation, com plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer
questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela sociedade;
H - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às
leis e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a
referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus
estatutos;
IH - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial
da União e dos documentos que instruíram o requerimento desta
autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação dos registros, folha do Diário Oficial da
União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do
jornal de grande circulação, contendo as publicações obrigatórias
por força do art. 70 e parágrafo único do Decreto-Lei n" 2.627, de
26 de setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de
15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

(25) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Autoriza a empresa Companhia Continental de Cigarros Limited a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a
denominação social de Companhia Continental de Cigarros Limited, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
no Processo MICT n" 52700-000179/97-07.
DECRETA:
Art. 1" Fica a empresa Companhia Continental de Cigarros
Limited, com sede em Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex,
TW18 lDY, Inglaterra, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial Companhia Continental de Cigarros Limited, tendo
como objeto social a representação destinada a fornecer apoio e a
exercer os poderes e controle da sociedade em relação às suas subsidiárias ou coligadas, seja direta ou indiretamente, com capital destacado de R$30.000,00 (trinta mil reais), para o desempenho das suas
atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre
o objeto da presente autorização.
Art. 2" Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691481O,jul. 1997

4721
I - a empresa Companhia Continental de Cigarros Limited
é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil,
junto à filial Companhia Continental de Cigarros Limited, com plenos
e ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las
definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela sociedade;
11 - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida
empresa reclamar qualquer exceção,fundada em seus estatutos;
111 - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercíciosocial, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada,
para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União, do Estado
ou do Distrito Federal, conforme o caso, e dojornal de grande circulação,
contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e parágrafo
único do Decreto-Lei nQ 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido pelo
art. 300 da Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
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(26) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural composto
pelas Fazendas Boa Vida, Pioneira, Nova
Lira, Cacimba da Costa, Pia Nova, Esperança e Pioneira 11 ou Beleza, situado no Munietpíc de Poço Redondo, Estado de Sergipe e
dá outras provicUncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural composto pelas Fazendas Boa
Vida, Pioneira, Nova Lira, Cacimba da Costa, Pia Nova, Esperança
e Pioneira II ou Beleza, com área de 624,2100ha (seiscentos e vinte
quatro hectares e vinte e um ares), situado no Município de Poço
Redondo, objeto dos Registros n's R-01-295, fi. 95; R-1-266, fi. 66;
R-1-282, fi. 82; R-1-280, fi. 80; R-1-279, fi. 79; R-0l-281, fi. 81 e
R-1-253, fi. 53, todos do Livro 2-B, dos Cartórios de Registro de
Imóveis das Comarcas de Cauindé de São Francisco e Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul BeZens Jungmann. Pinto

(27) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sete Brejos, situado no Município
de Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA

Art. l' Fica declarado de interesse sc.;ial, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso. VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sete Brejos
com área de 385,0000ha (trezentos e oitenta e cinco hectares), situado
no Município de Indiaroba, objeto do Registro n' R-1-651, fi. 158, Livro
2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Umbaúba,
Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997

4724

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(28) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Fortaleza, situado nos Municípios
de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe e Pedro Alexandre, Estado da Bahia e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza com
área de 922,6250ha (novecentos e vinte dois hectares, sessenta e dois
ares e cinqüenta centiares), situado nos Municípios de Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe e Pedro Alexandre, Estado da Bahia,
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objeto do Registro n Q 3.122, fi. 235, do Livro 3-B, do Cartório do l Q
Oficio da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(29) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1997
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Ceará rCDC).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4Q do Decreto-Lei n Q 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. lº Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Ceará (CDC) de R$21.121.220,74 (vinte e um milhões,
cento e vinte e um mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro
centavos) para R$23.882.275,99 (vinte e três milhões, oitocentos e
oitenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove
centavos), mediante a incorporação de créditos da União, no valor de
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R$2.740.256,22 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e
cinqüenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Art. 2" Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$20.799,03 (vinte mil, setecentos e noventa e nove reais e três
centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito
de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 11 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha

(30) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Outorgaconcessão à VicunhaTelecomunicações Ltda. para explorar o Serviço Móvel
Celular, na área geográfica dos Estados da
Bahia e Sergipe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e dando cumprimento ao
disposto no art. 3" da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, e no art. 3"
do Regulamento do Serviço Móvel Celular, aprovado pelo Decreto n"
2.056, de 4 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo n" 53000.016577/96 (Concorrência n" 001l96-SFO/MC),
DECRETA:

Art. I" Fica outorgada à Vicunha Telecomunicações Ltda. concessão para exploração do Serviço Móvel Celular, pela prazo de quinze
anos, na área geográfica correspondente aos Estados da Bahia e
Sergipe.
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Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão será
formalizado pelo Ministério das Comunicações, observadas as disposições da regulamentação pertinente.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(31) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de
1996, créditos especiais no valor global de
R$102.495.932,00, abertos pelos Decretos de
20 e 24 de dezembro de 1996, em favor do
Ministério da Aeronáutica, do Estado-Maior
das Forças Armadas e do Ministério da Justiça, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1996, e na forma do Anexo I deste decreto, os seguintes
créditos especiais:
I - autorizado pela Lei nº 9.330, de 10 de dezembro de 1996,
e aberto pelo Decreto de 20 de dezembro de 1996, em favor do
Ministério da Aeronáutica, no valor de R$2.286.690,00 (dois milhões,
duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais);
II - autorizado pela Lei nº 9.334, de 10 de dezembro de 1996,
e aberto pelo Decreto de 20 de dezembro de 1996, em favor do
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Ministério da Aeronáutica, no valor de R$46.490.581,00 (quarenta e
seis milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e um
reais);
III - autorizado pela Lei n' 9.350, de 12 de dezembro de 1996,
e aberto pelo Decreto de 20 de dezembro de 1996, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, no valor de R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais);
IV - autorizado pela Lei n'' 9.419, de 24 de dezembro de 1996,
e aberto pelo Decreto de 24 de dezembro de 1996, em favor do
Ministério da Justiça, no valor de R$871.243,00 (oitocentos e setenta
e um mil, duzentos e quarenta e três reais);
V - autorizado pela Lei n' 9.416, de 24 de dezembro de 1996,
e aberto pelo Decreto de 24 de dezembro de 1996, em favor do
Ministério da Justiça, no valor de R$51.647,418,00 (cinqüenta e um
milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito
reais).
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes dos saldos dos referidos créditos, apurados
em 31 de dezembro de 1996.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I' e 2', ficam
alteradas as receitas da Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica, do Fundo do Estado-Maior das Forças Armadas e do
Fundo Penitenciário Nacional, de acordo com o Anexo II deste
decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1997, pága. 14909/14910.
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(32) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia Il, correspondente à
Gleba ll, situado no Municlpio de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia
Il, correspondente à Gleba II, com área de 954,2846ha (novecentos e
cinqüenta e quatro hectares, vinte e oito ares e quarenta e seis
centiares), situado no Município de Ribeirão Cascalheira, objeto do
Registro nº R-2-5.415, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Circunscrição da Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia 11, correspondente à
Gleba I, situado no Município de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia
11, correspondente à Gleba I, com área de 1.040,3911ha (um mil,
quarenta hectares, trinta e nove ares e onze centiares), situado no
Município de Ribeirão Casca!heira, objeto do Registro n Q R-2-5.414,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da
Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997

4731
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto

(34) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia Il, correspondente à
Gleba lII, situado no Município de Ribeirão
Cascalheíra, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, sos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia
lI, correspondente à Gleba IIl, com área de 1.454,9969ha (um mil,
quatrocentos e cinqüenta e quatro hectares, noventa e nove ares e
sessenta e nove centiares), situado no Município de Ribeirão Cascalheira, objeto do Registro n'' R·2-5.416, Livro 2, do Cartório de RegisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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tro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176º da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(35) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda FreitasIFazenda Cacimba Nova, situado no Município de Serra Caiada. Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Freitas / Fazenda Cacimba Nova, com área de 2.956,4000ha (dois mil, novecentos
e cinqüenta e seis hectares e quarenta ares), situado no Município de
Serra Caiada, objeto das Matriculas nOs 458, fls. 44v/45v, do Livro
3-A; 499, 58v/59, do Livro 3-A; 158, 43v/45, do Livro 3 e 1.074; fl. 28,
do Livro 3-C, todas do Cartório Único Judiciário do Município de Serra
Caiada, Comarca de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(36) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Jerusalém, situado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, fi. 7, t.2, p. 4691-4810, jul. 1997
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Jerusalém, com área de 670,0600ha (seiscentos e setenta hectares e seis
ares), situado no Município de Nova Cantu, objeto dos Registros nOs
R-1-3.530, R-1-3.531 e Matrículas 4.046, 4.047, 4.048, 5.162, 5.163,
5.164, 5.165, 5.279, 5.280, 5.282, 5.283, 5.284, 5.285, 5.286, 5.287,
5.288, 5.289 e 5.290, todos da ficha 1, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do
Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,juI. 1997
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(37) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Terezinha, situado no Município de Tibagy, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Terezinha, com área de 637,7920ha (seiscentos e trinta e sete hectares, setenta e nove ares e vinte centiares), situado no Município de
Tibagy, objeto da Matrícula n' 5.211, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tibagy, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter. a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Lei. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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(38) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Catarina, situado no Muni.
ctpie de Paracatu, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Catarina, com área de 3.744,0000ha (três mil, setecentos e quarenta
e quatro hectares), situado no Município de Paracatu, objeto do
Registro n· R-1-14.172, ficha 13.692-A, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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(39) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Paranoá, situado nos Munidpios de
Capitão Poço, Nova Esperança do Piríâ; Garrafão do Norte e Paragominas, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paranoá,
com área de 16.555,4136ha (dezesseis mil, quinhentos e cinqüenta e
cinco hectares, quarenta e um ares e trinta e seis centiares), situado
nos Municípios de Capitão Poço, Nova Esperança do Piriá, Garrafão
doNorte e Paragominas, objeto das Matrículas n·s 1.528, fi. 208, Livro
3-A; 1.527, fi. 208, Livro 3-A e 251, fi. 75, Livro 2, todas do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ourém, Estado do Pará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(40) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Perdizes, situado no Município Colômbia, Estado de São Paulo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Perdizes, com área de 1.506,1739ha (um mil, quinhentos e seis hectares, dezessete ares e trinta e nove centiares), situado no Município
de Colômbia, objeto da Matrícula n' 32.957, fls. 1/4, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos, Estado do
São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-481O,jul. 1997
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(41) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia e São João, situado no
Municlpio de Ribeirão Cascalheira, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nO 8.629, de 25 defevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denomínadoFazenda Santa Lúcia
e São João, com área de 5.745,4274ha (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco hectares, quarenta e dois ares e setenta e quatro
centiares), situado no Município de Ribeirão Cascalheira, objeto dos
Registros nOs R-4-5.417, Livro 2 e R-4-5.385, Livro 2, ambos do
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(42) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Quinhão n" 2, desmembrado da Fazenda
Nova da Lagoa Grande, conhecido por Fazenda Recreio, situado no Munictpio de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Quinhão n Q 2,
desmembrado da Fazenda Nova da Lagoa Grande, conhecido por
Fazenda Recreio, com área de 4.111,4285ha (quatro mil, cento e onze
hectares, quarenta e dois ares e oitenta e cinco centiares), situado no
Município de Dourados, objeto do Registro n Q 56.537, fichas 112, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176Q da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(43) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Fazenda Conceição/I'rafras, situado no Município de Poracotu, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição / Traíras, com área de 1.000,0000ha (um mil hectares), situado no
Município de Paracatu, objeto da Matrícula n Q 10.345, ficha 9.773,
Livro 2, do Cartórío de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176" da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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(44) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Aracaju, situado TW Município de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá OUw
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aracaju,
com área de 533,OOOOha ( quinhentos e trinta e três hectares), situado
no Município de Paracatu, objeto do Registro n? R-2-5.973, ficha
5.289v, Livro 2, do Serviço Registral Geraldo Campos, Registro de
Imóveis da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jnl. 1997
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(45) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Conceição, conhecido como Faeen,
da ConceiçãolBarreirrinho , situado no Municfpio de Paracatu,Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conceiçõo,
conhecido como Fazenda Conceição I Barreirinho, com área de
1.162,0000ha (um mil, cento e sessenta e dois hectares), situado no
Município de Paracatu, objeto do Registro n"R-1-13.462, ficha 12.960,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2"' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(46) DECRETO DE 14 DE JULHO DE 1997
Autoriza o Município de Visconde do Rio
Branco, Estado de Minas Gerais. a desapropriar a área de terra que menciona, localizada naquele município.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista odisposto
no § 3· do art. 2· do Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1· O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de
Minas Gerais, fica autorizado a desapropriar uma área de terra de
aproximadamente 33 hectares, situada na Fazenda São João, na
localidade denominada Bonfim, de propriedade da Companhia Açucareira Riobranquense, inscrita no Registro de Imóveis da Comarca
de Visconde do Rio Branco no Livro 2, R-2-l.451, em 21 de julho de
1978.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQuE CARDOSO
Francisco Dornelles
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(47) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associa.
ção Comunitária de Educandos, Pais e Educadores (Acepe), com sede na Cidade de Curitiba / PR, e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 12 da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nO 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 10 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Comunitária de Educandos, Pais e Educadores (Acepe), com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC nº 77.984.466/0001-01 (Processo MJ nº 20.540/96-18);
II - Associação Educacional Compacto, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC nº 00.719.070/000102 (Processo MJ nº 11.914196-97);
III - Associação Filantrópica Apóstolos de Cristo, com sede
na Cidade de AIpinópolis, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nO 20.918.173/0001-09 (Processo MJ nº 4.898/96-12);
IV - Casa do Menor São Miguel Arcanjo, com sede na Cidade
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
32.011.876/0001-20 (Processo MJ nº 1.659/97-46);
V - Centro Social Cônego Monte, com sede na Cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, portador do CGC n?
08.342.35410001-26 (Processo MJ nO 25.264194-50);
VI - Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, com sede
na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC nº
01.640.226/0001-10 (Processo MJ nº 5.710/94-09);
VII - Externato São Francisco de Assis, com sede na Cidade
de Aracaju, Estado de Sergipe, portador do CGC nº 10.970.689/000121 (Processo MJ nO 26.597/95-69);
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VIII - Fundação Educacional Clarice Alburqueque, com sede
na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n· 25.218.462/0001-00 (Processo MJ nº 14.093/95-88);
IX - Lar São Mateus, com sede na Cidade de São Mateus do
Sul, Estado do Paraná, portador do CGC nº 75.714.394/0001-49
(Processo MJ n· 14.422/94-37);
X - Movimento Familiar a Voz do Silêncio, com sede na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CGC n·
40.249.450/0001-37 (Processo MJ n· 25.290/94-60);
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do Decreto
n. 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende

(48) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Judan, situado no Munictpio de Turiaçu,
Estado do Maranhão, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Judan, com área
de 1.200,0000ha (um mil e duzentos hectares), situado no Município
de Turiaçu, objeto do Registro n· R-2-1.006, fl. 31, do livro 2-E, do
Cartório do 1· Ofício da Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(49) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
AxixáIFazenda Sampaio} situado no Municlpio de Joselôndia, Estado do Moranhõo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Axixá / Fazenda
Sampaio, com área de 6.042,0000ha (seis mil e quarenta e dois
hectares), situado no Município de Joselândia, objeto dos Registros
nOs R-1-604, fl. 4, do Livro 2-C; R-1-638, fl. 38, do livro 2-C e R-1-637,
fl. 37 do Livro 2-C, todos do Cartório de Oficio Único do Município de
Joselândia, da Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na fama prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(50) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Conceição, conhecido como Fazenda ConceiçãolMaria José, situado no Municlpio de Paracatu, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n.
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conceiçõo,
conhecido como Fazenda Conceição/Maria José, com área de
879,7950ha (oitocentos e setenta e nove hectares, setenta e nove ares
e cinqüenta centiares), situado no Município de Paracatu, objeto do
Registro n· R-2-13.177, ficha 12.663, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forna prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(51) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Campo Verde (parte) Grota e Engenho Velho, situado no Municipio de Serraria,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Campo
Verde (parte) Grota e Engenho Velho, com área de 481,4000ha (quatrocentos e oitenta e um hectares e quarenta ares), situado no
Município de Serraria, objeto dos Registros n's R-2-47, fi. 1, Livro
2·A; R-1-64, fi. 2v, Livro 2-A e R-1-142, fi. 95v, do Livro 2·A, todos
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serraria, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar oassentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de julho de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(52) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
FazendaPiratinga ouSãoCristovão, situado
no Município de Formoso, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 novembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Piratinga
ou São Cristovão, com área de 1.200,0000ha (um mil e duzentos
hectares), situado no Município de Formoso, objeto do Registro n·
R-2-18.790, ficha A, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176" da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(53) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jaguarapuaba, situado no Municlpio de Granja, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 novembro de 1964, 2° da Lei
nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jaguarapuaba, com área de 867,2800ha (oitocentos e sessenta e sete hectares
e vinte e oito ares), situado no Município de Granja, objeto da Matricula
nO 842, ficha 842, Livro 2-B, do Cartório do 2º Oficio do Registro de
Imóveis da Comarca de Granja, Estado do Ceará.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176" da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(54) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boqueirãodo Juvenal , situado no
Municfpio de Acarape, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termcs
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boqueirão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-481O,jul. 1997

4755
do Juvenal, com área de 528,3943ha (quinhentos e vinte e oito
hectares, trinta e nove ares e quarenta e três centiares), situado no
Município de Acarape, objeto do Registro n· R-1-1.135, fl, 84, Livro
2-E, do Cartório do 2· Oficio da Comarca de Redenção, Estado do
Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(55) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Lagoa Grande/CachoerialSerrinha, situado

noMunictpio de Pentecoste, Estado doCeará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 novembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa Grande / Cachoeira/Serrinha, com área de 1.535,3300ha (um mil, quinhentos e
trinta e cinco hectares e trinta e três ares), situado no Município de
Pentecoste, objeto dos Registros nOs R-1-1.827, fi. 66, Livro 2-G;
R-1-2.007, fi. 266 Livro 2-G; R-4-376, fi. 151, Livro 2-B; R-6-184, fi.
184, Livro 2-A e R-18-747, fi. 147, Livro 2-C, todos do Cartório do 2º
Ofício da Comarca de Pentecoste, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(56) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Amazonas. situado no Municipio
de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 novembro de 1964, 2° da Lei
nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas,
com área de 1.072,5000ha (um mil, setenta e dois hectares e cinqüenta
ares), situado no Município de Morada Nova, objeto do Registro n9
1-2.364, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176° da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(57) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomiruula
Barrado Coaty, situado no MunkfpiodeAreia,
Estado da Parafba, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 novembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barra do Coaty, com
área de 163,0000ha (cento e sessenta e três hectares), situado no
Município de Areia, objeto da Matrícula n· 150, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis - 1· Oficio, da Comarca de Areia, Estado da
Paraíba,
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176· da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(58) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Veneza situado no Munictpio de
Pilões, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Veneza,
com área de 300,0000ha (trezentos hectares), situado no Muuicípio
de Pilões, objeto do Registro n" R-2-15, fi. 47, Livro 2-A, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pilões, Estado da Paraíba,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação,
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Relens Jungmann Pinto
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(59) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Mucuim situado TW Município de Arneiroz,
Estado do Ceará, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nQ 4.504, de 30 novembro de 1964, 2Q da Lei
n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mucuim, com área
de 2.787,8400ha (dois mil, setecentos e oitenta e sete hectares e
oitenta e quatro ares), situado no Município de Arneiroz, objeto da
Matrícula n Q 1.938, fi. 169, Livro 2-G, do Cartório do 2Q Oficio de Notas
da Comarca de Tauá, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176" da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(60) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bonito, situado no Município de
Caríré, Estado do Ceará. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bonito, com
área de 861,6000ha (oitocentos e sessenta e um hectares e sessenta
ares), situado no Município de Cariré, objeto do Registro n'' R-5-73, fl.
73, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cariré, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1997; 176° da Independência e 1092da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(61) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Nova, situado nos Munictpios de
Miraima e Santana do Acaraú, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova, com
área de 2.239,7902ha (dois mil, duzentos e trinta e nove hectares,
setenta e nove ares e dois centiares), situado nos Municípios de
Miraíma e Santana do Acaraú, objeto das Matrículas nOs 1.934, fi.
224, Livro 2-G; 10.196, fi. 299, Livro 3-N, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itapipoca e 1.324, fi. 281, Livro 2-D, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Acaraú,
Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
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legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de jlnho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(62) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Guanabara,situado no Munictpio de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Guanabara, com área de 119,7246 ha (cento e dezenove hectares, setenta e
dois ares e quarenta e seis centiares), situado no Município de São
Mateus, objeto dos Registros nOs R-1-6.304, fi. 1, Livro 2 e R-1-5.878,
fi. 1, Livro 2, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Mateus, Estado do Espírito Santo.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(63) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por São Pedro, situado no Munictpío de Turíaçu; Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 é 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por São Pedro, com
área de 1.200,0000 ha (um mil e duzentos hectares), situado no
Município de Turiaçu, objeto do Registro nº R-2-255, fl, 255, do Livro
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2-A, do Cartório do 1· Oficio da Comarca de Turiaçu, Estado do
Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Santa Terezinha, situado no Munidpio
de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAS REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferemos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-481O,jul. 1997

4766
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Santa Terezinha,
com área de 1.200,0000 ha (um mil e duzentos hectares), situado no
Município de Turiaçu, objeto do Registro n· R-I-252, 11. 252, do Livro
2-A, do Cartório do F Ofício da Comarca de Turiaçu, Estado do
Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Santa Barbera, situado no Município de
Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhes conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2· da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Santa Barbara,
com área de 1.536,0000ha (um mil, quinhentos e trinta e seis hectares), situado no Município de Turiaçu, objeto do Registro nº R-2-41,
fi. 41, do Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Turiaçu,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
por São Benedito, situado no Munidpio de
Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso
VI, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por São
Benedito, com área de 1.200,0000ha (um mil e duzentos hectares),
situado no Município de Turiaçu, objeto do Registro n· R-1-253, fi.
253, do Livro 2-A, do Cartório do 1· Ofício da Comarca de Turiaçu,
Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de

que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176" da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7,t.2,p, 4691-4810,jul. 1997
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(67) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imôvei rural conhecido
por Nossa Senhora das Graças, situado no
Munidpio de Turiaçu, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Nossa Senhora das
Graças, com área, de 1.685,8161ha (um mil, seiscentos e oitenta e
cinco hectares, oitenta e um ares e sessenta e um centiares), situado
no Município de Turiaçu, objeto do Registro nº R-1-252, fi. 252, do
Livro 2-A, do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Turiaçu, Estado do
Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(68) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda ConceiçãolBarreirinho, situado no
Municfpio de Paracotu, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição l Barreirinho, com área de 1.272,0000ha (um míl, duzentos e
setenta e dois hectares), situado no Município de Paracatu, objeto dos
Registros nOs R-1-10.346, ficha 9.774, Livro 2 e R-4-13.461, ficha
12.959, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis Geraldo Campos,
da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 46914810,jul. 1997
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Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(69) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Cococi, situado nos Municipios
de Parambu e Tauá, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cococi, com área
de 4.153,7016 ha (quatro mil, cento e cinqüenta e três hectares, setenta
ares e dezesseis centiares), situado nos Municípios de Parambu e Tauá,
objeto do Registro n· R-3-2.319, ficha 2, do Livro 2, do 2· Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Parambu, Estado do Ceará.
Ool.Le-s Rep, Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(70) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Marrecas, situado no Munictpio de
Francisco Beltrõo, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marrecas,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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com área de 1.391,5000ha (um mil, trezentos e noventa e um hectares
e cinqüenta ares), situado no Município de Francisco Beltrão, objeto
do Registro n· R-16-1.075, fi. 7v, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.

Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(71) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural sem denominação especial, conhecido por Fazenda Santa Cruz, situado no Municipio de ConceiçiW
do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-481O,jul. 1997
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural Sem denominação especial, conhecido
por Fazenda Santa Cruz, com área de 1.742,4000ha (um mil, setecentos
e quarenta e dois hectares e quarenta ares), situado no Município
de Conceição do Araguaia, objeto do Registro nº R-1-22.538, fi. 1, Livro
2·CI, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do
Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto,
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
item lII, da Constituição.

Art. 3º O Institnto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencial.
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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(72) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Árvore Verde, situado no Município de Campo Largo, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Árvore
Verde, com área de 523,1720ha (quinhentos e vinte e três hectares,
dezessete ares e vinte centiares), situado no Município de Campo
Largo, objeto do Registro n? R-4-15, fls. 15 a 15v, Livro 2-A, do
Cartório do 1Q Ofício de Notas e Oficialatos de Imóveis da Comarca
de Porto, Estado do Piauí.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de julho de 1997; 176" da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(73) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa MadalenalFaustinos, situado rw Município de Doverlândia, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Madakna IFaustinos, com área de 258,2008ha (duzentos e cinqüenta
e oito hectares, vinte ares e oito centiares), situado no Município de
Doverlândia, objeto dos Registros nOs R-5-1.900, 11. 112v, Livro 2-J;
R-6-004, 11. 4v, Livro 2-A e R-3-1.141, 11. 150, Livro 2-F, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul.1997
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Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Refurma Agrária
(ínera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(74) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Moreschi, situado no Municipio de São João
do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Moreschi, com área
de 3.820,3000ha (três mil, oitocentos e vinte hectares e trinta ares),
situado no Muuicípio de São João do Araguaia, objeto da Matrícula
n· 231, fi. 1, Livro 2·A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Marabá, Estado do Pará.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 46914810,jul.1997
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos este decreto, os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20, item
Ill, da Constituição.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto

(75) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Angicos, situado no Municlpio de Tauá, Bstado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jnl. 1997
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Angicos, com área
de 2.839,0000ha (dois mil e oitocentos e trinta e nove hectares),
situado no Município de Tauá, objeto do Registro nº R-3-3.433, fi. 79,
Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tauá,
Estado do Ceará.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(76) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 1.613.591,00, em favor
da Presidência da República, do Ministério
das Relações Exteriores e do Ministério da
Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a e c, da Lei n Q 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nQ 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores
e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$
1.613.591,00 (um milhão, seiscentos e treze mil, quinhentos e noventa
e um reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, fica alterada
a receita do Conselho Admiuistrativo de Defesa Econômica, na forma
indicada no Anexo 111 deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1997, págs. 15099/15102.

(77) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor total de R$ 53.098.208,00, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e do
Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-481O,jul. 1997
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autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea c, da Lei n" 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 10 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor total de R$ 53.098.208,00 (cinqüenta e
três milhões, noventa e oito mil, duzentos e oito reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de ingressos de operações de crédito externas.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
e do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo H deste
decreto, no montante especificado.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1997, pégs. 15102/15103.

(78) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério
dos Transportes e do Ministério do Meio Am·
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valorglobal de
R$ 49.307.217,00, para o reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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autorização contida no art. 6º, incisos I, alinea a, H, e IH, alíneas c e
d, da Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997.
DECRETA:

Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997),emfavor doMinistério
da Ciência e Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor global de R$ 49.307.217,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e sete mil, duzentos e dezessete reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 27.856.450,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e seis
mil, quatrocentos e cinqüenta reais), conforme indicado no Anexo H
deste decreto;
II - ingresso de operações de crédito externas, no valor de R$
19.480.000,00 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta mil reais);

HI - doações, no valor de R$ 1.970.767,00 (um milhão, novecentos e setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais).
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, da Empresa de Navegação da Amazônia S.A. e da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos, conforme indicado no Anexo m deste
decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 1760 da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1997, págs. 15103/15108.
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(79) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União

crédito suplementar no valor de R$
4.500.000,00, em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso IH, alínea d, da Lei n· 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997, em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
doações.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2·, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Cultura, na forma indicada no Anexo
H deste decreto, no montante especificado.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 17.7.1997, págs. 15108.
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(80) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito suplementar no valor de R$
15.502.983,00, em favor da Secretaria deAs.
suntos Estratégicos, para reforço de dotações
consignadas 1W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.464, de 30 de junho de 1997,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE), crédito suplementar no valor de R$ 15.502.983,00
(quinze milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e oitenta e três
reais), para atender à programação indicada no AnexoI deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam
alteradas as receitas da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB),
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. (Nuelep), na forma indicada nos Anexos
III e N deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.7.1997, págs. 15109/15110.
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(81) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União c-édito suplementar no valor de R$
3.000.000,00, em favor do Ministério das Relações Exteriores, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea c, da Lei n· 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Miuistério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), para atender às programações indicadas no Anexo
I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operação de crédito externa.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 17.7.1997, pág. 15110.
(82) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1997
Outorga concessão à BCP S.A. para explorar o Serviço Móvel Celular, na área geográfica dos municípios do Estado de São
Paulo, mencionados neste decreto.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto
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na Lei n· 9.295, de 19 de julho de 1996, no art. 214, inciso I1I, da Lei
9.472, de 16 de julho de 1997, e no art. 3· do Regulamento do Serviço
Móvel Celular, aprovado pelo Decreto n· 2.056, de 4 de novembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo n· 53000.016577/96
(Concorrência n· 00l/96-SFO/MC),
DECRETA:

Art. 1· Fica outorgada à BCP S.A. concessão para exploração do
Serviço Móvel Celular, pelo prazo de quinze anos, na área geográfica
correspondente aos seguintes municípios do Estado de São Paulo: Alumínio, Araçariguama, Arujá, Atibaia, Barueri, Biritiba-Mirim, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar,
Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, EmbuGuaçú, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha,
Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Itupeva, Jandira, Jarinu, Joanópolis, -Iundiaí,
Juqnitiba, Mairinque, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Morungaba,
Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora
do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis,
Salto, Santa Izabel, Santana de Paranaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São
Paulo, São Roque, Suzano, Taboão da Serra, Tuiuti, Vargem, Vargem
Grande Paulista e Várzea Paulista.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão será
formalizado pelo Ministério das Comunicações, observadas as disposições da regulamentação pertinente.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de julho de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(83) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Formoso, Quinhão nQ 6, situado no
Município de Formoso, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Formoso,
Quinhão n' 6, com área de 2.080,0000ha (dois mil e oitenta hectares),
situado no Município de Formoso, objeto da matrícula n' 808, ficha 808,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Buritis,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencente aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(84) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Almécega e Tabocal, situado nos Municípios
de Areia e Pilões, Estado da Parafba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Almecéga e Tabocal,
com área de 199,2000ha (cento e noventa e nove hectares e vinte ares),
situado nos Municípios de Areia e Pilões, objeto dos Registros nQs
R-2-332, Livro 2, fichas, do Cartório do F Ofício da Comarca de Areia
e R-1-35, fls. 56, Livro 2-A, do Cartório do Único Ofício da Comarca
de Pilões, Estado da Paraíba.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este deereto, na forma prevista na Lei Complementar nQ76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 1997; 176· da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(85) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
3.357.728,00, em favor do Ministério de Mi-

nas e Energia, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea b, da Lei n· 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 3.357.728,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
receitas vinculadas.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1997; 176· da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 18.7.1997, pág. 15205.
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(86) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor global de R$ 205.396.345,00, em favor
dos Ministérios do Exército, da Aeronáutica
e da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 62 , inciso lU, alínea b, da Lei n 2 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n 2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor dos
Ministérios do Exército, da Aeronáutica e da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 205.396.345,00 (duzentos e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e cinco
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporações de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávits financeiros apurados nos Balanços
Patrimoniais do exercício de 1996.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 20, ficam alteradas as receitas do Fundo do Exército, do Fundo Aeronáutico e do
Fundo de Imprensa Nacional, na forma indicada no Anexo U deste
decreto, nos montantes especificados.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.7.1997. págs. 15206/15207.
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(87) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Jaraguá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50820.00007/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio J araguá Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP nº 652, de 26 de setembro de 1947, e renovada pelo Decreto nº
89.382, de 15 de fevereiro de 1984, publicado no Diário Oficial da
Uuião em 16 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(88) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Primeiro
de Julho Ltda., para explorar serviço de ra.
diodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Agua Branca, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53760.000134196,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n.
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 14 de abril
de 1996, a concessão da Rádio Primeiro de Julho Ltda., outorgada
pelo Decreto n· 92.413, de 20 de fevereiro de 1986, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Água Branca, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(89) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Transfere para a Rádio Atenas Ltda., a
concessão outorgada à Rádio Cultura de Alrenas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Alienas, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alinea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n Q 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n Q
53710.000755/95,
DECRETA:
Art. 1Q Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Alfenas Ltda., pela Portaria MVOP n" 866, de 26 de dezembro de
1952, renovada pelo Decreto n? 91.014, de 27 de fevereiro de 1985,
publicado no Diário Oficial da União em 28 seguinte, para a Rádio
Atenas Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Alfenas, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração de serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176Q da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(90) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renova a concessão da Fundação João
XXIII, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Mafra
Estado de Santa Catarina.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50820.001254194,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mafra,
Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Emissora São José Ltda., pela Portaria MJNI nº 173-B, de 11 de abril de
1962, transferida para a Fundação João XXIII, pela Portaria nº 171,
de 15 de abril de 1970, e renovada pelo Decreto nº 92.371, de 6 de
fevereiro de 1986, publicado no Diário Oficial da União em 7 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810, ju!. 1997
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(91) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Transfere, para a Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., a concessão outorgada
à TV Fronteira Paulista Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão, sonora em onda mé-

dia, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nO 53830.000044196,
DECRETA:

Art. 1° Fica transferida a concessão outorgada à TV Fronteira
Paulista Ltda., originariamente Rádio Diário de Presidente Prudente
Ltda., pelo Decreto n?95.473, de 11 de dezembro de 1987, para a Rádio
Diário de Presidente Prudente Ltda. explorar, pelo restante do prazo,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997
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(92) DECRETO DE 18 JULHO DE 1997
Transfere para a Empresa de Comunicação Sampaio Ltda. a concessão outorgada
à Sampaio Rádio e Televisão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Palmeira dos indios, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea «a", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 29119.000267/91,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Sampaio Rádio
e Televisão Ltda., originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda.,
pela Portaria ConteI nº 131, de 25 de novembro de 1964, renovada
pelo Decreto nº 91.670, de 20 de dezembro de 1985, publicado no
Diário Oficial da União em 23 subseqüente, para a Empresa de
Comunicação Sampaio Ltda. explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Palmeira
dos índios, Estado de Alagoas.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(93) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Tupaciguara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Tupaciguara, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000135/94,
DECRETA:
Art. 1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Tupaciguara Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 433, de 25 de abril de 1946, e renovada pelo Decreto
nº 90.504, de 13 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810, jul. 1997
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(94) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renovaa concessão da Rádio NossaSe.
nlwra do Socorro Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Socorro, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 62, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53830.000540/95,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 23 de agosto
de 1995, a concessão da Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda.,
outorgada pela Portaria n" 317, de 17 de agosto de 1965, renovada
pelo Decreto n" 96.570, de 24 de agosto de 1988, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Socorro, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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(95) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Fixa cargos privativos de Ofíeial-General da Aeronáutica~ em tempo de paz, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 46, do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. l' São privativos de Oficial-General da Aeronáutica os
seguintes cargos:
I - Quadro de Oficiais Aviadores:
a) Do Posto de Tenente-Brigadeiro:
1. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
2. Comandante-Geral do Ar;
3. Comandante-Geral do Pessoal;
4. Comandante-Geral de Apoio;
5. Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil; e
7. Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica.
b) Do Posto de Tenente-Brigadeiro ou Major-Brigadeiro:
1. Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica.
c) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Comandante do Comando Aerotático;
2. Comandante do Comando Aéreo de Defesa Aérea;
3. Comandante do Comando de Transporte Aéreo;
4. Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional;
5. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional;
6. Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional;
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7. Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional;
8. Comandante do Quinto Comando Aéreo Regional;
9. Comandante do Sexto Comando Aéreo Regional;
10. Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional;
11. Comandante da Universidade da Força Aérea;
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro;
Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
Diretor da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
Diretor da Diretoria de Material da Aeronáutica;
Vice-Diretor do Departamento de Aviação Civil;

18. Vice-Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica; e
19. Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
d)

1.

2.
3.
4.
5.

Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
Comandante da Primeira Força Aérea;
Comandante da Segunda Força Aérea;
Comandante da Terceira Força Aérea;
Comandante da Quarta Força Aérea;
Comandante da Quinta Força Aérea;

6. Comandante da Sexta Força Aérea;
7. Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
8. Chefe do Gabinete do Ministro da Aeronáutica;
9. Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Ar;
11. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal;
12. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio;
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13. Chefe do Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil;
14. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Aviação Civil;
15. Chefe do Subdepartamento de Operações de Departamento
de Aviação Civil;
16. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate; e
17. Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia.
e) Do Posto de Brigadeiro:
1. Comandante do Comando Aéreo de Treinamento;
2. Comandante da Academia da Força Aérea;
3. Comandante da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar;
4. Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica;
5. Chefe da 1" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
6. Chefe da 2' Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
7. Chefe da 3' Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
8. Chefe da 4' Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
9. Chefe do Estado-Maior do Comando Aerotático;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando de Transporte Aéreo;
11. Chefe do Estado-Maior do Comando de Aéreo Regional;
12. Chefe do Estado-Maior do Segundo Comando Aéreo Regional;
13. Chefe do Estado-Maior do Terceiro Comando Aéreo Regional;
14. Chefe do Estado-Maior do Quarto Comando Aéreo Regional;
15. Chefe do Estado-Maior do Quinto Comando Aéreo Regional;
16. chefe do Estado-Maior do Sexto Comando Aéreo Regional;
17. Chefe do Estado-Maior do Sétimo Comando Aéreo Regional;
Ool.Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4691-4810,jul. 1997

4802
18. Chefe do Estado-Maior Combinado do Comando de Defesa
Aeroespacial Brasileiro;
19. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Ensino da Aeronáutica;
20. Chefe do Centro de Comunicação Social do Ministério da
Aeronáutica;
21. Vice-Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
22. Subdiretor de Operações da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
23. Subdiretor de Suprimento da Diretoria de Material da Aeronáutica; e
24. Secretário da Comissão de Promoções de Oficiais.

fJ Do Posto de Oficial-General:
1. Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação
Aérea Internacional.
11 - Quadro de Oficiais Engenheiros:
a) Do Posto de Brigadeiro:
1. Subdiretor de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia
da Aeronáutica.
111 - Quadro de Oficiais Intendentes:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Intendência.
b) Do Posto de Brigadeiro:

1. Subdiretor de Abastecimento da Diretoria de Intendência;
2. Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Intendência;

3. Subdiretor de Inativos e Pensionistas da Diretoria de Intendência; e

4. Subdiretor de Encargos Especiais da Diretoria de Intendência.
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IV - Quadro de Oficiais Médicos:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Saúde.
b)

Do Posto de Brigadeiro:

1. Diretor do Centro de Medicina Aeroespacial;

2. Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão;
3. Diretor do Hospital Central da Aeronáutica;
4. Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília;
5. Subdiretor Técnico da Diretoria de Saúde;
6. Subdiretor de Logística da Diretoria de Saúde; e
7. Subdiretor de Aplicação dos Recursos para Assistência Médico-Hospitalar da Diretoria de Saúde.
a)

V - Quadro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros:
Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;

2. Diretor do Centro Técnico Aeroespacial; e
3. Vice-Diretor do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento.
b)

Do Posto de Brigadeiro:

1. Diretor do Parque de Material Aeronáutico do Galeão;

2. Diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo;
3. Diretor do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos;
4. Chefe do Subdepartamento de Capacitação do Departamento
de Pesquisas e Desenvolvimento;
5. Chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Programas
do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Vice-Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronaútica;
7. Vice-Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
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8. Subdiretor de Manutenção da Diretoria de Material da Aeronáutica;
9. Subdiretor Técnico da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo;

10. Subdiretor de Apoio de Superfície da Diretoria de Engenharia da Aeronaútica;
11. Subdiretor de Patrimônio da Diretoria de Engenharia da
Aeronaútica;

12. Subdiretor de Administração da Diretoria de Material da
Aeronaútica;
13. Subdiretor de Administração da Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo; e
14. Vice-Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto
do Sistema de Vigilância da Amazônia.
VI -

Quadro de Oficiais Aviadores, Engenheiros ou Intenden-

tes:
a) Do Posto de Brigadeiro:

1. Diretor da Diretoria de Informática e Estatística da Aeronaútica;

2. Subsecretário de Administração Financeira da Secretaria de
Economia e Finanças da Aeronáutica;
3. Subsecretário de Contabilidade da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica;
4. Subsecretário de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica; e
5. Subsecretário de Planejamento e Contratos da Secretaria de
Economia e Finanças da Aeronáutica.
b) Do Posto de Oficial-General:

1. Diretor do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.

Art. 2º Em casos especiais de conveniência para o serviço, a
critério do Ministro da Aeronáutica, o Major-Brigadeiro-do-Ar recém
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promovido poderá permanecer no exercício de cargo privativo do posto
anterior, por período não superior a oito meses.
Art. 3· As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos neste decreto serão feitas mediante ato do Presidente da
República, respeitados os limites fixados em lei para os efetivos da
Aeronáutica.
Art. 4· Os cargos de natureza militar, privativos de Oficial-General, em órgãos estranhos ao Ministério da Aeronáutica, serão
regulados em legislação específica.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto de 29 de novembro de 1996, que fixa
cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de
paz.
Brasília, 18 de julho de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lõbo

(96) DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$
3.878.991,00, em favor da Presidência da
República, do Ministérw cfuAeronáutica e do
Ministério da Justiça. para reforço de dotaçõesconsignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso 11, da Lei n· 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República, do
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Ministério da Aeronáutica e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 3.878.991,00 (três milhões, oitocentos e
setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito dos mesmos subprojetos/subatividades indicados no Anexo H deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, fica alterada
a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada nos
Anexos IH e IV deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de julho de 1997; 1760 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.7.1997,págs. 15827/15828.

(97) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$
111.707.072,00, em favor dos Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea c, da Lei n· 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor dos Ministérios da Aeronáutica
e da Marinha, crédito suplementar no valor global de R$
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111.707.072,00 (cento e onze milhões, setecentos e sete mil, setenta
e dois reais), para atender às programações indicadas no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito interna e externas.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 24.7.1997, pág. 15915.
(98) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito suplementar no valor global de R$
49.381.202,00, em fauor do Estado-Maior
das Forças Armadas e do Ministério da Marinha, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IH, alínea b, da Lei n' 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor
global de R$ 49.381.202,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e
oitenta e um mil, duzentos e dois reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporações de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávits financeiros apurados nos Balanços
Patrimoniais de exercício de 1996.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam
alteradas as receitas do Fundo do Estado-Maior das Forças Armadas
e do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, na
forma indicada no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.7.1997, págs. 15916/15917.

(99) DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
17.195.917,00, em {aoor do Ministério da
Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigenteorçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso Ill, alinea b, da Lei n· 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 17.195.917,00 (dezessete milhões, cento
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e noventa e cinco mil, novecentos e dezessete reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Fundo de Imprensa Nacional, na forma indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.7.1997, págs. 15917/15918.

(100) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba Mogiana I, situado no Munictpio de
Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Mogiana I,
com área de 2.333,0000 ha (dois mil trezentos e trinta e três hectares),
situado no Município de Tapurah, objeto do Registro n" R-5-489, fls.
Iv e 2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1997; 176" da Independência e lOgo da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO Nº 2.274, DE 15 DE JULHO DE 1997(*)
Regulamenta o art. 15 da Lei n' 8.031,
de 12 de abril de 1990..

Retificação
No do art. 3",
onde se lê:
« ••• previstas nas alíneas b e c do parágrafo único...»
leia-se:
«••• previstas nas alíneas c e d do parágrafo único...»

DECRETO Nº 2.283, DE 24 DE JULHO DE 1997 1997(**)
Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a
desativação da Central de Medicamentos
(Ceme), e dá outras Providências.

Retificação
- Publica-se o anexo por ter sido omitido.
(*) Publicada no DO de 12.7.1997 (pág. 4647. desta obra).
(**)Publicado noDO de 25.7.1997 (pág. 4682 desta obra).
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Anexo
Remanejamento de Cargos do Extinto
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) para
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.1

Quant.

Valor

6,52
1,24

1
3

1,11
1,00

7

2

6,52
3,72
7,77
2,00

13

20,01

11
8

3,41
1,92

19
32

5,33
25,34

Subtotal1
FG-1
FG-2

do Inan parao Mare

0,31
0,24

Subtotal2
Saldo Remanejado (1+2)
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providências. Publicado no DO de 10 de julho de 1997.
- Decreto de 9 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa dos
Veados, situado no Município de Amontada, Estado do Ceará. e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de julho de 1997.
- Decreto de 9 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cafundó,
situado no Município de Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de julho de
1997.
- Decreto de 9 de julho de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Desportiva de Deficientes Físicos (ADDF), com sede na
Cidade de Paulista (PE), e outras entidades. Publicado naDO de 10 de
,..........................
julho de 1997
- Decreto de 11 de julho de 1997 - Autoriza a empresa Danieli & C.
- Offícine Meccaniche S.P.A. a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Daníeli & C. - Officine
Meccaniche S.P.A., e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de
julho de 1997.
- Decreto de 11 de julho de 1997 -Autoriza a empresa Geonex Corporation a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob. a
denominação social de Geonex Corporation, e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de julho de 1997.
- Decreto de 11 de julho de 1997 - Autoriza a empresa Companhia
Continental de Cigarros Limited a estabelecer filial na República
Federativa do Brasil, sob a denominação social de Companhia Continental de Cigarros Limited, e dá outras providências. Publicado no DO
de 14 de julho de 1997.
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4707

4709

4710

4711

4712

4713

4714

4716

4718

4720

4819
(26) -

Decreto de 11 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural composto pelas Fazendas Boa
Vida. Pioneira, Nova Lira, Cacimba da Costa, Pia Nova, Esperança e
Pioneira 11 ou Beleza, situado no Município de Poço Redondo, Estado
de Sergipe e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de julho de
1997.

4722

(27) -

Decreto de 11 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sete
Brejos, situado no Município de Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá
outras providências. Publicado naDO de 14 de julho de 1997.

4723

(28) -

Decreto de 11 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
flna de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza,
situado nos Municípios de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe
e Pedro Alexandre, Estado da Bahia e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de julho de 1997.

4724

(29) -

Decreto de 11 dejulho de 1997 - Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Ceará (CDC). Publicado no DO de 14 de julho
de 1997.

4725

(30) -

Decreto de 14 de julho de 1997 - Outorga concessão à Vícunha
Telecomunicações Ltda. para explorara Serviço Móvel Celular, na área
geográfica dos Estados da Bahia e Sergipe. Publicado no DO de 15 de
julho de 1997.

4726

(31) -

Decreto de 14 de julho de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, créditos
especiais no valor global de R$102.495.932,OO, abertos pelos Decretos
de 20 e 24 de dezembro de 1996, em favor do Ministério da Aeronáutica,
do Estado-Maior das Forças Annadas e do Ministério da Justiça, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.

4727

(32) -

Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Lúcia 11, correspondente a Gleba lI, situado no Município de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.

4729

(33) -

Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Lúcia Il, correspondente a Gleba I, situado no Município de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de julho de 1997.

4730

(34) -

Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Lúcia lI, correspondente a Gleba IlI, situado no Município de Ribeirão
Cascalheíra, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado naDO de 15 de julho de 1997.

4731

Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4813-4826,jul. 1997

4820
(35) -

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Freitas/Fazenda Cacimba Nova, situado no Município de SeITa Caiada,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no
DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Jerusalém, situado no MUnicípio de Nova Cantu, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Terezinha, situado no Município de 'I'ibagy, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Catarina, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997. .....
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paranoá,
situado nos Municípios de Capitão Poço, Nova Esperança do Piriá,
Garrafão do Norte e Paragominas, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Perdizes, situado no Município Colômbia, Estado de São Paulo, e dá
outras providências. Publicado noDO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Lúcia e São João, situado no Município de Ribeirão Cascalheira, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de
julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado QuinhãO nº 2,
desmembrado da Fazenda Nova da Lagoa Grande, conhecido por Fazenda Recreio, situado no Município de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho
de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição/Traíras, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de
1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aracaju,
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4732

4733

4735

4736

4737

4738

4739

4740

4741

4821

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição,
conhecido coroo Fazenda ConceiçãoIBarreirinho, situado no Município
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de julho de 1997.
- Decreto de 14 de julho de 1997 - Autoriza o Município de Visconde
do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, a desapropriar a área de terra
que menciona, localizada naquele município. Publicado no DO de 15 de
julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Comunitária de Educandos Pais e Educadores (Acepej.com
sede na Cidade de Curitiba cPR), e outras entidades. Publicado no DO
de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Judan, situado
no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Axixá / Fazenda
Sampaio, situado no Município de .Ioselândía, Estado do Maranhão.
Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição,
conhecido como Fazenda Conceição / Maria José, situado no Município
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publícado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Campo
Verde (parte), Grota e Engenho Velho, situado no Município de Serraria, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de
16 de julho de 1997. ,.................................................................................
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pirctinga
ou São Cristóvão, situado no Município de Formoso, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de
1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jaguarapuaba, situado no Município de Granja, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boqueirão

4743

4744

4745

4746

4747

4748

4749

4751

4752

4753
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4822
do Juvenal, situado no Município de Acarape, Estado do Ceará, e dá

outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa Grande / Cachoeíra I Serrinha, situado no Município de Pentecoste, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas. situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado naDO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra do Coaty,
situado no Município de Areia, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Veneza.
situado no Município de Pilões. Estado da Paraíba. e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mucuim, situado
no Município de Arneiroz, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bonito,
situado no Município de Cariré, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova,
situado nos Municípios de Miraíma e Santana do Acaraú, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de
1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Guanabara, situado no Município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de
1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por São Pedro, situado
no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publícado nc DO de 16 de julho de 1997.
- Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Santa Terezinha,
situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997.

4754

(55) -

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)
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4755

4756

4757

4759

4760

4761

4762

4763

4764

4765

4823
(65) -

Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Santa Bárbara,
situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado DO DO de 16 de julho de 1997
.

4766

(66) -

Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por São Benedito,
situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997
.

4767

(67) -

Decreto de 15 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Nossa Senhora
das Graças, situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1997
.

4769

(68) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição/BarreirinJw, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de
1997
.

4770

(69) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cococi,
situado nos Municípios de Parambu e 'I'aué, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1997. .
.

4771

(70) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Marrecas, situado no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1997. .
..

4772

(71) -

Decreto de 16 de julho de 1997 fins de reforma agrária, o imóvel
conhecido por Fazenda Santa Cruz,
do Araguaia, Estado do Pará, e dá
DO de 17 de julho de 1997

Declara de interesse social, para
rural sem denominação especial,
situado no Município de Conceição
outras providências. Publicado no
.

4773

(72) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Arvore Verde,
situado no Município de Campo Largo, Estado do Piam, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1997
.

4775

(73) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Madalena/ Faustinos, situado no Município de Doverlândia, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado naDO de 17 de julho de 1997.

(74) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Moreschi, situado
no Município de São João do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1997.

4776

4777
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4824
(75) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Angicos, situado no
Município de Taué, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de julho de 1997.

4778

(76) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$1.613.591,OO, em favor da Presidência da República, do Ministério
das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado DO DO de 17 de
julho de 1997.

4779

(77) -

Decreto de 16 de julho de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor total de
R$53.098.2DB,OO, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e
do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 17 de julho de 1997.

4780

Decreto de 16 de julho de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de R$49.307.217,OO,para o reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de
1997.

4781

Decreto de 16 de julho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$4.500.000,OO,em favor do Ministério
da Cultura, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de 17 de julho de 1997.

4783

(80) -

Decreto de 16 de julho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$15.502.983,OO, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado noDO de 17 de julho de 1997.

4784

(81) -

Decreto de 16 de julho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$3.000.000,OO,em favor do Ministério
das Relações Exteriores, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de julho de 1997.

4785

(82) -

Decreto de 17 de julho de 1997 -Outorgaconcessâo à BCP S.A. para
explorar o Serviço Móvel Celular, na área geográfica dos Municípios do
Estado de São Paulo, mencionados neste decreto. Publicado no DO de
18 de julho de 1997.

4785

(83) -

Decreto de 17 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Formoso,
Quinhão nº 6, situado no Município de Formoso, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de julho de
1997.

4787

(78) -

(79) -
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4825
(84) -

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(9l)

(92)

(93)

Decreto de 17 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Almécega e Tabocal, situado nos Municípios de Areia e Pilões, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de julho de 1997.
- Decreto de 17 de julho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$3.357.728,00, em favor do Ministério
de Minas e Energia, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 18 de julho de 1997.
- Decreto de 17 de julho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$2DS.396.345,OO, em favor dos Ministérios do Exército, da Aeronáutica e da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 18 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Jaraguá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 21 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Primeiro de Julho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Água Branca, Estado do Piauí. Publicado
no DO de 21 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Transfere para a Rádio Atenas
Ltda., a concessão outorgada à Rádio Cultura de Alfenas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Alfenas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 21 de julho de
1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Renova a concessão da Fundação
João XXIII, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina. Publicado no
DO de 21 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Transfere, para a Rádio Diário de
Presidente Prudente Ltda., a concessão outorgada à TV Fronteira
Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 21 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - Transfere para a Empresa de
Comunicação Sampaio Ltda., a concessão outorgada à Sampaio Rádio
e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas. Publicado
no DO de 21 de julho de 1997.
- Decreto de 18 de julho de 1997 - ' Renova a concessão da Rádio
Tupaciguara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 21 de julho de 1997.

4788

4789

4790

4791

4792

4793

4794

4795

4796

4797
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4826
(94) -

Decreto de 18 de julho de 1997 -Renova a concessão da Rádio Nossa
Senhora do Socorro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Socorro, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 21 de julho de 1997.
(95) - Decreto de 18 de julho de 1997 - Fixa cargos privativos de OficialGeneral da Aeronáutica, em tempo de paz, e dá outras providências.
Publicado naDO de 21 de julho de 1997.
(96) - Decreto de 22 de julho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$3.878.991,OO, em favor da
Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica e do Ministério
da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 23 de julho de 1997.
(97) - Decreto de 23 de julho de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$111.707.072,OO, em favor dos
Ministérios da Aeronáutica e da Marinha, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de julho de
1997.
(98) - Decreto de 23 dejulho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$49.381.202,OO, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Marinha, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 24 de julho de 1997.
(99) - Decreto de 23 de julho de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$17.195.917,OO, em favor do Ministério da Justiça, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado naDO de 24 de julho de 1997.
(100) - Decreto de 24 de julho de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Mogiana I,
situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado naDO de 25 de julho de 1997.

4798

4799

4805

4806

4807

4808

4809

RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.274 - Decreto de 15 de julho de 1997 -Regulamenta o art. 15 da Lei
n 2 8.031, de 12 de abril de 1990. Publicado no DO de 16 de julho
de 1997.
Retificado no DO de 17 de julho de 1997.
2.283 - Decreto de 24 de julho de 1997 - Dispõe sobre a extinção do
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a desativação da
Central de Medicamentos (Cerne) e dá outras providências. Publicado
no DO de 25 de julho de 1997.
Retificado noDD de 28 de julho de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4813-4826, jul. 1997

4647
4811

4682
4811-

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO COMERCIAL
Texto, aprovação; Brasil e Malásia
Decreto Legislativo n 2 34, de 18 dejulho de 1997......................................

4622

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 9
Protocolo de Adequação, execução; Brasil e México

Decreto n' 2.270, de 3 de julho de 1997

4639

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 36
Protocolo de Registro, execução; Mercosul e Bolívia
Decreto n' 2.275, de 15 de julho de 1997....................................................

4649

ACORDO DE COOPERAÇÃO CONSULAR PARA A PROTEÇÃO E ASSISTI:NCIA CONSULAR AOS SEUS NACIONAIS
Promulgação; Brasil e Portugal

Decreto n' 2.285, de 24 de julho de 1997

4687

ACORDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Texto, aprovação; Brasil e Itália
Decreto Legislativo nº 32, de 7 dejulho de 1997........................................

4620

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO CIENTíFICA E TECNOLÓGICA
Texto. aprovação; Brasil e Malásia

DecretoLegislativo n!! 33, de 7 dejulho de 1997........................................

4621

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4828
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Programa de Acompanhamento Gerencial de Gastos e Avaliação Institucional, criação
Decreto n'l 2.272, de 9 de julho de 1997

4642

Serviços,contratação
Decretonº 2.271, de 7 de julho de 1997

4640

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Lei Orgânica, criação; Lei Complementar n2 73/93, alteração
Lei n' 9.469, de 10 de julhod e 1997

4642

ALMÉCEGA E TABOCAL, AREIA E PILÕES (PB)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 17 de julho de 1887...................

4788

ANGICOS, TAUÁ (CE)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 16 de julho de 1997

4778

ÁRVORE VERDE, CAMPO LARGO (PI)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 16 de julho de 1997

4775

ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE, GUAíRA (PR)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE EDUCANDOS PAIS E EDUCADORES
(ACEPE), CURITIBA (PR)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4746

ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS DE ROTARIANOS DE SÃO VICENTE, SÃO
VICENTE (SP)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE DEFICIENTES FÍSICOS (ADDF),
PAULISTA (PE)
Utilidade pública, declaração
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

.

4714

ASSOCIAÇÃO DOS EX·INTEGRANTES DO BATALHÃO SUEZ, RÍO DE
JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866, jul. 1997

4695

4829
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS (AMAJME), BELO HORIZONTE <MG)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COMPACTO, BRASíLIA (DF)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 15 de julho de 1997...........................................................

4746

ASSOCIAÇÃO ESPíRITA JESUS E CARIDADE, MOGI MIRIM (SP)
Utilidade pública, declaração

(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA "APÓSTOLOS DE CRISTO", ALPINÓPOLIS(MG)
Interesse social. declaração

(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4746

ASSOCIAÇÃO VIANEI DE COOPERAÇÃO E INTERCÃMBIO NO TRABALHO, LAGES (SC)
Utilidade pública, declaração

(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial; Texto, aprovação; Brasil e Malásia

Decreto Legislatico n" 34, de 18 de julho de 1997......................................

4622

Acordo de AlcanceParcial de Renegociação n!.! 9, protocolo de adequação,
execução; Brasil e México

Decreto n' 2.270, de 3 de julho de 1997

Acordo de Complementação Econômica

4639
fi!.!

36; Protocolo de registro,

execução; Mercosul e Bolivia

Decreto n' 2.275, de 15 de julho de 1997

4649

Acordo de Cooperação Consular para a Proteção e Assistência Consular
aos seus Nacionais, promulgação; Brasil e Portugal

Decreto n' 2.285, de 24 de julho de 1997

46B7

Acordo de Seguridade Social; Texto, aprovação; Brasil e Itália

DecretoLegislativo n!! 32, de 7 de julho de 1997........................................
Acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica; Texto, aprovação;
Brasil e Malásia
Decreto Legislativo n!133, de 7 de julho de 1997........................................
Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!131, de 7 de julho de 1997........................................

4620

4621

4619

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4B66,juJ. 1997

4830
AUMENTODE CAPITAL
CompanhiaDocas do Ceará
(29) Decreto de 11 de julho de 1997

4725

B
BANCO CENTRALDO BRASIL
Servidor, plano de carreira; Medida Provisória nll1.535-7. regulamentação

Decreto n' 2.273, de 14 de julho de 1997

4644

BARRA DO COATY, AREIA(PB)
Interesse social, declaração

(57) Decreto de 15 de julho de 1997

4757

BCP S.A. (SP)
Serviço Móvel Celular, concessão

(82) Decreto de 17 de julho de 1997

4785

BOLíVIA
Acordo de Complementação Econômica nll 36; Protocolo de registro.
execuçãoj~ercosul

Decreto n' 2.275, de 15 de julho de 1997

4649

c
CADASTRO DE LEVANTAMENTOS AEROESPACIAIS DO TERRITÓRIO
NACIONAL
Aerolevantamentos; Decreto-Lei nll l .177n l , regulamentação
Decreto n' 2.278, de 17 de julho de 1997

4652

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOSDE ÓRGÃOS E
ENTIDADESFEDERAISNÃOQillTADOS
CAPITALSOCIAL
Korea Exchange Bank; Interesse do Governo brasileiro

(2) Decretv de 3 de julho de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4692

4831
CARGO EM COMISSÃO
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Fazenda

Decreton' 2.281, de 24 de julho de 1997
Decreto n' 2.282, de 24 de julho de 1997

4662
4663

Ministério da Saúde
Decreto nf!2.286, de 24 de julho de 1997
Ministério do Planejamento e Orçamento; Decreto n Sl2.015/96, alteração

4688

Decreto n' 2.287, de 30 de julho de 1997

4689

CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO, NOVA IGUAÇU (RJ)
Interesse social, declaração
(47)

Decreto de 15 de julho de 1997

4746

CELULAR ver SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CENTRAL DE MEDICAMENTOS (CEME)
Desativação

Decreton' 2.283, de 24 de julho de 1997
Publicado no DO de 25 de julho de 1997
Retificado no DO de 28 de julho de 1997

4686
4811

CENTRO DE CO~NCIA INFANTIL VÓ ROSA, ARAPOTI (PR)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

CENTRO SOCIAL CÔNEGO MONTE, NATAL (RN)
Interesse social, declaração
(47)

Decreto de 15 de julho de 1997

4746

CLUBE DE SENHORAS DE NOVA BRASILÃNDIA, NOVA BRASILÃNDIA
(MT)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

COMPANBlA CONTINENTAL DE CIGARROS LIMITED
Instalação, autorização

(25) Decreta de 11 de julho de 1997

4720

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC)
Aumento de capital

(29) Decreto de 11 de julho de 1997

4725

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4832
COMPANHIA illDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Imóvel; Servidão administrativa
Jaboatão dos Guararapes e Condado (FE)
(l) Decreto de l' de julho de 1997

4691

CONFERÉNCIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA DA SOCIEDADE SÃO
VICENTE DE PAULO DE MONTE sIÃo, MONTE sIÃo (MG)

Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

CONFER/!:NCIA SÃO BENEDITO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO, ITAPERUNA (RJ)

Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

CONVÉNIO CONSTITUTIVO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

Texto, aprovação
Decreto Legislativo n' 31, de 7 de julho de 1997.........................................

4619

CRÉDITO ESPECIAL

Estado-Maior das Forças Armadas
(31) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

4619

Ministério da Aeronáutica
(31) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

4619

Ministério da Justiça
(31) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

4619

CR/!:DITO SUPLEMENTAR

Estado-Maior das Forças Armadas
(98) Decreto de 23 de julho de 1997............................................................

4807

Ministério da Aeronáutica
(86) Decreto de 17 de julho de 1997............................................................
(96) Decreto de 22 dejulho de 1997............................................................
(97) Decreto de 23 de julho de 1997

4790
4805
4806

Ministério da Ciência e Tecnologia
(78) Decreto de 16 de julho de 1997............................................................

4781

Ministério da Cultura
(79) Decreto de 16 de julho de 1997............................................................

4783

Ministério da Educação e do Desporto
(77) Decreto de 16 de julho de 1997............................................................

4780

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4833
Ministério da Justiça
(76) Decreto de 16 de julho de
(86) Decreto de 17 de julho de
(96) Decreto de 22 de julho de
(99) Decreto de 23 de julho de

1997
1997
1997
1997

4779
4790
4805
4808

Ministério da Marinha
(97) Decreto de 23 de julho de 1997
(98) Decreto de 23 de julho de 1997

4806
4807

Ministério da Saúde
(77) Decreto de 16 de julho de 1997

4780

Ministério das Relações Exteriores
(76) Decreto de 16 de julho de 1997
(8I) Decreto de 16 de julho de 1997

4779
4785

Ministério das Minas e Energia
(85) Decreto de 17 de julho de 1997

4789

Ministério do Exército
(86) Decreto de 17 de julho de 1997

4790

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

Ministério dos Transportes
(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

Presidência da República
(76) Decreto de 16 de julho de 1997
(96) Decreto de 22 de julho de 1997

4779
4805

Secretaria de Assuntos Estratégicos
(80) Decreto de 16 de julho de 1997

4784

D
DANIELI & C. -OFFICINE MECCANICHE S.PA

Instalação, autorização
(23) Decreto de 11 de julho de 1997

4716

DESAPROPRIAÇÃO

Imóvel
Visconde do Rio Branco (MG)
(46) Decreto de 14 de julho de 1997

4745

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4834
Imóvel; Reforma agrária
Almécega e Tabocal, Areia e Pilões (PB)
(84) Decreto de 17 de julho de 1887....................................................

4788

Angicos, Tauá (CE)
(75) Decreto de 16 de julho de 1997

4778

Árvore Verde, Campo Largo (PI)
(72) Decreto de 16 de julho de 1997

4775

Barra do Coaty, Areia (PB)
(57) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Engenho Açude Grande, Vitória de Santo Antão (PE)

4757

(16) Decreto de 9 de julho de 1997

4707

Engenho Arnaragi, Rio Formoso (PE)
(17) Decreto de 9 de julho de 1997

4709

Engenho Campo Verde, Serraria (PB)
(51) Decreto de 15 de julho de 1997

4751

Engenho Veneza, Pilões (PB)
(58) Decreto de 15 de julho de 1997

4759

Fazenda Acoci, Campos Sales (CE)
(15) Decreto de 9 de julho de 1997

4706

Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)
(56) Decreto de 15 de julho de 1997

4756

Fazenda Aracaju, Paracatu (MG)
(44) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda Boa Ventura, Boa Viagem (CE)

4743

(13) Decreto de 9 de julho de 1997

4704

Fazenda Boa Vida e outras, Poço Redondo (SE)
(26) Decreto de I!! de julho de 1997
Fazenda Bonito, Cariré (CE)

4722

(60) Decreto de 15 de julho de 1997

4761

Fazenda Boqueirão do Juvenal, Acarape (CE)
(54) Decreto de 15 de julho de 1997

4754

Fazenda Cafundô, Cachoeiro de Itapemirim (ES)
(21) Decreto de 9 de julho de 1997

4713

Fazenda Cococi, Parambu e Tauá (CE)
(69) Decreto de 16 de julho de 1996....................................................

4771

Fazenda Conceição, Paracatu (MG)
(50) Decreto de 15 de julho de 1997

4779

Fazenda ConceiçãolBarreirinho, Paracatu (MG)
(45) Deereeo'de 14 de julho de 1997....................................................

4744

(68) Decreto de 16 de julho de 1997

4770

Fazenda Conceição/Traíras, Paracatu (MG)
(43) Decreto de 14 de julho de 1997

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,ju!. 1997

4741

4835
Fazenda da Luz m, Faxinal {PR}
(11) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4702

Fazenda Formoso, Quinhão 6, Formoso (MG)
(83) Decreto de 17 de julho de 1997

4787

Fazenda Fortaleza, Nossa Senhora da Glória,(SE)
(28) Decreto de 11 de julho de 1997

4724

Fazenda FreitasIFazenda Cacimba Nova, Serra Caiada (RN)
(35) Decreto de 14 de julho de 1997

4732

Fazenda Guanabara, São Mateus (ES)
(62) Decreto de 15 de julho de 1997

Fazenda Jaguarapuaba, Granja(CE)
(53) Decreto de 15 de julho de 1997.....................................................
Fazenda Jerusalém, Nova Cantu {PR}
(36) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Lagoa dos Veados, Amontada {CE}
(20) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Nova, Miraíma e Santana do Acaraú (CE)
(61) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Paraíso, Quijingue (BA)
(19) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4763
4753
4733
4712
4762
4711

FazendaParanoá,CapitãoPoço,NovaEsperançadoPiriá, Garrafão
do Norte e Paragominas (PA)
(39) Decreto de 14 de julho de 1997
,............................................

4737

Fazenda Perdizes, Colômbia(SP)
(40) Decreto de 14 de julho de 1997

4738

Fazenda Piratinga, Formoso (MG)
(52) Decreto de 15 de julho de 1997

4752

Fazenda Recreio, Dourados(MS)
(42) Decreto de 14 de julho de 1997

4740

Fazenda Sampaio, Joselândia (MA)
(49) Decreto de 15 de julho de 1997

4748

Fazenda Sanrisil, Petrolina (PE)
(14) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4705

Fazenda Santa Catarina, Paracatu (MG)
(38) Decreto de 14 de julho de 1997

4736

Fazenda Santa Cruz, Conceiçãodo Araguaia (PA)
(71) Decreto de 16 de julho de 1997

4773

Fazenda Santa Lúcia e São João. Ribeirão Casealheira (MT)
(41) Decreto de 14 de julho de 1997

4739

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4836
Fazenda Santa Lúcia 11,Ribeirão Cascalheira (MT)

(32) Decreto de 14 de julho de 1997
(33) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
(34) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda Santa MadalenaIFaustinos, Doverlândía <GO)
(73) Decreto de 16 de julho de 1997....................................................
Fazenda Santa Sílvia, Amaporã (PR)
(I2) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4729
4730
4731
4776
4703

Fazenda Santa Terezinha, Tibagy (PR)

(37) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda Sapateiro, Passos Maia (SC)
(I8) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Fazenda Sete Brejos, Indiaroba (SE)
(27) Decreto de 11 de julho de 1997....................................................

4735
4710
4723

Fazendas Marrecas, Francisco Beltrão (PR)

(70) Decreto de 16 de julho de 1997....................................................

4772

Gleba Bela Vista, Cáceres (MT)

(IO) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Gleba Mogiana I, Tapurah (MT)
(IOO) Decreto de 24 de julho de 1997..................................................
-Iudan, Turiaçu (MA)
(48) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................

4701
4809
4747

Lagoa Grande/Cachoeira/Serrinha, Pentecoste (CE)

(55) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................

4755

Moreschi, São João do Araguaia (PA)

(74) Decreto de 16 de julho de 1997.....................................................

4777

Mucuim, Arneiroz (CE)

(59) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................

4760

Nossa Senhora das Graças, Turiaçu (MA)

(67) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Santa Bárbara.Turiaçu (MA)
(65) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Santa Terezinha, Turiaçu (MA)
(64) Decreto de 15 de julho de 1997
São Benedito, Turiaçu (MA)
(66) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................

4769
4766
4765

4767

São Pedro, Turiaçu (MA)

(63) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4764

4837
DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 64, de 3 de julho de 1997 ..

4624

Município do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 64, de 3 de julho de 1997....

4624

E
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO SAMPAIO LTDA., PALMEIRA DOS
ÍNDIOS(AL)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Sampaio Rádio e Televisão Ltda.
(92) Decreto de 18 de julho de 1997 .

4796

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Companhia Continental de Cigarros Limited
(25) Decreto de 11 de julho de 1997
Danieli & C. -Officine Maccaniche S.P.A.
(23) Decreto de 11 de julho de 1997
,...............
Geonex Corporation
(24) Decreto de 11 de julho de 1997

4720
4716
4718

ENGENHO AÇUDE GRANDE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (PE)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 9 de julho de 1997

4707

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENGENHO AMARAGI, RIO FORMOSO (PE)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 9 de julho de 1997

.

4709

ENGENHO CAMPO VERDE, SERRARIA (PB)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 15 de julho de 1997

4751

.

ENGENHO VENEZA, PILÕES (PB)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 15 de julho de 1997

.

4759

ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO VICENTE DE PAULO, GOIÃNIA (GO)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 15 de julho de 1997

.

4746

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4838
ESTADODE MINAS GERAIS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Pró-SaneamentoDrenagem Urbana e Esgoto Sanitário
Resoluçãonº 68, de 25 de julho de 1997......................................................

4631

Operação financeira; Minas Gerais Administração e Serviços {MGS},

débito
Resoluçãonº 69, de 25 de julho de 1997

4632

ESTADODE PERNAMBUCO
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Programa de Combate à
Pobreza Rural; União Federal, garantia

Resolução n' 70, de 25 de julho de 1997......................................................

4634

ESTADODO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFrRJ), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nl? 65, de 3 de julho de 1997

4626

ESTADO-MAIOR DASFORÇASARMADAS (EMFA)
Orçamento Fiscal; Crédito especial

(31) Decreto de 14 de julho de 1997

4727

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(98) Decreto de 23 de julho de 1997

4807

Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional;
Decreto-Lei n 2 1.177/71, regulamentação

Decreto n' 2.278, de 17 de julho de 1997

4652

EXTERNATO SÃO FRANCISCODE ASSIS, ARACAJU(SE)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4746

F
FAZENDAACOCI, CAMPOSSALES (CE)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 9 de julho de 1997

4706

FAZENDAAMAZONAS, MORADA NOVA(CE)
Interesse social, declaração

(56) Decreto de 15 de julho de 1997

4756

FAZENDAARACAJU, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração

(44) Decreto de 14 de julho de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4743

4839
FAZENDABOAVENTURA,BOAVIAGEM(CE)
Interesse social, declaração

(l3) Decreto de 9 de julho de 1997

4704

FAZENDABOAVIDAE OUTRAS, POÇO REDONDO(SE)
Interesse social, declaração

(26) Decreto de l' de julho de 1997

4722

FAZENDABONITO, CABIRÉ(CE)
Interesse social, declaração

(60) Decreto de 15 de julho de 1997

4761

FAZENDABOQUEIRÃO DO JUVENAL, ACABAPE (CE)
Interesse social, declaração

(54) Decreto de 15 de julho de 1997

4754

FAZENDACAFUNDÓ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRlM (ES)
Interesse social, declaração

(21) Decreto de 9 de julho de 1997

4713

FAZENDACOCOCI,PARAMBU E TAUA(CE)
Interesse social, declaração

(69) Decreto de 16 de julho de 1996............................................................

4771

FAZENDACONCEiÇÃO,PARACATU (MG)
Interesse social, declaração

(50) Decreto de 15 de julho de 1997

4949

FAZENDACONCEIÇÃOIBARREIRINHO, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração

(45) Decreto de 14 de julho de 1997

4744

FAZENDACONCEIÇÃOIBARREIRINHO, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração

(66) Decreto de 15 de julho de 1997

4770

FAZENDACONCEIÇÃOtrRAÍRAS, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração

(43) Decreto de 14 de julho de 1997

4741

FAZENDADALUZ m, FAXINAL (PR)
Interesse social, declaração

(l1) Decreto de 9 de julho de 1997

4702

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4840
FAZENDAFORMOSO, QUINHÃo 6, FORMOSO (MG)
Interesse social, declaração

(83) Decreto de 17 de julho de 1997

4787

FAZENDAFORTALEZA, NOSSA SENHORADAGLÓRIA, (SE)
Interesse social, declaração

(28) Decreto de 11 de julho de 1997............................................................

4724

FAZENDAFREITASIFAZENDA CACIMBA NOVA, SERRA CAIADA (RN)
Interesse social, declaração

(35) Decreto de 14 de julho de 1997

,.......................

4732

(62) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4763

FAZENDAGUANABARA, SÃOMATEUS(ES)
Interesse social, declaração

FAZENDAJAGUARAPUABA, GRANJA(CE)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 15 de julho de 1997

4753

FAZENDAJERUSALÉM, NOVA CANTU(PR)
Interesse social, declaração

(36) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

4733

FAZENDALAGOA DOS VEADOS, AMONTADA (CE)
Interesse social, declaração

(20) Decreto de 9 de julho de 1997..............................................................

4720

FAZENDANOVA, MIRAíMAE SANTANA DO ACARAÚ (CE)
Interesse social, declaração

(61) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4762

FAZENDAPARAíso, QUIJINGUE (BA)
Interesse social, declaração

(19) Decreto de 9 de julho de 1997..............................................................

4711

FAZENDAPABANOÁ, CAPITÃO POÇO, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ,
GARRAFÃO DO NORTE E PARAGOMINAS (PA)
Interesse social, declaração

(39) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

4737

FAZENDAPERDIZES, COLÔMBIA (SP)
Interesse social, declaração

(40) Decreto de 14 de julho de 1997............................................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4738

4841
FAZENDAPIRATINGA, FORMOSO (MG)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 15 de julho de 1997

4752

FAZENDARECREIO, DOURADOS (MS)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 14 de julho de 1997

4740

FAZENDASAMPAlO,JOSELÂNDlA (MA)
Interesse social. declaração
(49) Decreto de 15 de julho de 1997

4748

FAZENDASANRISIL,PETROLINA(PE)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 9 de julho de 1997

4705

FAZENDASANTACATARINA, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 14 de julho de 1997

4736

FAZENDASANTACRUZ,CONCEIÇÃO DO ARAGUAlA (PA)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 16 de julho de 1997

4773

FAZENDASANTALÚClA E SÃO JOÃO, RIBEIRÃOCASCALHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 14 de julho de 1997

4739

FAZENDASANTALÚClA n, RIBEIRÃOCASCALHEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 14 de julho de 1997
(33) Decreto de 14 de julho de 1997
(34) Decreto de 14 de julho de 1997

4729
4730
4731

FAZENDASANTAMADALENAlFAUSTINOS, DOVERLÃNDlA (GO)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 16 de julho de 1997

4776

FAZENDASANTASiLVIA, AMAPoRÃ(PR)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 9 de julho de 1997

4703

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4842
FAZENDA SANTA TEREZINHA, TIBAGY(PR)
Interesse social, declaração

(37) Decreto de 14 de julho de 1997

4735

FAZENDA SAPATEIRO, PASSOS MAlA (SC)
Interesse social, declaração

(18) Decreto de 9 de julho de 1997

4710

FAZENDA SETE BREJOS, INDIAROBA (SE)
Interesse social, declaração

(27) Decreto de 11 de julho de 1997

4723

FAZENDAS MARRECAS, FRANCISCO BELTRÃO (PR)
Interesse social, declaração

(70) Decreto de 16 de julho de 1997

4772

FUNÇÃO GRATIFICADA
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2.281, de 24 de julho de 1997.............................................

4662

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLARICE ALBUQUERQUE, MONTES
CLAROS (MG)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4746

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE DUQUE DE CAXIAS, DUQUE DE
CAXlAS(RJ)
Utilidade pública, declaração

(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

FUNDAÇÃO JOÃO XXIII, MAFRA (SC)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(90) Decreto de 18 de julho de 1997

4794

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, PALMAS (TO)
Utilidade pública, declaração

(22) Decreto de 9 de julho de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4714

4843

G
GEONEX CORPORATION
Instalação, autorização
(24) Decreto de 11 de julho de 1997

4718

GLEBA BELA VISTA, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(lO) Decreto de 9 de julho de 1997

4701

GLEBA MOGIANA I, TAPURAB (MT)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 24 de julho de 1997...........................................................

4809

H
HABITAÇÃO ver PROGRAMA DE HABITAÇÃO
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO MISERICÓRDIA, SALTO GRANDE (SP)

SANTA CASA DE

Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

HOSPITAL PADRE CARMELO D'ANGELO, HELlODORA (MG)

Utilidadepública, declaração
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

I
IMÓVEL

Alienação;Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(8) Decreto de 7 de julho de 1997

4699

Desapropriação

São Paulo (SP)
(7) Decreto de 7 de julho de 1997

4697

Visconde do Rio Branco (MG)
(46) Decreto de 14 de julho de 1997

4745

Interesse social; Reforma agrária
Almécega e Tabocal, Areia e Pilões (PB)
(84) Decreto de 17 de julho de 1887

4788

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, 0.7, t.2, p. 4827-4S66,jul. 1997

4844
Angicos, Tauá (CE)
(75) Decreto de 16 de julho de 1997
Árvore Verde, Campo Largo (PI)
(72) Decreto de 16 de julho de 1997
Barra do Coaty, Areia (PB)
(57) Decreto de 15 de julho de 1997
Engenho Açude Grande, Vitória de Santo Antão (PE)
(16) Decreto de 9 de julho de 1997
Engenho Amaragi, Rio Formoso (PE)
(17) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Engenho Campo Verde, Serraria (PE)
(51) Decreto de 15 de julho de 1997
Engenho Veneza, Pilões (PB)
(58) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Fazenda Acoci, Campos Sales (CE)
(15) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)
(56) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Fazenda Aracaju, Paracatu (MG)
(44) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda Boa Ventura, Boa Viagem (CE)
(13) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Fazenda Boa Vida e outras, Poço Redondo (SE)
(26) Decreto de l' de julho de 1997.....................................................
Fazenda Bonito, Cariré (CE)
(60) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Fazenda Boqueirão do Juvenal, Acarape (CE)
(54) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Cafundó, Cachoeiro de ltapemirim (ES)
(21) Decreto de 9 de julho de 1997..
Fazenda Cococí, Parambu e Taué (CE)
(69) Decreto de 16 de julho de 1996....................................................
Fazenda Conceição, Paracatu (MG)
(50) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Conceição/Barreirinho, Paracatu (MG)
(45) Decreto de 14 de julho de 1997
(68) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................
Fazenda Conceíção/Trafras, Paracatu (MG)
(43) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda da Luz 111, Faxinal (PR)
(11) Decreto de 9 de julho de 1997

4778
4775
4757
4707

4709
4751

4759
4706

4756
4763
4704
4722
4761
4754
4713

4771

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4749
4744

4770
4741
4702

4845
Fazenda Formoso, Quinhão 6, Formoso (MG)
(83) Decreto de 17 de julho de 1997
.
Fazenda Fortaleza, Nossa Senhora da Glória, (SE)
(28) Decreto de 11 de julho de 1997
,
.
Fazenda FreitasIFazenda Cacimba Nova, Serra Caiada (RN)
(35) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Guanabara, São Mateus (ES)
(62) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Jaguarapuaba, Granja (CE)
(53) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Jerusalém, Nova Cantu (PR)
(36) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Lagoa dos Veados, Amontada (CE)
(20) Decreto de 9 de julho de 1997
.
Fazenda Nova, Miraíma e Santana do Acaraú (CE)
(61) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Paraíso, Quijingue (BA)
(19) Decreto de 9 de julho de 1997
.
Fazenda Paranoá, Capitão Poço, Nova Esperança do Piriá, Garrafão
do Norte e Paragominas (PA)
(39) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Perdizes, Colômbia (SP)
(40) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Piratinga, Formoso (MG)
(52) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Recreio, Dourados (MS)
(42) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Sampaio, Joselândia (MA)
(49) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Sanrisil, Petrolina (PE)
(14) Decreto de 9 de julho de 1997
.
Fazenda Santa Catarina, Paracatu (MG)
(38) Decreto de 14 de julho de 1997
.
Fazenda Santa Cruz, Conceição do Araguaia (PA)
(71) Decreto de 16 de julh~<Íe 1997
..
Fazenda Santa Lúcia e São João, Ribeirão Cascalheira (MT)
(41) Decreto de 14 de julho de 1997
..
Fazenda Santa Lúcia Il, Ribeirão Cascalheira (MT)
(32) Decreto de 14 de julho de 1997
..
(33) Decreto de 14 de julho de 1997
..
(34) Decreto de 14 de julho de 1997
.

4787
4724
4732
4763
4753
4733
4712
4762
4711

4737
4738
4752
4740
4748
4705
4736
4773
4739
4729
4730
4731

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 48274866,jul. 1997

4846
Fazenda Santa MadalenaJFaustino8, Doverlândia (GO)

(73) Decreto de 16 de julho de 1997....................................................

4776

Fazenda Santa Sílvia, Amaporã (PR)
(12) Decreto de 9 de julho de 1997

4703

Fazenda Santa Terezinha, Tibagy (PR)

(37) Decreto de 14 de julho de 1997

4736

FazendaSapateiro,Passos Maia (SC)
(18) Decreto de 9 de julho de 1997

4710

Fazenda Sete Brejos, Indiaroba (SE)
(27) Decreto de 11 de julho de 1997

4723

Fazendas Marrecas, Francisco Beltrão (PR)
(70) Decreto de 16 de julho de 1997

4772

Glebs Bela Vista, Cáceres (MT)
(10) Decreto de 9 de julho de 1997

4701

Gleba Mogiana I, Tapurah (MT)
(100) Decreto de 24 de julho de 1997

4809

Judan,Turiaçu(~}

(48) Decreto de 15 de julho de 1997

4747

Lagoa GrandelCacboeiralSerrinha, Pentecoste {CE}
(55) Decreto de 16 de julho de 1997

4756

Moreschi, São João do Araguaia (PA)

(74) Decreto de 16 de julho de 1997

4777

Mucuim, Arneiroz (CE)
(59) Decreto de 15 de julho de 1997

4760

Nossa Senhora das Graças, Turiaçu (MA)

(67) Decreto de 15 de julho de 1997

4769

Santa Bárbara,Turiaçu (MA)

(65) Decreto de 15 de julho de 1997

4766

Santa Terezinha, Turiaçu (MA)

(64) Decreto de 15 de julho de 1997

4766

São Benedito, Turiaçu (MA)

(66) Decreto de 15 de julho de 1997
São Pedro, Turiaçu (~)
(63) Decreto de 15 de julho de 1997

4767

Servidão administrativa
Jahoalão dos Guararapes e Condado {PE}
(l) Decreto de I' de julho de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p, 4827-4866,jul. 1997

4764

4691

4847
INAN ver INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO (INANl
Extinção
Decretonº 2.283, de 24 de julho de 1997
Publicado no DO de 25 de julho de 1997
Retificado no DO de 28 de julho de 1997....................................................

4682
4811

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO

Capital social;Kores Exchange Bank
(2) Decreto de 3 de julho de 1997

4692

INTERESSE SOClAL
Declaração
Almécega e 'Taboeal,Areia e Pilões (PBl
(84) Decreto de 17 de julho de 1887
Angicos, Tauá (CEl
(75) Decreto de 16 de julho de 1997
ÁrvoreVerde, CampoLargo(PI)
(72) Decreto de 16 de julho de 1997
Barra do Coaty, Areia (PBl
(57) Decreto de 15 de julho de 1997
Engenho Açude Grende, Vitória de Sento Antão (PEl
(16) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4788
4778
4775
4757
4707

Engenho Amaragi, Rio Formoso (PE)

(17) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Engenho Campo Verde, Serrarie (PBl
(51) Decreto de 15 de julho de 1997

4709
4751

Engenho Veneza, Pilões (PB)

(.'i8) Decreto de 15 de julho de 1997

4759

Fazenda Acoci, Campos Sales (CE)

(15) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4706

Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)

(56) Decreto de 15 de julho de 1997

4756

Fazenda Aracaju, Paracatu (MG)

(44) Decreto de 14 de julho de 1997

4743

Fazenda Boa Ventura, Boa Viagem (CE)

(13) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Fazenda Boa Vida e outras, PoçoRedondo (SE)
(26) Decreto de 1 de julho de 1997......................................................
Fazenda Bonito, Cariré (CE)
(60) Decreto de 15 de julho de 1997

4704
4722
4761

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,ju!. 1997

4848
Fazenda Boqueirão do Juvenal, Acarape (CE)
(54) Decreto de 15 de julho de 1997
.
Fazenda Cafundó, Cachoeirade ltapemirim (ES)
(21) Decreto de 9 de julho de 1997
..
Fazenda Cocoei,Parambu e Tauá (CE)
.
(69) Decreto de 16 de julho de 1996
Fazenda Conceição,Paracatu (MG)
..
(50) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda ConceiçãolBarreirinho, Paracatu (MG)
(45) Decreto de 14 de julho de 1997
..
(68) Decreto de 15 de julho de 1997
..
Fazenda Conceiçãofl'raíras,Paracatu (MG)
..
(43) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda da Luz 111, Faxinal (PR)
(11) Decreto de 9 de julho de 1997
.
Fazenda Formoso, Quinhão 6, Formoso (MG)
..
(83) Decreto de 17 de julho de 1997
Fazenda Fortaleza, Nossa Senhora da Glória, (SE)
..
(28) Decreto de 11 de julho de 1997
Fazenda FreitasIFazenda Cacimba Nova, Serra Caiada (RN)
(35) Decreto de 14 de julho de 1997
..
Fazenda Guanabara, São Mateus (ES)
..
(62) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Jaguarapuaba, Granja (CE)
.
(53) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Jerusalém, Nova Cantu (PR)
..
(36) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Lagoa dos Veados, Amontada (CE)
(20) Decreto de 9 de julho de 1997
.
Fazenda Nova, Miraíma e Santana do Acaraú (CE)
..
(61) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Paraíso, Quijingue (BA)
..
(19) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Paranoá, CapitãoPoço,Nova Esperança doPiriã, Garrafão
do Norte e Paragominas (PA)
..
(39) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Perdizes, Colômbia (SP)
..
(40) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Piratinga, Formoso (MG)
..
(52) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Recreio, Dourados (MS)
..
(42) Decreto de 14 de julho de 1997

4754
4713
4771
4749
4744
4770
4741
4702
4787
4724
4732
4763
4753
4733
4712

4762
4711
4737
4738
4752

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4740

4849
Fazenda Sampaio, Joselândia (MA)

(49) Decreto de 15 de julho de 1997

4748

Fazenda Sanrisil, Petrolina (PE)

(14) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4705

Fazenda Santa Catarina, Paracatu (MG)

(38) Decreto de 14 de julho de 1997

4736

Fazenda Santa Cruz, Conceição do Araguaia (PA)

(71) Decreto de 16 de julho de 1997

4773

Fazenda Santa Lúcia e São João, Ribeirão Cascalheira (MT)

(41) Decreto de 14 de julho de 1997.....................................................

4739

Fazenda Santa Lúcia 11,Ribeirão Cascalheira (MT)

(32) Decreto de 14 de julho de 1997
(33) Decreto de 14 de julho de 1997
(34) Decreto de 14 de julho de 1997

4729
4730
4731

Fazenda Santa MadalenaiFaustinos, Doverlândia (GO)

(73) Decreto de 16 de julho de 1997

4776

Fazenda Santa Sílvia, Amaporã (PR)

(12) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4703

Fazenda Santa Terezinha, Tibagy (PR)

(37) Decreto de 14 de julho de 1997

4735

Fazenda Sapateiro, Passos Maia (SC)

(18) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Fazenda Sete Brejos, Indíaroba (SE)
(27) Decreto de 11 de julho de 1997
Fazendas Marreeas, Francisco Beltrão (PR)
(70) Decreto de 16 de julho de 1997

4710
4723
4772

Gleba Bela Vista, Cáceres (MT)

(10) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Gleba Mogiana I, Tapurah (MT)
(100) Decreto de 24 de julho de 1997

4701
4809

Judan,1\uiaçu(~)

(48) Decreto de 15 de julho de 1997

4747

Lagoa Grande/Cachoeira/Serrinha, Pentecoste (CE)

(55) Decreto de 15 de julho de 1997

4755

Moreschi, São João do Araguaia (PA)

(74) Decreto de 16 de julho de 1997

4777

Mucuim, Ameiroz (CE)

(59) Decreto de 15 de julho de 1997

4760

Nossa Senhora das Graças, Turiaçu (MA)

(67) Decreto de 15 de julho de 1997

4769

Santa Bárbara,Turiaçu (MA)

(65) Decreto de 15 de julho de 1997

4766

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,juI. 1997

4850
Santa Terezinha, Turiaçu (MA)
(64) Decreto de 15 de julho de 1997
São Benedito, Turiaçu (MA)
(66) Decreto de 15 de julho de 1997
São Pedro, Turiaçu (MA)
(63) Decreto de 15 de julho de 1997

4765
4766
4764

ITÁLIA

Acordode Seguridade Social; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n' 32, de 7 de julho de 1997.........................................

4620

J
JUDAN, TURIAÇU (MA)
Interesse social, declaração

(48) Decreto de 15 de julho de 1997

4747

K
KOREA EXCHANGE BANK

Capital social; Interesse do Governobrasileiro
(2) Decreto de 3 de julho de 1997

4692

L
LAGOA GRANDE/CACHOEIRA/SERRINHA, PENTECOSTE (CE)

Interesse social, declaração
(55) Decreto de 15 de julho de 1997

4755

LAR DE VELHICE E MENDICIDADE DE TORRINHA, TORRINHA (SP)

Utilidade pública. declaração
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

LAR SÃO MATEUS, SÃO MATEUS DO SUL (PR)

Interesse social, declaração
(47) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4746

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária;Municípiodo Rio de Janeiro

Resolução n" 64, de 3 de julho de 1997
;................
Dívida mobiliária; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nl! 65, de 3 de julho de 1997................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4624
4626

4851

M
MALÁSIA
Acordocomercial; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n' 34, de 18 de julho de 1997

4622

Acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica; Texto, aprovação;

B....U

Decreto Legislativo n' 33, de 7 de julho de 1997........................................

4621

MERCOSUL
Acordo de Complementação Econômica nll 36; Protocolo de registro,

execução;Bolívia
Decreto n' 2.275, de 15 de julho de 1997

4649

MÉXIco
Acordo deAlcance ParcialdeRenegociação n1l9; Protocolo de adequação,
execução;Brasil
Decreto n' 2.270, de 3 de julho de 1997

4639

MINAS GERAISADMINlSTRAÇÃO E SERVIÇOS(MGS)
Débiw; Operaçãofmanceirs; Estado de Minas Gerais
Resol""õo n' 69, de 25 de julho de 1997

4632

MINlSTÉRlo DAADMINlSTRAÇÃO FEDERALE REFORMA DOESTADO
Cargoem comissão;Função gratificada; Remanejamento
Ministério da Fazenda
Decreto n' 2.281, de 24 de julho de 1997

4662

Cargo em comissão; Remanejamento

Ministério da Fazenda
Decreto n' 2.282, de 24 de julho de 1997
Ministério da Saúde
Decreto n' 2.286, de 24 de julho de 1997
Ministério do Planejamento e Orçamento; Decreto nll 2.015/96,
alteração
Decreto n' 2.287, de 30 de julho de 1997

4663
4688
4689

M1N1STÉRIO DAAERONÁUTICA
Oficial-general, cargos

(95) Decreto de 18 de julho de 1997

4799

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(31) Decreto de 14 de julho de 1997

4727

Co!. Leis Rep. Fed. Braail, Brasilis, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4852
Orçamento FIscal; Crédito suplementar

(96) Decreto de 22 de julho de 1997
(97) Decreto de 23 de julho de 1997

4805
4806

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(86) Decreto de 17 de julho de 1997

4790

MINISTÉRIO DA CI11:NCIA E TECNOLOGIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(79) Decreto de 16 de julho de 1997

4783

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(77) Decreto de 16 de julho de 1997

4780

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, Função gratificada, remanejamento

Decreto n' 2.281, de 24 de julho de 1997

4662

Cargo em comissão, remanejamento

Decretonº 2.282, de 24 de julho de 1997

4663

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento Fiscal; Crédito especial

(31) Decreto de 14 de julho de 1997

4727

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(96) Decreto de 22 de julho de 1997
(99) Decreto de 23 de julho de 1997

4805
4808

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(76) Decreto de 16 de julho de 1997
(86) Decreto de 17 de julho de 1997

4779
4790

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(97) Decreto de 23 de julho de 1997
(98) Decreto de 23 de julho de 1997

4806
4807

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto n' 2.286, de 24 de julho de 1997
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4688

4853
Estrutura regimental, alteração

Decreto n' 2.284, de 24 de julho de 1997

4684

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(77) Decreto de 16 de julho de 1997

4780

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(85) Decreto de 17 de julho de 1997

4789

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES ExTERIORES
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(81) Decreto de 16 de julho de 1997

4785

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(76) Decreto de 16 de julho de 1997

4779

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(86) Decreto de 17 de julho de 1997

4790

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto ns 2.015/96, alteração

Decreto n' 2.287, de 30 de julho de 1997

4689

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

MORESCm, SÃO JOÃO DO ARAGUAlA (PA)
Interesse social, declaração

(74) Decreto de 16 de julho de 1997

4777

MOVIMENTO FAMILIAR A VOZ DO SILl1:NCIO,CURITIBA (PR)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 15 de julho de 1997...........................................................

4746

MUCUIM, ARNEIROZ (CE)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 15 de julho de 1997...........................................................

4760

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4854
MUNICIPIO CORONEL BARROS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Habitação
Resolução n' 66, de 10 de julho de 1997
,..............

4628

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFl'RJ), emissão; Dívida mobiliária

Resolução n' 64, de 3 de julho de 1997........................................................

4624

N
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TURIAÇU (MA)
Interesse social, declaração

(67) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4769

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo

Programa de Combate à Pobreza Rural; Estado de Pernambuco;
União Federal, garantia

Resolução n' 70, de 25 de julho de 1997..............................................
Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Agropecuária
Resolução n' 71, de 25 de julho de 1997..............................................
Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária
Resolução nº 67, de 23 dejulho de 1997..............................................

4634
4636
4629

Empréstimo interno
Programa de habitação; Município Coronel Barros
Resolução n' 66, de 10 de julho de 1997..............................................
Programa Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário;
Estado de Minas Gerais

4628

Resolução n' 68, de 25 de julho de 1997..............................................

4631

Estado de Minas Gerais; Minas Gerais Administração e Serviços (MGS),

débito
Resolução n' 69, de 25 dejuiho de 1997......................................................

4632

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial

Estado-Maior das Forças Armadas
(31) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 7, t.ã, p. 4827-4866,jul. 1997

4727

4855
Ministério da Aeronáutica

(3I) Decreto de 14 de julho de 1997
Ministério da Justiça
(31) Decreto de 14 de julho de 1997

4727
4727

Crédito suplementa
Estado-Maior das Forças Armadas

(98) Decreto de 23 de julho de 1997

4807

Ministério da Aeronáutica

(96) Decreto de 22 de julho de 1997
(97) Decreto de 23 de julho de 1997

4805
4806

Ministério da Cultura

(79) Decreto de 16 de julho de 1997

4783

Ministério da Justiça

(96) Decreto de 22 de julho de 1997
(99) Decreto de 23 de julho de 1997

4805
4808

Ministério da Marinha

(97) Decreto de 23 de julho de 1997
(98) Decreto de 23 de julho de 1997
Ministério das Minas e Energia
(85) Decreto de 17 de julho de 1997
Ministério das Relações Exteriores
(81) Decreto de 16 de julho de 1997

4806
4807
4789
4785

Presidência da República

(96) Decreto de 22 de julho de 1997
Secretaria de Assuntos Estratégicos
(80) Decreto de 16 de julho de 1997

4805
4784

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Aeronáutica

(86) Decreto de 17 de julho de 1997

4790

Ministério da Ciência e Tecnologia

(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

Ministério da Educação e do Desporto

(77) Decreto de 16 de julho de 1997

4780

Ministério da Justiça

(76) Decreto de 16 de julho de 1997
(86) Decreto de 17 de julho de 1997
Ministério da Saúde
(77) Decreto de 16 dejulho de 1997

4779
4790
4780

Ministério das Relações Exteriores

(76) Decreto de 16 de julho de 1997

4779

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, <'2, p. 4827-4866,jul. 1997

4856
Ministério do Exército
(86) Decreto de 17 de julho de 1997
MinistériodoMeioAmbiente,dos RecursosHídricose da Amazônia
Legal
(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4790
4781

Ministério dos Transportes

(78) Decreto de 16 de julho de 1997

4781

Presidência da República

(76) Decreto de 16 de julho de 1997

4779

p
PETRóLEO
Importação; Drawback; Decreto n' 1.495/95, alteração
Decreto n' 2.276, de 16 de julho de 1997

4650

PLANO DE CARREIRA
Servidor; Banco Central do Brasil; Medida Provisória nO 1.535·7,
regulamentação

Decreto n' 2.273, de 14 de julho de 1997

4644

PORTUGAL
Acordo de Cooperação Consularpara a Proteçãoe Assistência Consular
aos seus Nacionais. promulgação; Brasil

Decreto n' 2.285, de 24 de julho de 1997

4687

PRESID~NCIA DAREPúBLICA

OrçamentoFiscal; Créditosuplementar
(96) Decreto de 22 de julho de 1997 ........................................................•...

4805

OrçamentosFiscal e da Seguridade Social;Créditosuplementar
(76) Decreto de 16 de julho de 1997

4779

PROGRAMA DEACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE GASTOS E AVA·
LIAÇÃO INSTITUCIONAL
Criação; Administração pública

Decreto n' 2.272, de 9 de julho de 1997

4672

PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Estado de Pernambuco;
União Federal, garantia

Resolução n' 70, de 25 de julho de 1997......................................................

CoI. Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4634

4857
PROGRAMA DE HABITAÇÃO
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Município Coronel Barros
Resolução nl! 66, de 10 de julho de 1997.....................................................

4628

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n 9 8.031190, regulamentação

Decreton9 2.274, de 15 de julho de 1997
Publicado no DO de 15 de julho de 1997
Retificado no DO de 17 de julho de 1997

4647
4811

PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA E ESGOTO
SANlTÁRIO
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais

Resolução n' 68, de 25 de julho de 1997

4631

PROJETO DEAPOIOAODESENVOLV1MENTO DATECNOLOGIA AGRO·
PECUÁRIA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução nl! 71, de 25 de julho de 1997

4636

PROJETO PILOTO DE ALfV10 À POBREZA E REFORMA AGRÁRIA
Operação fmanceira; Empréstimo externo

Resolução n' 67, de 23 de julho de 1997

4626

R
RÁDIOATENAS LTDA., ALFENAS(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Cultura de Alfenas Ltda.

(89) Decreto de 18 de julho de 1997

4793

RÁDIO CULTURA DE ALFENAS LTDA., ALFENAS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Atenas Ltda.

(89) Decreto de 18 de julho de 1997

4793

RÁDIO DIÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA., PRESIDENTE
PRUDENTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; TV Fronteira Paulista
Ltda.
(91) Decreto de 18 de julho de 1997

4795

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4858
RÁDIO JARAGUÁ LTDA., JARAGUÁ DO SUL (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(87) Decreto de 18 de julho de 1997

4791

RÁDIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA., SOCORRO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(94) Decreto de 18 de julho de 1997

4798

RÁDIO PRlMElRO DE JULHO LTDA., ÁGUA BRANCA (PI)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(88) Decreto de 18 de julho de 1997

4792

RÁDIO TUPACIGUARA LTDA., TUPACIGUARA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(93) Decreto de 18 de julho de 1997

4797

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão,renovação
Fundação João XXIII, Mafra (SC)
(90) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Jaraguá Ltda., Jaraguá do Sul (SC)
(87) Decreto de 18 de julho de 1997

4794
4791

Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda., Socorro (SP)

(94) Decreto de 18 de julho de 1997

4798

Rádio Primeiro de Julho Ltda., Água Branca (PI)

(88) Decreto de 18 de julho de 1997

4792

Rádio Tupaciguara Ltda., Tupaciguara (MG)

(93) Decreto de 18 de julho de 1997

4797

Serviço, concessão, transferência
Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.; Sampaio Rádio e Televisão Ltda., Palmeira dos índios (AL)

(92) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Atenas Ltda.; Rádio Cultura de Alfenas Ltda., Alfenas (MG)
(89) Decreto de 18 de julho de 1997

4796
4793

Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.; TV Fronteira Paulista
Ltda., Presidente Prudente (SP)

(91) Decreto de 18 de julho de 1997

4795

RECANTO SALVADOR PIRES, SANTA MARIA DE lTABlRA (MG)
Utilidade pública, declaração

(6) Decreto de 7 de julho de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4695

4859
REFORMAAGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Almécega e Tabocal, Areia e Pilões (PB)

(84) Decreto de 17 de julho de 1887
Angicos, Tauá (CE)
(75) Decreto de 16 de julho de 1997

4788
4778

Árvore Verde, Campo Largo (PI)

(72) Decreto de 16 de julho de 1997

4775

Barra do Coaty, Areia (PB)

(57) Decreto de 15 de julho de 1997

4757

Engenho Açude Grande, Vitória de Santo Antão (PE)

(16) Decreto de 9 de julho de 1997

4707

Engenho Amaragi, Rio Fonnoso (PE)

(17) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4709

Engenho Campo Verde, Serraria (PB)

(51) Decreto de 15 de julho de 1997
Engenho Veneza, Pilões (PE)
(58) Decreto de 15 de julho de 1997

4751
4759

Fazenda Acoci, Campos Sales (CE)

(15) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4706

Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)

(56) Decreto de 15 de julho de 1997

4756

Fazenda Aracaju, Paracatu (MG)

(44) Decreto de 14 de julho de 1997

4743

Fazenda Boa Ventura, Boa Viagem (CE)

(13) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4704

Fazenda Boa Vida e outras, Poço Redondo (SE)
(26) Decreto de 12 de julho de 1997
Fazenda Bonito, Cariré (CE)

4722

(60) Decreto de 15 de julho de 1997

4761

Fazenda Boqueirão do Juvenal, Acarape (CE)

(54) Decreto de 15 de julho de 1997

4754

Fazenda Cafund6, Cachoeira de Itapemirim (ES)

(21) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4713

Fazenda Cocoei, Parambu e Tauá (CE)

(69) Decreto de 16 de julho de 1997

4771

Fazenda Conceição, Paracatu (MG)

(50) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda ConceiçãolBarreirinho, Paracatu (MG)
(45) Decreto de 14 de julho de 1997

(68) Decreto de 15 de julho de 1997

4749
4744
4770

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiIia, v. 189, o. 7, t.2, p. 48274866,ju!.1997

4860
Fazenda Conceição/Traíras, Paracatu (MG)
(43) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda da Luz lI!, Faxinal (PR)
(11) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Formoso, Quinhão 6, Formoso (MG)
(83) Decreto de 17 de julho de 1997
Fazenda Fortaleza, Nossa Senhora da Gl6ria, (SE)
(28) Decreto de 11 de julho de 1997
Fazenda FreitasIFazenda Cacimba Nova, Serra Caiada (RN)
(35) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Guanabara, São Mateus (ES)
(62) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Jaguarapuaba, Granja (CE)
(53) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Jerusalém, Nova Cantu (PR)
(36) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Lagoa dos Veados, Amontada (CE)
(20) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Nova, Miraíma e Santana do Acaraú (CE)
(61) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Paraíso, Quijingue (BA)
(19) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Parancé, Capitão Poço, Nova Esperança do Piriâ, Garrafão
do Norte e Paragominas (PA)
(39) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Perdizes, Colômbia (SP)
(40) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................
Fazenda Piratinga, Formoso {MG}
(52) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Recreio, Dourados (MS)
(42) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Sampaio, Joselândia (MA)
(49) Decreto de 15 de julho de 1997
Fazenda Sanrisil, Petrolina {PE}
(]4) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Santa Catarina, Paracatu (MG)
(38) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Santa Cruz, Conceição do Araguaia {PA}
(71) Decreto de 16 de julho de 1997....................................................
Fazenda Santa Lúcia e São João, Ribeirão Cascalheira {MT}
(41) Decreto de 14 de julho de 1997

4741

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4702
4787
4724
4732
4763
4753
4733
4712
4762
4711

4737
4738

4752
4740
4848
4705
4736
4773

4739

4861
Fazenda Santa Lúcia 11, Ribeirão Casca1heira(MT)
(32) Decreto de 14 de julho de 1997
(33) Decreto de 14 de julho de 1997
(34) Decreto de 14 de julho de 1997

4729
4730
4731

Fazenda Santa MadalenaIFaustinos, Doverlândia (00)
(73) Decreto de 16 de julho de 1997

4776

Fazenda Santa Sílvia, Amaporã (PRl
(12) Decreto de 9 de julho de 1997
Fazenda Santa Terezinha, Tibagy (PR)
(37) Decreto de 14 de julho de 1997
Fazenda Sapateiro, Passos Maia (SC)
(18) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Fazenda Sete Brejos, Indiaroba (SE)
(27) Decreto de 11 de julho de 1997
Fazendas Marrecas, Francisco Beltrão (PR)
(70) Decreto de 16 de julho de 1997
Gleba Bela Vista, Cáceres (MT)
(10) Decreto de 9 de julho de 1997
,...................................
Gleba Mogiana I, Tapurab (MT)
(100) Decreto de 24 de julho de 1997
Judan, Turiaçu (MA)
(48) Decreto de 15 de julho de 1997
Lagoa Grande/Cachoeira/Serrinha, Pentecoste (CE)
(55) Decreto de 15 de julho de 1997
Moreschi, São João do Araguaia (PA)
(74) Decreto de 16 de julho de 1997
Mucuim, Arneiroz (CE)
(59) Decreto de 15 de julho de 1997
Nossa Senhora das Graças, Turiaçu (MA)
(67) Decreto de 15 de julho de 1997

Santa Bárbara,Turiaçu (MA)
(65) Decreto de 15 de julho de 1997
Santa Terezinha, Turiaçu (MA)
(64) Decreto de 15 de julho de 1997

4703
4735
4710
4723
4772
4701
4809
4747
4755
4777
4760
4769
4766
4765

São Benedito, Turiaçu (MA)
(66) Decreto de 15 de julho de 1997

4767

São Pedro, Turiaçu (MA)
(63) Decreto de 15 de julho de 1997

4764

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 7, t.2, p. 4827-4866,jul. 1997

4862

S
SAMPAIO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA., PALMEIRA DOSINDIOS(AL)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Empresa de Comunicação Sampaio Lida.
(92) Decreto de 18 de julho de 1997

4796

SANTA BÁRBARA,TURlAÇU (MA)
Interessesocial,declaração
(65) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4766

SANTATEREZINHA, TURIAÇU (MA)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4765

SÃO BENEDITO,TURIAÇU (MA)
Interessesocial,declaração
(66) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4767

SÃOPEDRO, TURIAÇU (MA)
Interessesocial,declaração
(63) Decreto de 15 de julho de 1997............................................................

4764

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
OrçamentoFiscal;Creditosuplementar
(80) Decreto de 16 de julho de 1997............................................................

4764

SERVIÇOMÓVEL CELULAR
Concessão

BCP S.A.(SP)
(82) Decreto de 17 de julho de 1997....................................................

4785

Vicunha Telecomunicações Ltda.
(30) Decreto de 14 de julho de 1997....................................................

4726

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel; utilidade pública
Jaboatão dos Guararapes e Condado (PE)
(I) Decreto de I' de julho de 1997.......................................................

4691

SERVIDOR
Planode carreira; BancoCentraldoBrasil;MedidaProvisórianO 1.535--7,
regulamentação
Decreto n' 2.273, de 14 de julho de 1997.....................................................

4644
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SISTEMA FINANCEffiO NACIONAL
Conselho de Recursos, regimento interno; Decreto nll 1.935/96, alteração
Decreto n' 2.277, de 17 de julho de 1997

4651

SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO JOSÉ, DAVID CANABARRO<RS)
Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

SOCIEDADE PESTALOZZI DE DOURADOS, DOURADOS (MS)
Utilidade pública, declaração
(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

SUNAB ver SUPERITENDÉNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
SUPERITENDÉNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
Extinção
Decreto n' 2.280, de 24 de julho de 1997

4659

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Fundação João XXIII, Mafra (SC)
(90) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Jeraguá Ltda., Jaraguá do Sul (SC)
(87) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda., Socorro (SP)
(94) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Primeiro de Julho Ltda., Água Branca (PI)
(88) Decreto de 18 de julho de 1997
Rádio Tupaciguara Ltda., Tupaciguara (MG)
(93) Decreto de 18 de julho de 1997

4794
4791
4798
4792
4797

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.; Sampaio Rádio e Televisão Ltda., Palmeira dos índios (AL)
,

(92) Decreto de 18 de julho de 1997
RádioAtenas Ltda.;Rádio Culturade AIrenas Ltda., Alfenas (MG)
(89) Decreto de 18 de julho de 1997

4796
4793
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Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.; TV Fronteira Paulista
Ltda., Presidente Prudente (SP)

(91) Decreto de 18 de julho de 1997....................................................

4795

Serviço Móvel Celular; Concessão
Vicunha Telecomunicações Ltda.
(30) Decreto de 14 de julho de 1997

4726

Serviços. organização; Órgão regulador, criação

Lei n' 9.472, de 16 de julho de 1997

.

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.
Imóvel, desapropriação

São Paulo (SP)
Decreto de 7 de julho de 1997

(7)

4697

TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA., PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.

(91) Decreto de 18 de julho de 1997
UNIÃo FEDERAL
Garantia;Operaçãofinanceira; Empréstimoexterno;Programade Combate à Pobreza Rural; Estado de Pernambuco
Resolução n' 70, de 25 de julho de 1997......................................................

4795

4634

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Imóvel, alienação

(8) Decreto de 7 de julho de 1997

4699

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
Credenciamento

(4) Decreto de 3 de julho de 1997

4694

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR)
Credenciamento

(3) Decreto de 3 de julho de 1997

4693

UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA (USS)
Credenciamento

(5) Decreto de 3 de julho de 1997

4695

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
Credenciamento

(9) Decreto de 7 de julho de 1997
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UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Associação Casa da Sopa Amore Caridade,Guaíra (PR)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
AssociaçãoComunitáriade EducandosPais e Educadores(ACEPE),
Curitiba (PR)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997
Associação de Famílias de Rotarianos de São Vicente, São Vicente
(SP)
(22) Decreto de 9 dejulho de 1997......................................................
Associação Desportiva de Deficientes Físicos (ADDF),Paulista (PE)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Associação dos Ex-Integrantes do Batalhão Sues, Rio de Janeiro

4714
4746

4714
4714

(RJ)

(6) Decreto de 7 de julho de 1997........................................................
Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais
(AMAJME), Belo Horizonte (MG)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Associação Educacional Compacto, Brasília (DF)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997
Associação Espírita Jesus e Caridade,MogiMirim (SP)
(6) Decreto de 7 de julho de 1997
Associação Filantrópica «Apóstolos de Cristo», Alpinópolis (MG)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997
AssociaçãoVianei de Cooperação e Intercâmbiono Trabalho,Lages
(SC)
(6) Decreto de 7 de julho de 1997
Casa do Menor São Miguel Arcanjo, Nova Iguaçu (RJ)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997
Centro de Convivência Infantil VÓ Rosa, Arapoti(PR)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................
Centro Social CSnegoMonte, Natal (RN)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997
Clube de Senhoras de Nova Brasilândia, Nova Brasilândia (MT)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997......................................................

4695

4714
4746
4695
4746

4697
4746
4714
4746
4714

Conferência Nossa Senhora da Medalha da Sociedade São Vicente

de Paulo de Monte Sião, Monte Sião (MG)
(6) Decreto de 7 de julho de 1997........................................................

4695

Conferência São Benedito da Sociedade de São Vicente de Paulo,

Itaperuna (RJ)
(6) Decreto de 7 de julho de 1997
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Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, Goiânia (GO)

(47) Decreto de 15 de julho de 1997....................................................

4746

Externato São Francisco de Assis, Aracaju (SE)

(47) Decreto de 15 de julho de 1997
FundaçãoEducacional CIarice Albuquerque, Montes Claros(MG)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4746
4746

Fundação Educacional de Duque de Caxias, Duque de Caxias (RJ)

(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

Fundação Universidade do Tocantins, Palmas (TO)

(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4714

Hospital e Maternidade São Sebastião Santa Casa de Misericórdia,
w

Salto Grande (SP)
(6) Decreto de 7 de julho de 1997
Hospital Padre Carmelo D'Angelo, Heliodora (MG)
(22) Decreto de 9 de julho de 1997

4695
4714

Lar de Velhice e Mendicidade de Toninha, Torrinha (SP)

(22) Decreto de 9 de julho de 1997
Lar São Mateus, São Mateus do Sul (PR)
(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4714
4746

Movimento Familiar a Voz do Silêncio, Curitiba (PR)

(47) Decreto de 15 de julho de 1997

4746

Recanto Salvador Pires, Santa Maria de Itabira (MG)

(6) Decreto de 7 de julho de 1997
São Paulo (SP)
(7) Decreto de 7 de julho de 1997

4695
4697

Sociedade Hospitalar Beneficente São José, David Canabarrc (RS)

(6) Decreto de 7 de julho de 1997

4695

Sociedade Pestalozzi de Dourados, Dourados (MS)

(6) Decreto de 7 dejulho de 1997
Imóvel; Servidão administrativa
Jaboatão dos Guararapes e Condado {PE}
(l) Decreto de l' de julho de 1997
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LEIS

LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Regula o § 7' do art. 226 elaConstituição
Federal, que tratado planejamento famdiar,
estabelece penalidades e dá outras prouidêndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos
termos do § 5" do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes
vetadas da Lei n" 9.263, de 12 de janeiro de 1996:
«Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária
nas seguintes situações:
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e
maiores de vinte e cinco anos de idade, ou, pelo menos, com dois
filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias
entre a manifestação da vontade e O ato cirúrgico, período no qual
será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futoro concepto,
testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.
§ I" É condição para que se realize a esterilização, o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito
(*)

Parte. vetadas da Lei n' 9.263 (v. Coleção dasLeis. Brasília, 188(1):22,jan. 1996).
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e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia,
possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções
de contracepção reversíveis existentes.
§ 22 É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante
os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada
necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
§ 3" Não será considerada a manifestação de vontade, na
forma do § F, expressa durante ocorrência de alterações na
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas,
estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.
§ 4" A esterilização cirúrgica como método contraceptivo
somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada
através da histerectomia e ooferoctomia.
§ 5" Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
§ 6" A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente
incapazes somente poderá ocorrer mediante autorizaçãojudicial,
regulamentada na forma da lei."
«Art. 11. Toda esterilização cirúrgíça será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema Unico de Saúde.•
«Art. 14
..
Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as instituições que ofereçam todas as opções
de meios e métodos de contracepção reversíveis.•
«Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo
com o estabelecido no art. 10 desta lei.
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática
não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se a
esterilização for praticada:
I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto
no inciso 11 do art. 10 desta lei;
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11 - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente;
111 - através de histereetomia e oofereetomia;
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização
judicial;
V - através de cesária indicada para fim exclusivo de
esterilização.»
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene
LEI N' 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, asativ,idade.$._r~lÇtt.il!Çt&.ao_ nwnopólio do
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios e Objetivos da Política Energética Nacional

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional
das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos:
I - preservar o interesse nacional;
11 - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de
trabalho e valorizar os recursos energéticos;
111 - proteger os interesses do consumidor quanto a preço,
qualidade e oferta dos produtos;
IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de
energia;
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v - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em
todo o território nacional, nos termos do § 2· do art. 177 da Constituição Federal;
Vi - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás
natural;
Vil - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País;
ViII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias
aplicáveis;
promover a livre concorrência;
IX
atrair investimentos na produção de energia;
X
ampliar a competitividade do País no mercado internaXI
cional.
CAPíTULO 11
Do Conselho Nacional de Política Energética
Art. 2· Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro
de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente
da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com os princípios enumerados no
capítulo anterior e com o disposto na legislação aplicável;
11 - assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de dificil
acesso do País, submetendo as medidas específicas ao Congresso
Nacional, quando implicarem criação de subsídios;
111 - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas
às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e
alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os
de uso do gás natural, do álcool, do carvão e da energia termonuclear;
V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de
maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e
o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata O art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.
§ 1º Para o exercício de suas atribuições, o CNPE contará com
o apoio técnico dos órgãos reguladores do setor energético.
§ 2º O CNPE será regulamentado por decreto do Presidente da
República, que determinará sua composição e a forma de seu funcionamento.
CAPÍTULO III
Da Titularidade e do Monopólio do Petróleo e do Gás Natural

Seção I
Do Exercício do Monopólio
Art. 3º Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural
e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional,
nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma .
continental e a zona econômica exclusiva.
Art. 4º Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177
da Constituição Federal, as seguintes atividades:
I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos;
11 - a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro;
111 - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem como
o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e de gás natural.
Art. 5º As atividades econômicas de que trata o artigo anterior
serão reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas,
mediante concessão ou autorização, por empresas constituídas sob as
leis brasileiras, com sede e administração no País.
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Seção II
Das Definições Técnicas
Art. 6º Para os fins desta lei e de sua regulamentação, ficam
estabelecidas as seguintes definições:
I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu
estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado;
II - Gás natural ou gás: todo hidrocarboneto que permaneça
em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo
gases úmidos, secos, residuais e gases raros;
III - Derivados de petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo;
IV - Derivados básicos: principais derivados de petróleo, referidos no art. 177 da Constituição Federal, a serem classificados pela
Agência Nacional do Petróleo;
V - Refino ou refinação: conjunto de processos destinados a
transformar o petróleo em derivados de petróleo;
VI - Tratamento ou processamento de gás natural: conjunto
de operações destinadas a permitir o seu transporte, distribuição e
utilização;
VII - Transporte: movimentação de petróleo e seus derivados
ou gás natural em meio ou percurso considerado de ínteresse geral;
VIII - Transferência: movimentação de petróleo, derivados ou
gás natural em meio ou percurso considerado de interesse específico
e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades;
I X - Bacia sedimentar: depressão da crosta terrestre onde se
acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras de petróleo
ou gás, associados ou não;
X - Reservatório ou depósito: configuração geológica dotada
de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não;
XI - Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção;
XII - Prospecto: feição geológica mapeada como resultado de
estudos geofísicos e de interpretação geológica, que justificam a perfuração de poçosexploratórios para a localizaçãode petróleo ou gás natural;
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XIII - Bloco:parte de uma bacia sedimentar, formada por um
prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices, onde
são desenvolvidas atividades de exploração ou produção de petróleo
e gás natural;
XIV - Campo de petróleo ou de gás natural: área produtora
de petróleo ou gás natural, a partir de um reservatório continuo ou
de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo
instalações e equipamentos destinados à produção;
XV - Pesquisa ou exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a
identificação de jazidas de petróleo ou gás natural;
XVI - Lavra ou produção: conjunto de operações coordenadas de extração do petróleo ou gás natural de umajazida e de preparo
para sua movimentação;
XVII - Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades de produção de um campo de
petróleo ou gás;
XVIII - Descoberta comercial: descoberta de petróleo ou gás
natural em condições que, a preços de mercado, tornem possível o
retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção;
XIX - Indústria do petróleo: conjunto de atividades econômicas relacionadas com a exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação e exportação de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados;
XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado
com a rede varejista ou com grandes consumidores de combustíveis,
lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
XXI - Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis,
lubrificantes e gás liquefeito envasado, exercida por postos de serviços
ou revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
XXII - Distribuição de gás canalizado: serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados
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com exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2' do art. 25 da Constituição Federal;
XXIII - Estocagem de gás natural: armazenamento de gás
natural em reservatórios próprios, formações naturais ou artificiais.
CAPÍTULüIV
Da Agência Nacional do Petróleo
Seção I
Da Instituição e das Atribuições

Art. 7' Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo (ANP),
entidade integrante da Administração Federal indireta, submetida
ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do
petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.
Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no Distrito Federal e
escritórios centrais na Cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar
unidades administrativas regionais.

Art. 8' A ANP terá como finalidade promover a regulação, a
contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, cabendo-lhe:
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política
nacional de petróleo e gás natural, contida na política energética
nacional, nos termos do Capítulo I desta lei, com ênfase na garantia
do suprimento de derivados de petróleo em todo o território naciorial
e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para
efeito de concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e
produção;
III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção pretrolífera, visando ao levantamento de dados
técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas;
IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução;
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v - autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, importação e exportação, na forma estabelecida
nesta lei e sua regulamentação;
VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos
nesta lei;
VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da
indústria do petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e
pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos
e de terminais;
IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso
racional do petróleo, dos derivados e do gás natural.e de preservação
do meio ambiente;
X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na
exploração, produção, transporte, refino e processamento;
XI - organizar e manter o acervo das informações e dados
técnicos relativos às atividades da indústria do petróleo;
XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas
nacionais de petróleo e gás natural transnútidas pelas empresas,
responsabilizando-se por sua divulgação;
XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Naeional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei
nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores do setor
energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para efeito
de apoio técnico ao CNPE;
XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o
abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente
ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4867-4908, ago. 1997

4876

Art. 92 Além das atribuições que lhe são conferidas no artigo
anterior, caberá à ANP exercer, a partir de sua implantação, as
atribuições do Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), relacionadas com as atividades de distribuição e revenda de derivádos de
petróleo e álcool, observado o disposto no art. 78.
Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuições, a ANP tomar
conhecimento de fato que configure ou possa configurar infração da
ordem econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), para que este adote as providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente.
Seção II
Da Estrutura Organizacional da Autarquia

Art. 11. A ANP será dirigida, em regime de colegiado, por uma
diretoria composta de um diretor-geral e quatro diretores.
§ 12 Integrará a estrutura organizacional da ANP um procurador-geral.
§ 22 Os membros da diretoria serão nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação dos respectivos nomes pelo Senado Federal,
nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
§ 32 Os membros da diretoria cumprirão mandatos de quatro
anos, não coincidentes, permitida a recondução, observado o disposto
no art. 75 desta lei.
Art. 12. (Vetado):
I
(Vetado);
II - (Vetado);
III - (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 13. Está impedida de exercer cargo de diretor na ANP a
pessoa que mantenha, ou haja mantido nos doze meses anteriores à
data de início do mandato, um dos seguintes vinculos com empresa
que explore qualquer das atividades integrantes da indústria do
petróleo ou de distribuição:
I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a cinco por cento do capital social total ou dois por cento do capital
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votante da empresa ou, ainda, um por cento do capital total da
respectiva empresa controladora;
II - administrador, sócio-gerente ou membro do Conselho Fiscal;
III - empregado, ainda que O respectivo contrato de trabalho
esteja suspenso, inclusive da empresa controladora ou de entidade de
previdência complementar custeada pelo empregador.
Parágrafo único. Está também impedida de assumir cargo de
diretor na ANP a pessoa que exerça, ou haja exercido nos doze meses
anteriores à data de início do mandato, cargo de direção em entidade
sindical ou associação de classe, de âmbito nacional ou regional,
representativa de interesses ôe"empresas" que explorem quaisquer
das atividades integrantes da indústria do petróleo ou de distribuição.

Art. 14. Terminado o mandato, ou uma vez exonerado do cargo,
ex-diretor da ANP ficará impedido, por um período de doze meses,
contados da data de sua exoneração, de prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa integrante da indústria do
petróleo ou de distribuição.
O

§ 1" Durante o impedimento, o ex-diretor que não tiver sido
exonerado nos termos do art. 12 poderá continuar prestando serviço
à ANP, ou a qualquer órgão da Administração direta da União,
mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 2" Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-diretor que violar o impedimento previsto
neste artigo.

SeçãoIII
Das Receitas e do Acervo da Autarquia

Art. 15. Constituem receitas da ANP:
I - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União,
créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
II - parcela das participações governamentais referidas nos
incisos I e III do art. 45 desta lei, de acordo com as necessidades
operacionais da ANP, consignadas no orçamento aprovado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4867-4908, ago. 1997

4878
IH - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, excetuados
os referidos no inciso anterior;
IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados;
V - o produto dos emolumentos, taxas e multas previstos na
legislação específica, os valores apurados na venda ou locação dos
bens móveis e imóveis de sua propriedade, bem como os decorrentes
da venda de dados e informações técnicas, inclusive para fins de
licitação, ressalvados os referidos no § 2º do art. 22 desta lei.

Art. 16. Os recursos provenientes da participação governamental prevista no inciso IV do art. 45, nos termos do art. 51, destinar-seão ao financiamento das despesas da ANP para o exercício das
atividades que lhe são conferidas nesta lei.

SeçãoN
Do Processo Decisório
Art. 17. O processo decisório da ANP obedecerá aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Art. 18. As sessões deliberativas da Diretoria da ANP que se
destinem a resolver pendências entre agentes econômicos e entre
estes e consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do
petróleo serão públicas, permitida a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter transcrições.
Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de
normas administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços da
indústria do petróleo serão precedidas de audiência pública convocada e dirigida pela ANP.
Art. 20. O regimento interno da ANP disporá sobre os procedimentos a serem adotados para a solução de conflitos entre agentes
econômicos, e entre estes e usuários e consumidores, com ênfase na
conciliação e no arbitramento.
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CAPÍTULO V
Da Exploração e da Produção
Seção I
Das Normas Gerais

Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo
e gás natural em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica
exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP.
Art. 22. O acervo técnico constituído pelos dados e informações
sobre as bacias sedimentares brasileiras é também considerado parte
integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua
coleta, manutenção e administração.
§ 1" A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) transferirá para a
ANP as informações e dados de que dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como sobre as atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas em função
da exclusividade do exercício do monopólio até a publicação desta lei.
§ 2" A ANP estabelecerá critérios para remuneração à
Petrobrás pelos dados e informações referidos no parágrafo anterior e
que venham a ser utilizados pelas partes interessadas, com fiel observáncia ao disposto no art. 117 da Lei n"6.404, de 15 de dezembro de 1976,
com as alterações procedidas pela Lei n" 9.457, de 5 de maio de 1997.
Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante contratos
de concessão, precedidos de licitação, na forma estabelecida nesta lei.
Parágrafo único. A ANP definirá os blocos a serem objeto de
contratos de concessão.
Art. 24. Os contratos de concessão deverão prever duas fases:
a de exploração e a de produção.
§ 1" Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação
de eventual descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação
de sua comercialidade.
§ 2" A fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento.
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Art. 25. Somente poderão obter concessão para a exploração e
produção de petróleo ou gás natural as empresas que atendam aos
requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP.

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação
de explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo
ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade
desses bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento
dos tributos incidentes e das participações legais ou contratuais
correspondentes.
§ l' Em caso de êxito na exploração, o concessionário submeterá à aprovação da ANP os planos e projetos de desenvolvimento e
produção.
§ 2º AANP emitirá seu parecer sobre os planos e projetos referidos
no parágrafo anterior no prazo máximo de cento e oitenta dias.
§ 3' Decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior sem que
haja manifestação da ANP, os planos e projetos considerar-se-ão
automaticamente aprovados.

Art. 27. Quando se tratar de campos que se estendam por blocos
vizinhos, onde atuem concessionários distintos, deverão eles celebrar
acordo para a individualização da produção.
Parágrafo único. Não chegando as partes a acordo, em prazo
máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com base em
laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos
e obrigações sobre os blocos, com base nos princípios gerais de
Direito aplicáveis.
Art. 28. As concessões extinguir-se-ão:
I
pelo vencimento do prazo contratual;
II
por acordo entre as partes;
Hl
pelos motivos de rescisão previstos em contrato;
N
ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita
qualquer descoberta comercial, conforme definido no contrato;
V - no decorrer da fase de exploração, se o concessionário
exercer a opção de desistência e de devolução das áreas em que, a seu
critério, não se justifiquem investimentos em desenvolvimento.
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§ 1Q A devolução de áreas, assim como a reversão de bens, não
implicará ônus de qualquer natureza para a União ou para a ANP,
nem conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos
serviços, poços, imóveis e bens reversíveis, 08 quais passarão à propriedade da União e à administração da ANP, na forma prevista no
inciso VI do art. 43.
§ 2· Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e
bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou
indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos
de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes.
Art. 29. É permitida a transferência do contrato de concessão,
preservando-se seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo
concessionário atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos
estabelecidos pela ANP, conforme o previsto no art. 25.
Parágrafo único. A transferência do contrato só poderá ocorrer
mediante prévia e expressa autorização da ANP.
Art. 30. O contrato para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural não se estende a nenhum outro recurso
natural, ficando o concessionário obrigado a informar a sua descoberta, prontamente e em caráter exclusivo, à ANP.

Seção II
Das Normas Específicas para as Atividades em Curso
Art. 31. A Petrobrás submeterá à ANP, no prazo de três meses
da publicação desta lei, seu programa de exploração, desenvolvimento
e produção, com informações e dados que propiciem:
I - o conhecimento das atividades de produção em cada campo, cuja demarcação poderá incluir uma área de segurança técnica;
11 - o conhecimento das atividades de exploração e desenvolvimento, registrando, neste caso, os custos incorridos, os investimentos realizados e o cronograma dos investimentos a realizar, em cada
bloco onde tenha definido prospectos.
Art. 32. A Petrobrás terá ratificados seus direitos sobre cada
um dos campos que se encontrem em efetiva produção na data de
início de vigência desta lei.
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Art. 33. Nos blocos em que, quando do início da vigência desta
lei, tenha a Petrobrás realizado descobertas comerciais ou promovido
investimentos na exploração, poderá ela, observada sua capacidade
de investir, inclusive por meio de financiamentos, prosseguir nos
trabalhos de exploração e desenvolvimento pelo prazo de três anos e,
nos casos de êxito, prosseguir nas atividades de produção.
Parágrafo único. Cabe à ANP, após a avaliação da capacitação
financeira da Petrobrás e dos dados e informações de que trata o art.
31, aprovar os blocos em que os trabalhos referidos neste artigo terão
continuidade.
Art. 34. Cumprido o disposto no art. 31 e dentro do prazo de um
ano a partir da data de publicação desta lei, a ANP celebrará com a
Petrobrás, dispensada a licitação prevista no art. 23, contratos de
concessão dos blocos que atendam às condições estipuladas nos arts.
32 e 33, definindo-se, em cada um desses contratos, as participações
devidas, nos termos estabelecidos na Seção VI.
Parágrafo único. Os contratos de concessão referidos neste artigo serão regidos, no que couber, pelas normas gerais estabelecidas na
seção anterior e obedecerão ao disposto na Seção V deste capítulo.
Art. 35. Os blocos não contemplados pelos contratos de concessão mencionados no artigo anterior e aqueles em que tenha havido
insucesso nos trabalhos de exploração, ou não tenham sido ajustados
com a ANP, dentro dos prazos estipulados, serão objeto de licitação
pela ANP para a outorga de novos contratos de concessão, regidos
pelas normas gerais estabelecidas na seção anterior.
Seção 111

Do Edital de Licitação

Art. 36. A licitação para outorga dos contratos de concessão
referidos no art. 23 obedecerá ao disposto nesta lei, na regulamentação a ser expedida pela ANP e no respectivo edital.
Art. 37. O edital de licitação será acompanhado da minuta
básica do respectivo contrato e indicará, obrigatoriamente:
I - o bloco objeto da concessão, o prazo estimado para a duração
da fase de exploração, os investimentos e programas exploratórios
mínimos;
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II - os requisitos exigidos dos concorrentes, nos termos do
art. 25, e os critérios de pré-qualificação, quando este procedimento
for adotado;
III - as participações governamentais mínimas, na forma do
disposto no art. 45, e a participação dos superficiários prevista no
art. 52;
IV - a relação de documentos exigidos e os critérios a serem
seguidos para aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade juridica dos interessados, bem como para o
julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
V - a expressa indicação de que caberá ao concessionário o
pagamento das indenizações devidas por desapropriações ou servidões necessárias ao cumprimento do contrato;
VI - o prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos
interessados, os dados, estudos e demais elementos e informações
necessários à elaboração das propostas, bem como o custo de sua
aquisição.

Parágrafo único. O prazo de duração da fase de exploração,
referido no inciso I deste artigo, será estimado pela ANP, em função
do nível de informações disponíveis, das características e da localização de cada bloco.

Art. 38. Quando permitida a participação de empresas em consórcio, o edital conterá as seguintes exigências:

I -

comprovação de compromisso, público ou particular, de

constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas;
II - indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio e

pela condução das operações, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas;
III - apresentação, por parte de cada uma das empresas consorciadas, dos documentos exigidos para efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-financeira do consórcio;
IV - proibição de participação de uma mesma empresa em
outro consórcio, ou isoladamente, na licitação de um mesmo bloco;
V - outorga de concessão ao consórcio vencedor da licitação
condicionada ao registro do instrumento constitutivo do consórcio, na
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forma do disposto no parágrafo único do art. 279 da Lei n g 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
Art. 39. O edital conterá a exigência de que a empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou em consórcio deverá apresentar,
juntamente com sua proposta e em envelope separado:
I - prova de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, nos termos da regulamentação a ser
editada pela ANP;
II - inteiro teor dos atos constitutivos e prova de encontrar-se
organizada e em funcionamento regular, conforme a lei de seu país;
III - designação de um representante legal junto à ANP, com
poderes especiaís para a prática de atos e assunção de responsabilidades relativamente à licitação e à proposta apresentada;
IV - compromisso de, caso vencedora, constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil.
Parágrafo único. A assinatura do contrato de concessão ficará
condicionada ao efetivo cumprimento do compromisso assumido de
acordo com o inciso IV deste artigo.

SeçãoN
Do Julgamento da Licitação
Art. 40. O julgamento da licitação identificará a proposta mais
vantajosa, segundo critérios objetivos, estabelecidos no instrumento
convocatório, com fiel observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade entre os concorrentes.
Art. 41. No julgamento da licitação, além de outros critérios
que o edital expressamente estipular, serão levados em conta:
I - o programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de exploração, os prazos, os volumes mínimos de investimentos
e os cronogramas físico-financeiros;
II - as participações governamentais referidas no art. 45.
Art. 42. Em caso de empate, a licitação será decidida em favor
da Petrobrás, quando esta concorrer não consorciada com outras
empresas.
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Seção V
Do Contrato de Concessão

Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as
condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas
essenciais:
I - a definição do bloco objeto da concessão;
H - o prazo de duração da fase de exploração e as condições
para sua prorrogação;
IH
o programa de trabalho e o volume do investimento
previsto;
IV
as obrigações do concessionário quanto às participações,
conforme o disposto na Seção VI;
V - a indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à
realização dos investimentos ajustados para cada fase;
VI - a especificação das regras sobre devolução e desocupação de áreas, inclusive retirada de equipamentos e instalações, e
reversão de bens;
VII - os procedimentos para acompanhamento e fiscalização
das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, e para
auditoria do contrato;
VIH - a obrigatoriedade de o concessionário fornecer à ANP
relatórios, dados e informações relativos às atividades desenvolvidas;
IX - os procedimentos relacionados com a transferência do
contrato, conforme o disposto no art. 29;
X - as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas
com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem
internacional;
XI - os casos de rescisão e extinção do contrato;
XII - as penalidades aplicáveis na hipótese de descumprimento pelo concessionário das obrigações contratuais.
Parágrafo único. As condições contratuais para prorrogação do
prazo de exploração, referidas no inciso H deste artigo, serão estabelecidas de modo a assegurar a devolução de um percentual do bloco,
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a critério da ANP, e o aumento do valor do pagamento pela ocupação
da área, conforme disposto no parágrafo único do art. 5l.

Art. 44. O contrato estabelecerá que o concessionário estará
obrigado a:
I - adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a
proteção do meio ambiente;
II - comunicar à ANP, imediatamente, a descoberta de qualquer jazida de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos ou de
outros minerais;
III - realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido à ANP, apresentando relatório de comercialidade e
declarando seu interesse no desenvolvimento do campo;
IV - submeter à ANP O plano de desenvolvimento de campo
declarado comercial, contendo o cronograma e a estimativa de investimento;
V - responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos
e indenizar todos e quaisquer danos decorrentes das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a suportar em conseqüência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário;
VI - adotar as melhores práticas da indústria internacional
do petróleo e obedecer às normas e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a racionalização da produção e O controle do
declínio das reservas.
Seção VI
Das Participações

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes
participações governamentais, previstas no edital de licitação:
I
II -

bônus de assinatura;
royalties;
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III IV -

participação especial;
pagamento pela ocupação ou retenção de área.

§ 1" As participações governamentais constantes dos incisos II
e IV serão obrigatórias.
§ 2" As receitas provenientes das participações governamentais
definidas no caput, alocadas para órgãos da Administração Pública
Federal, de acordo com o disposto nesta lei, serão mantidas na Conta
Única do Governo Federal, enquanto não forem destinadas para as
respectivas programações.
§ 3" O superávit financeiro dos órgãos da Administração Pública Federal referidos no parágrafo anterior, apurado em balanço de
cada exercício financeiro, será transferido ao Tesouro NacionaI.

Art. 46. O bônus de assinatura terá seu valor mínimo estabelecido no edital e corresponderá ao pagamento ofertado na proposta
para obtenção da concessão, devendo ser pago no ato da assinatura
do contrato.
Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de início da produção comercial de cada campo,
em montante correspondente a dez por cento da produção de petróleo
ou gás natural.
§ F Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de
produção e outros fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital
de licitação correspondente, a redução do valor dos royalties estabelecido no caput deste artigo para um montante correspondente a, no
mínimo, cinco por cento da produção.
§ 2" Os critérios para o cálculo do valor dos royalties serão
estabelecidos por decreto do Presidente da República, em função dos
preços de mercado do petróleo, gás natural ou condensado, das especificações do produto e da localização do campo.
§ 3" A queima de gás em fiares, em prejuízo de sua comercialização, e a perda de produto ocorrida sob a responsabilidade do
concessionário serão incluídas no volume total da produção a ser
computada para cálculo dos royalties devidos.

Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto no contrato de
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dente ao montante mínimo referido no § 1" do artigo anterior, será
distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei n" 7.990, de 28
de dezembro de 1989.
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por
cento da produção terá a seguinte distribuição:
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas
fluviais e lacustres:
a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados
onde ocorrer a produção;
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que
sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia
para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo;
11 -

quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados
produtores confrontantes;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos municípios
produtores confrontantes;
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos
encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção;
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que
sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
e) sete inteiros e cinco décimos por cento para a constituição de
um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios;
fJ vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.
§ I" Do total de recursos destinados ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, serão aplicados no mínimo quarenta por cento em progra-
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mas de fomento à capacitação e ao desenvolvimento científico e
tecnológico nas Regiões Norte e Nordeste.
§ 2" O Minístério da Ciência e Tecnologia administrará os programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico
previstos no caput deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento do disposto no inciso X do art. 8", e mediante convênios com as
universidades e os centros de pesquisa do País, segundo normas a serem
definidas em decreto do Presidente da República.
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de
grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o
pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em
decreto do Presidente da República.
§ 1" A participação especial será aplicada sobre a receita bruta
da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração,
os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor.
§ 2' Os recursos da participação especial serão distribuídos na
seguinte proporção:
I - quarenta por cento ao Ministério de Minas e Energia,
para o financiamento de estudos e serviços de geologia e geofisica
aplicados à prospecção de petróleo e gás natural, a serem promovidos
pela ANP, nos termos dos incisos II e III do art. 8';
II - dez por cento ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, destinados ao desenvolvimento de
estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente
e recuperação de danos ambientaís causados pelas atividades da
indústria do petróleo;
III - quarenta por cento para o Estado onde ocorrer a produção
em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se
realizar a produção;
IV - dez por cento para o Municipio onde ocorrer a produção
em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se
realizar a produção.
§ 3' Os estudos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior
serão desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
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Hídricos e da Amazônia Legal, com o apoio técnico da ANP, no
cumprimento do disposto no inciso IX do art. 8º.
Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o pagamento pela
ocupação ou retenção de área, a ser feito anualmente, fixado por
quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco, na forma da
regulamentação por decreto do Presidente da República.
Parágrafo único. O valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área será aumentado em percentual a ser estabelecido pela
ANP, sempre que houver prorrogação do prazo de exploração.
Art. 52. Constará também do contrato de concessão de bloco
localizado em terra cláusula que determine o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente, em moeda corrente, a um
percentual variável entre cinco décimos por cento e um por cento da
produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP.
Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo será
distribuída na proporção da produção realizada nas propriedades
regularmente demarcadas na superfície do bloco.
CAPÍTULO VI
Do Refino de Petróleo e do Processamento de Gás Natural
Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atenda ao disposto no art. 5º poderá submeter à ANP proposta, acompanhada do respectivo projeto, para a construção e operação de refinarias e de unidades de processamento e de estocagem de gás natural,
bem como para a ampliação de sua capacidade.
§ 1º A ANP estabelecerá os requisitos técnicos, econômicos e
jurídicos a serem atendidos pelos proponentes e as exigências de
projeto quanto à proteção ambiental e à segurança industrial e das
populações.
§ 2º Atendido o disposto no parágrafo anterior, a ANP outorgará a autorização a que se refere o inciso V do art. 82 , definindo seu
objeto e sua titularidade.
Art. 54. É permitda a transferência da titularidade da autorização, mediante prévia e expressa aprovação pela ANP, desde que o
novo titular satisfaça os requisitos expressos no § 1º do artigo anterior.
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Art. 55. No prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
desta lei, a ANP expedirá as autorizações relativas às refinarias e
unidades de processamento de gás natural existentes, ratificando sua
titularidade seus direitos.
Parágrafo único. As autorizações referidas neste artigo obedecerão ao disposto no art. 53 quanto à transferência da titularidade e
à ampliação da capacidade das instalações.
CAPÍTULO VII
Do Transporte de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural

Art. 56. Observadas as disposições das leis pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no
art. 5' poderá receber autorização da ANP para construir instalações
e efetuar qualquer modalidade de transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, seja para suprimento interno ou para importação
e exportação.
Parágrafo único. A ANP baixará normas sobre a habilitação dos
interessados e as condições para a autorização e para transferência
de sua titularidade, observado o atendimento aos requisitos de proteção ambiental e segurança de tráfego.
Art. 57. No prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
desta lei, a Petrobrás e as demais empresas proprietárias de eqnipamentos e instalações de transporte maritimo e dutoviário receberão
da ANP as respectivas autorizações, ratificando sua titularidade e
seus direitos.
Parágrafo único. As autorizações referidas neste artigo observarão as normas de que trata o parágrafo único do artigo anterior,
quanto à transferência da titularidade e à ampliação da capacidade
das instalações.
Art. 58. Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de
transporte e dos terminais maritimos existentes ou a serem construídos,
mediante remuneração adequada ao titular das instalações.
§ l' A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe
também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado.
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§ 2' A ANP regulará a preferência a ser atribuída ao proprietá,
rio das instalações para movimentação de seus próprios produtos,
com o objetivo de promover a máxima utilização da capacidade de
transporte pelos meios disponíveis.

Art. 59. Os dutos de transferência serão reclassificados pela ANP
como dutos de transporte, caso haja comprovado interesse de terceiros
em sua utilização, observadas as disposições aplicáveis deste capítulo.

CAPÍTULO VIII
Da Importação e Exportação de Petróleo, seus Derivados
e Gás Natural

Art. 60. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no art. 5' poderá receber autorização da ANP para
exercer a atividade de importação e exportação de petróleo e seus
derivados, de gás natural e condensado.
Parágrafo único. O exercício da atividade referida no caput
deste artigo observará as diretrizes do CNPE, em particular as
relacionadas com o cumprimento das disposições do art. 4' da Lei
n' 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e obedecerá às demais normas
legais e regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO IX
Da Petrobrás

Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), é uma sociedade
de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que
tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação o processamento, o
comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou
de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei.
§ l' As atividades econômicas referidas neste artigo serão desenvolvidas pela Petrobrás em caráter de livre competição com
outras empresas, em função das condições de mercado, observados o
período de transição previsto no Capítulo X e os demais princípios e
diretrizes desta lei.
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§ 2' A Petrobrás, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, associada ou não a terceiros, poderá exercer, fora do
território nacional, qualquer uma das atividades integrantes de seu
objeto social.
Art. 62. A União manterá o controle acionário da Petrobrás com
a propriedade e posse ~e, no mínimo, cinqüenta por cento das ações,
mais uma ação, do capital votante
Parágrafo único. O capitai social da Petrobrás é dividido em
ações ordinárias, com direito de voto e ações preferenciais, estas
sempre sem direito de voto, todas escriturais, na forma do art. 34 da
Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 63. A Petrobrás e suas subsidiárias ficam autorizadas a
formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir
tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria do petróleo.
Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto
social que integrem a indústria do petróleo, fica a Petrobrás autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
Art. 65. A Petrobrás deverá constituir uma subsidiária com
atribuições especificas de operar e construir seus dutos, terminais
marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados
e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
Art. 66. A Petrobrás poderá transferir para seus ativos os títulos e valores recebidos por qualquer subsidiária, em decorrência do
Programa Nacional de Desestatização, mediante apropriada redução
de sua participação no capital social da subsidiária.
Art. 67. Os contratos celebrados pela Petrobrás, para aquisição
de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República.
Art. 68. Com o objetivo de compor suas propostas para participar das licitações que precedem as concessões de que trata esta lei, a
Petrobrás poderá assinar pré-contratos, mediante a expedição de
cartas-convites, assegurando preços e compromissos de fornecimento
de bens e serviços.
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Parágrafo único. Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva
de pleno direito, a ser exercida, sem penalidade ou indenização, no
caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos, a
posteri, à apreciação dos órgãos de controle externo e fiscalização.
CAPÍTULO X
Das Disposições Finais e Transitórias
Seção!
Do Período de Transição

Art. 69. Durante um período de transição de, no máximo, trinta
e seis meses, contados a partir da publicação desta lei, os reajustes e
revisões dos preços dos derivados básicos de petróleo e do gás natural,
praticados pelas refinarias e pelas unidades de processamento, serão
efetuados segundo diretrizes e parâmetros específicos estabelecidos,
em ato conjunto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e
Energia.
Art. 70. Durante o período de transição de que trata o artigo
anterior, a ANP estabelecerá critérios para as importações de petróleo, de seus derivados básicos e de gás natural, os quais serão
compatíveis com os critérios de desregulamentação de preços, previstos no mesmo dispositivo.
Art. 71. Os derivados de petróleo e de gás natural que constituam insumos para a indústria petroquímica terão o tratamento
previsto nos arts. 69 e 70, objetivando a competitividade do setor.
Art. 72. Durante o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de publicação desta lei, a União assegurará, por intermédio da
ANP, às refinarias em funcionamento no País, excluídas do monopólio
da União, nos termos do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, condições operacionais e econômicas, com base nos
critérios em vigor, aplicados à atividade de refino.
Parágrafo único. No prazo previsto neste artigo, observar-se-á
o seguinte:
I - (Vetado);
II - as refinarias se obrigam a submeter à ANP plano de
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tividade de seus respectivos parques de refino, com vistas ao aumento
da produção e à conseqüente redução dos subsídios a elas concedidos;
In - a ANP avaliará, periodicamente, o grau de competitividade
das refinarias, a realização dos respectivos planos de investimentos e a
conseqüente redução dos subsídios relativos a cada uma delas.
Art. 73. Até que se esgote o período de transição estabelecído
no art. 69, os preços dos derivados básicos praticados pela Petrobrás
poderão considerar os encargos resultantes de subsídios incidentes
sobre as atividades por ela desenvolvidas.
Parágrafo único. À exceção das condições e do prazo estabelecidos no artigo anterior, qualquer subsídio incidente sobre os preços dos
derivados básicos, transcorrido o período previsto no art. 69, deverá
ser proposto pelo CNPE e submetido à aprovação do Congresso
Nacional, nos termos do inciso Il do art. 2'.
Art. 74. A Secretaria do Tesouro Nacional procederá ao levantamento completo de todos os créditos e débitos recíprocos da União
e da Petrobrás, abrangendo as diversas contas de obrigações reciprocas e subsídios, inclusive os relativos à denominada Conta Petróleo,
Derivados e Álcool, constituída pela Lei fi' 4.452, de 5 de novembro
de 1964, e legislação complementar, ressarcindo-se o Tesouro dos
dividendos mínimos legais que tiverem sido pagos a menos desde a
promulgação da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. Até que se esgote o período de transição, o saldo
credor desse encontro de contas deverá ser liqnidado pela parte
devedora, ficando facultado à União, caso seja a devedora, liquidá-lo
em títulos do Tesouro Nacional.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 75. Na composição da primeira Diretoria da ANP, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não
coincidentes, o diretor-geral e dois diretores serão nomeados pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado de
Minas e Energia, respectivamente com mandatos de três, dois e
um ano, e dois diretores serão nomeados conforme o disposto nos
§§ 2' e 3' do art. 11.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4867-4908, ego. 1997

4896
Art. 76. A ANP poderá contratar especialistas para a execução
de trabalhos nas áreas técnica, econômica e jurídica, por projetos ou
prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos na
legislação aplicável.
Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação
temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, nos termos
do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível
à implantação de suas atividades.

Art. 77. O Poder Executivo promoverá a instalação do CNPE e
implantará a ANP, mediante a aprovação de sua estrutura regimental, em até cento e vinte dias, contados a partir da data de publicação
desta lei.
§ l' A estrutura regimental da ANP incluirá os cargos em
comissão e funções gratificadas existentes no DNC.

§ 2' (Vetado).
§ 3' Enquanto não implantada a ANP, as competências a ela
atribuídas por esta lei serão exercidas pelo Ministro de Estado de
Minas e Energia.

Art. 78. Implantada a ANP, ficará extinto o DNC.
Parágrafo único. Serão transferidos para a ANP o acervo técnico-patrimonial, as obrigações, os direitos e as receitas do DNC.

Art. 79. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e
Energia, para atender às despesas de estruturação e manutenção da
ANP, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas
às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos
subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei
Orçamentária em vigor.
Art. 80. As disposições desta lei não afetam direitos anteriores de terceiros, adquiridos mediante contratos celebrados com a
Petrobrás, em conformidade com as leis em vigor, e não invalidam os
atos praticados pela Petrobrás e suas subsidiárias, de acordo com seus
estatutos, os quais serão ajustados, no que couber, a esta lei.
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Art. 81. Não se incluem nas regras desta lei os equipamentos e
instalações destinados a execução de serviços locais de distribuição
Q
de gás canalizado, a que se refere o § 2 do art. 25 da Constituição
Federal.
Art. 82. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se as disposições em contrário, inclusive a
Lei nQ2.004, de 3 de outubro de 1953.
Q
Q
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176 da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI NQ 9.479, DE 12 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica a produtores de borracha natural
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica aos produtores nacionais de borracha natural, com o
objetivo de incentivar a comercialização da produção nacional.
§ 1Q A subvenção corresponderá à diferença entre os preços de
referência das borrachas nacionais e os dos produtos congêneres no
mercado internacional, acrescidos das despesas de nacionalização.
§ 22 Os preços de referência das borrachas nacionais, para
efeito de cálculo da subvenção econômica, serão aqueles fixados pelo
(0)

Retificada no DO de 14.8.1997 (pág. 5425 desta obra).
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Poder Executivo e em vigor na data da publicação desta lei, podendo
ser revistos periodicamente.
§ 3· Os preços dos produtos congêneres no mercado internacional serão apurados e divulgados periodicamente pelo Poder Executivo, com base nas cotações das principais bolsas de mercadorias
internacionais.

Art. 2· A subvenção econômica de que trata o artigo anterior:
I -

terá a duração de oito anos;
II - será de R$O,90 (noventa centavos de real) por quilograma
de borracha do tipo Granulado Escuro Brasileiro n· 1 (GEB-l), sendo
que, para os demais tipos de borracha este teto sofrerá os ágios e
deságios correspondentes;
III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e oitenta por cento, a partir do
final do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo anos de vigência desta
lei, sobre o teto de que trata o inciso anterior.
Parágrafo único. Os rebates referidos no inciso III deste artigo
só poderão ser aplicados à subvenção incidente sobre a borracha
oriunda de seringais nativos da Região Amazônica na medida em que
forem implantados pelo Poder Executivo os programas de que trata
o art. 7·.
Art. 3· A subvenção econômica prevista nesta lei poderá ser
paga aos produtores nacionais de borracha natural, por intermédio
dos compradores de borracha natural, garantida a compensação do
referido pagamento da subvenção com créditos de impostos federais
de responsabilidade dos compradores, na forma estabelecida pela
regulamentação.
Art. 4· O Poder Executivo disciplinará as condições operacionais para pagamento e controle da subvenção de que trata esta lei,
no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 5· Fica atribuída ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a competência para formular, coordenar, executar a política nacional de fomento à heveicultura.
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Parágrafo único. Permanecem no âmbito do Instituto Brasileiro
d M io Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) as
d~m:s atribnições que lhe confere o art. 2' da Lei n' 7.735, de 22 de
fevereiro de 1989.
Art. 6' O poder Executivo fica autorizado a doar, ou ceder em
gime de comodato, a entidades civis sem fins lucrativos, represen~tivos de produtores de borracha natural bruta, usinas de beneficiamento de borracha integrantes do patrimônio da União.
Art. 7' O Poder Executivo deverá, no prazo de sessenta dias,
contados a partir da entrada em vigor desta lei, adotar medidas
destinadas a promover a ascensão econômica e social dos seringueiros
da Amazônia, por meio de mecanismos específicos de incentivos ao
uso múltiplo da floresta amazônica e de programas de promoção
social.
Parágrafo único. O Poder Executivo garantirá os recursos financeiros necessários à implantação de programas para o adensamento
dos seringais nativos, aprimoramento das técnicas de extração e
preparo do látex, visando à melhoria da qualidade da borracha, e
diversificação das atividades econômicas na Região Amazônica.
Art. 8' O Poder Executivo deverá inclnir na proposta anual do
Orçamento Fiscal da União, durante o prazo de duração da subvenção
econômica prevista nesta lei, a dotação correspondente à estimativa
do montante total da subvenção econômica a ser concedida aos produtores nacionais de borracha natural.
Art. 9' Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as Leis n's 5.227, de 18 de janeiro de 1967,
e 5.459, de 21 de junho de 1968, e o Decreto-Lei n' 164, de 13 de
fevereiro de 1967, a partir da vigência desta lei.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Gustavo Krause
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LEI Nº 9.480, DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato
dela decorrente.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nº 1.566-6, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1e Não se aplicam ao Contrato de Empréstimo celebrado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no valor
de até R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.566-5, de 20 de junho de 1997.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 13 de agosto de 1997; 176º da Independência
e 109º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional

LEI Nº 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nº 1.563-7, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e
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Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1. Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-cal ndário de 1997, alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente
s~bre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I _ receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde 9-u e tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assnn os pagamentos de aluguel de
containers, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias;
U
comissões pagas por exportadores a seus agentes no
exterior;
lU
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias thedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIU - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
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empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições

financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a 96 meses;
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação
e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos Il, III, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3' O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII do art.
9' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, não se aplica, também,
à pessoa jurídica situada exclusivamente em área de livre comércio.
Art. 4' Os valores a que se refere o inciso II do § 3' do art. 42 da
Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a ser de R$12.000,00
(doze mil reais) e R$SO.OOO,OO (oitenta mil reais), respectivamente.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.563-6, de 20 dejunbo de 1997.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1997.
Congresso Nacional, 13 de agosto de 1997; 176' da Independência
e 109' da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
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LEI Nº 9.482, DE 13 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Dispõe sobre a administração do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) sobre a
transferência e a transformação de suas
ações, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nº 1.578-1, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no' parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para a União, mediante ressarcimento, a propriedade das ações Classe A, pertencentes ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), representativas de cinqüenta por cento do
capital social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
II - adotar as providências necessárias à transformação das
atuais ações Classe A e Classe B, em que se divide o capital social do
IRB, em ações ordinárias e ações preferenciais, respectivamente.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor das ações a
serem transferidas para a União, será considerado o valor patrimonial das ações em 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo IGP-M até
a data do efetivo pagamento.
Art. 2º Os arts. 43, 46, 47 e 48 do Decreto-Lei n" 73, de 21 de
novembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 43. O capital social do IRB é representado por ações
escriturais, ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal.

Parágrafo único. As ações ordinárias, com direito a voto,
representam, no mínimo, cinqüenta por cento do capital social.»
«Art. 46. São órgãos de administração do IRB o Conselho
de Administração e a diretoria.
(*)

Retificada no DO de 20.8.97 (pág. 5426 desta obra).
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§ F O Conselho de Administração é composto por seis
membros, eleitos pela Assembléia Geral, sendo:
I - três membros indicados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, dentre eles:
a) o Presidente do Conselho;

b) o Presidente do IRB, que será o Vice-Presidente do
Conselho;
II - um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento;
III - um membro indicado pelos acionistas detentores de
ações preferenciais;
IV - um membro indicado pelos acionistas minoritários,
detentores de ações ordinárias.

§ 2· A Diretoria do IRB é composta por seis membros, sendo
o presidente e o Vice-Presidente Executivo nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Fazenda, e os demais eleitos pelo Conselho de Administração.

§ 3· Enquanto a totalidade das ações ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações preferenciais
será facultado o direito de indicar até dois membros para o
Conselho de Administração do IRE.
§ 4· Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria do IRB terão mandato de três anos, observado o disposto na
Lei n· 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 47. O Conselho Fiscal do IRB é composto por cinco
membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, sendo:
I - três membros e respectivos suplentes indicados pelo
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional;
II - um membro e respectivo suplente eleitos, em votação
em separado, pelos acionistas minoritários detentores de ações
ordinárias;
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IH - um membro e respectivo suplente eleitos pelos acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com
voto restrito, excluído o acionista controlador, se detentor dessa
espécie de ação.
Parágrafo único. Enquanto a totalidade das ações ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações
preferenciais será facultado o direito de indicar até dois membros
para o Conselho Fiscal do IRE.
Art. 48. Os estatutos fixarão a competência do Conselho de
Administração e da Diretoria do IRB."
Art. 3· Fica o IRB autorizado a celebrar contrato de gestão, nos
termos da legislação em vigor.
Art. 4· Para os efeitos do disposto no art. 8· dos Estatutos
aprovados pelo Decreto n· 60.460, de 13 de março de 1967, serão
utilizados os balanços do IRB e das seguradoras acionistas do IRB
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor das ações a
serem redistribuídas entre as seguradoras, será utilizado o valor
apurado na data-base de 31 de dezembro de 1996, corrigido pelo
IGP-M até a data da efetiva redistribuição.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.578, de 17 de junho de 1997.
Art. 6· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7· Ficam revogados os arts. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do
Decreto-Lei n· 73, de 21 de novembro de 1966.
Congresso Nacional, 13 de agosto de 1997; 176· da Independência
e 109" da República.

SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
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LEI N2 9.483, DE 25 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza o Presidente da República a
proceder à restituição dos bens de que trata o
Decreto n' 65.157, de 15 de setembro de 1969,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 Fica o Presidente da República autorizado a proceder à
restituição dos bens de que trata o Decreto n 2 65.157, de 15 de
setembro de 1969.
Parágrafo único. A restituição a que se refere o caput não obriga
a União a pagar qualquer forina de indenização por prejuízos efetivos
ou lucros cessantes, ressalvados os casos de venda ou deterioração do
bem por decurso de tempo ou falta de conservação, quando, será ele
substituído por equivalente ou indenizado pelo justo valor.
Art. 22 A restituição dos bens de que trata o artigo anterior é
condicionada à renúncia expressa do interessado, em caráter irrevogável e irretratável, de quaisquer indenizações concernentes ao confisco dos referidos bens.
Art. 32 Para a implementação do disposto no art. 12, fica o
Presidente da República autorizado a criar Comissão Especial, composta por cinco membros de sua livre escolha e desiguação, com o fim
de realizar levantamento de todos os bens confiscados e incorporados
ao patrimõnio da União.
§ 1Q Dos cinco membros da comissão, três serão escolhidos dentre
servidores dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e da Marinha.
§ 22 O Presidente da República indicará, dentre os membros da
comissão, quem irá presidi-la, com voto de qualidade.
§ 3 2 A comissão poderá ser assessorada por servidores públicos
federais, desiguados pelo Presidente da República, podendo, ainda,
solicitar o auxílio de órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina,
mediante convênio com o Ministério da Justiça, se necessário.
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§ 4' A comissão funcionará junto ao Ministério da Justiça, que
lhe dará o apoio necessário.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan

LEI N' 9.484, DE 27 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a transferência da Escola
de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação Unioersidade do Amazonas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
segointe lei:
Art. l' Fica transferida para a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) a Escola de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, instituída
pelo Decreto n' 100, de 16 de abril de 1991, vinculada ao Ministério
da Saúde.
§ l' Passam a integrar a Fundação Universidade do Amazonas,
sem solução de continuidade, independentemente de qualquer formalidade, as unidades e respectivos cursos, de todos os níveis, atualmente ministrados na Escola de Enfermagem de Manaus.
§ 2' Os alunos regularmente matriculados nos cursos transferidos na forma do parágrafo anterior passam a integrar o corpo
discente da Fundação Universidade do Amazonas, independentemente de adaptação ou qualquer outra exigência formal.
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Art. 2Q O Poder Executivo procederá à:
I - (Vetado);
II - transferência, da Fundação Nacional de Saúde para a
Fundação Universidade do Amazonas;
a) das dotações orçamentárias destinadas à Escola de Enfermagem de Manaus;
b) dos bens imóveis, dos bens móveis e do acervo documental e
material integrantes do patrimônio utilizados pela Escola de Enfermagem de Manaus, após inventário a Ser concluído no prazo máximo
de sessenta dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3Q A Fundação Universidade do Amazonas sucederá a
Fundação Nacional de Saúde em relação a todos os direitos e obrigações decorrentes das atividades executadas pela unidade organizacional transferida nos termos do art. 1Q desta lei.
Art. 4Q Ficam criados na Fundação Universidade do Amazonas
um Cargo de Direção (CD-4) e doze funções gratificadas, sendo cinco
FG-1, uma FG-4 e seis FG-7.
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 27 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.581, DE 14 AGOSTO
DE 1997
Autoriza a União a adquirir ações da
Companhia Energética de Alagoas (Ceol),
pertencentes ao Estado de Alagoas.

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

Art. 1Q Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), pertencentes ao Estado de Alagoas.
Art. 2Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.582, DE 14 DE AGOSTO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito extraordinário até o limite de
R$61.000. 000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3Q do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da Uuião, em favor de Encargos Financeiros da Uuião recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$61.000.000,00 (sessenta e um milhões de
reais), para atender a programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo 11 desta medida provisória.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 15.8.1997, pág. 17655.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.583, DE 27 AGOSTO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGEJ, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia ã Exportação (FGE), de
natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura ãs garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito ã exportação, nos termos desta medida
provisória.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGE será constituido mediante
a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de ações
preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e
1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais
nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995.
§ 1e Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam
depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações
tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho
a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusula de resgate antecipado.
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Art. 3º Constituem recursos do FGE:
I

o produto da alienação das ações;
a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.

II

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4º O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5· Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de
garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de
recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações
de exportação de bens de capital ou de serviços.

Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso II
deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes
à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante
da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado o
disposto no artigo seguinte.

§ 1s O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
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§ 2. Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7· Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por paises para concessão de garantia.

Art. 8· O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as dsterminações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;

III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV -

autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9· Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às
exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28 de agosto de
1997,cujo primeiro vencimento tenha ocorrído após 31 de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1· Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para deternúnar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas,
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
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Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.534-8, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá ou-

tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ I? As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4915
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Ofical da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício
das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de
sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado
pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino
superior.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro H do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4', da Lei n' 8.670, de 30 dejunho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-l, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.534-7, de 10 de julho de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo IH à Lei n 8.956, de 15 de dezembro
de 1994, e o Anexo I à Lei n' 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função

Quantitativos

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

40
206
625
1.486

Subtotal

2.357

Funções Gratificadas

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Subtotal
Total

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
15.479
17.836

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.537-41, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da consribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras prouídêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais TransitóCol. lRis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, age. 1997
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rias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4918

v - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técuicas.
§ 1" É vedada a dedução de prejuizos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa admiuistrativa.
§ 2" Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3" As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2" A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3" As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1"do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4" O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.537-40, de 10 de julho de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Ficam revogados o art. 5" da Lei n" 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1",2" e 3" da Lei n" 8.398, de 7 dejaneiro
de 1992.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1. 538-43, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional
(NTN) e sua utilização para aquisição de bens
e direitos alienados TW âmbito do Programa
Nacional de Desestatização (PND), instituído
pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantesdaLei n'8.177, de l' de março de 1991,
e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e
altera os arts. 2' e 3' da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.6?6, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redaçao:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com.os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a divida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas de ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
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§ 3' A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual..

Art. 2' O art. 2' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

IH -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda,. não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil lnvestiment Bond (BlB), de que
trata o art. l' desta lei; nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações
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de troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos
de incentivo ao setor audíovisual brasileiro, e doações ao FNC,
de que trata o art. 30, § 3", da Lei n? 8.177, de 1"de março de 1991,
em sua atual redação.
.........................................................................................................

§ 2"

.

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

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3" O parágrafo único do art. 3" da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.538-42, de 10 de julho de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.539-34, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores MS lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. 1Q Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7Q, inciso XI, da Constituição.
Art. 2Q A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1Q Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa.
mente.
§ 2Q O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3Q Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no Pais;
3. destine o seu patrimôuio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4923

Art. 3· A participação de que trata o art. 2· não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1· Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2· É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3· A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4· As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recoIbirnento do imposto.

Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2· O mediador ou árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3· Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
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Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado o trabalho aos domingos no comércio
varejista em geral, respeitadas as normas de proteção ao trabalho e
observado o art. 30, inciso I, da Constituição.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.539-33, de 10 de julho de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIAW 1.540-27, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
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a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n"
857, de 11 de sete,?-bro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei n"
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos e produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
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Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1e A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que, essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I II -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1e de janeiro de1996.
§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os
valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de
conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos
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em Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de
1995,noquecouber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
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§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ 1º A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1º Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3· do art. 54 da Lei n· 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n· 9.069, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3· Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer
forma de agrupamento societário, que implique participação
de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte
por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos
participantes tenha registrado faturamento bruto anual no
último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais).»

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.540-26, de 10 de julho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1. e 2· do art. 1· da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, eo art.
14 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 17fY' da Independência e 1099 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARI)OSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.542-25, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
11 - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1Q Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2 Q Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3 Q A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
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§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à ioclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não-exclusão, nas
condições e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às
penalidades cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e pelo Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).
Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
11 - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso 11,
inclusive a indicação do número da ioscrição suspensa ou cancelada;
111 - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o iociso
I do art. 2· manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4932

informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3".
Art. 6" É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolva a utilização de recursos públicos;
H -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2" O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
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§ 3. Na hipó~e~e de o devedor não ~ompr?var o ~agam':.nt~ ou a
. existência do débito, no prazo de tnnta dias, a importância do
:feP6sitode que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total OU parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4. Em caso de relevância e urgência e nas condições que
stabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8· A não-observância do disposto no § 1· do art. 2· e nos
arts. 6· e 7· desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n· 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n· 5.452, de 1943.

Art. 9· Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2·, do Decreto-Lei n" 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4· do
Decreto-Lei n·1.687, de 18 deju1bo de 1979, e O art. 10 do Decreto-Lei
n. 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensaís, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular O pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira o
parcela, conforme o montante do débito e O prazo solicitado.
§ 1· Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
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nada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Paga.
mento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Emprs,
sas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamen,
to, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito na Dívida Ativa,
o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liqnidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
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deferimento até o mês anterior ao do pagamento, de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações imlicará rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do
Xébito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceirose não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobreOperações relativas a Titulas e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n Q 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n? 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n Q 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolbidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribnição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de
outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;
II
60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;
III
48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;
IV
36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.
§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
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sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistan,
ciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e inter.
nas e os de natureza financeira transferidos à Uuião por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3" Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
da pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84
..

§ 8" O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional .»
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazend Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
d: respectiva ex~cução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988:
II -

ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei

n' 2.288, de 23 de julho, de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Fínsoeíal), exigida das empresas exclusivamente ve,;,dedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da LeI n' 7.689, de 1988, na
slíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n' 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.798, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
porcento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;

IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 dejulho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;

V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
excedao valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social
(Cofins), nos termos do art. 7Q da Lei Complementar n Q 70, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. F da Lei Comple,
mentar n? 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1Q Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procu,
rador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2Q O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional auto,
rizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
§ 1Q Aplica-se o disposto no caput deste artigo às causas em que
figure como parte a Fazenda Nacional e que versem sobre o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de
mercadorias.

§ 2Q Fica facultado à Fazenda Nacional deixar de oferecer embargos à execução de sentença, procedida de conformidade com o art.
604 do Código de Processo Civil, bem como de interpor os respectivos
recursos, na hipótese da diferença entre os valores apresentados pelo
autor e aqueles encontrados pela Fazenda Nacional ser inferior a
quinhentas Unidades Fiscais de Referência.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo valor devedor existirem outras execuções
de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1Q Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
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§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
obre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou
:'merior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribnição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembrc de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Jniz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao jniz
de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine de imediato, a conversão
dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos
autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.
§ 3' Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculads, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
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Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chan.
cela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência
de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo
(Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi),
§ 1· Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2Q Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3Q OS débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente,
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas
seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que O
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
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do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4Q Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de oficio das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3Q da Lei n'' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para F de
janeiro de 1997.
§ F A partir de 1Q de janeiro de 1997, os créditos apurados serão

lançados em Reais.
§ 2Q Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
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Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de I" de janeiro de 1997,juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.542/24, de 10 de julho de 1997.
Art. 32. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 33. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do DecretoLei n" 2.049, de I" de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052,
de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e
os arts. 91, 93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.543-25, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções de
Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

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

Art. I" Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
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AdJIlÍ1Ústração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
núlllero total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§, 1Q O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2Q O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e 'entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação regimental ou do estatuto do
qual decorra.
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Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.543-24, de 10 de julho de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Revoga-se a Lei nO 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção
Natureza Especial

Subtotal
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l

Subtotal

Quantitativos

57
57

146
617
1.910
2.828
6.329
7.266
19.096

Função Gratificada

FG-l
FG-2
FG-3
Subtotal

9.006
8.484
11.523
29.013

Função Comissionada de Telecomunicações

FCT-V
FCT-IV
FCT-I1I
FCT-I1
FCT-I
Subtotal

Total

38
53
43
53
63
250
48.016

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4945
MEDIDA PROVISÓRIA NR 1.546-22, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n Q 7, de 7 de setembro de 1970, e
nQ 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2Q A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente.
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1Q As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3º Para deternrinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de 1"
de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na deternrinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
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-

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6Q A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
a condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcula~a sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máXimos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7Q Para efeitos do inciso III do art. 2Q, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8Q A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
0,65% sobre o faturamento;

I
II -

um por cento sobre a folha de salários;

UI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9Q À contribuição para o PISlPasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PISlPasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § }Q do art. 22 da Lei n Q 8.212, de 24
dejulho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PISlPasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2·
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8· aplica-se às autarquias somente a partir de 1" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1· de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51 % do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempere até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1· de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.546-21, de 10 de julho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1·
de outubro de 1995.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.547-33, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997

Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividcuie de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecuista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
comcarga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3" As gratificações de que tratam os arts. 1"e 2"terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2" da Lei n? 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n··8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1" As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos minístros das respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações.
o) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no capur
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativi,
dade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de 1" de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no capui
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos tennos do art. 2" da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
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§ 1. O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
tidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
e:"a o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
pAS-4 ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
~ tivo' perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
ele,
ão Exclusi
Regime de Ddi
e caçao
xc usiva,
§ 2. O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
ercebidono caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
Xo DespOrto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n· 1.547-32, de 10 de julho de 1997.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Valor

Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria

Classes

Inicial
A
Especial

Subtotal
Inicial
A
Especial

Subtotal

Total Geral

Padrões

Correspondente
aos Padrões

delavm
deI a VII
deIaV

doAnexo 11 da
Lei nO 8.460/92
D-1. C-IIl
C-IV. E-IV
E-V.A-I1I

de I a VIII
deI a VII
delaV

D-I. C-IIl
C-IV • E-IV
E-V.A-IIl

Quantidade
de Cargos

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIANº 1.548-34, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de fi.
nonças. controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ.
tividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nivel superior do Instituto de Pesqnisa Econômica Aplí,
cada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e orça.
mentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 fevereiro de 1994.
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§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calcuI da obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
~titucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
d s Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
;"forrna do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontosfixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I li, IV, V e VI do art. l' quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Adminístração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 6º A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
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cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatõ,
ria e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados o
disposto no art. 2' da Lei n? 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no
art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Mínistros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.

§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
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§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a

artir de 1º de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
p gulamentação de que trata o § 2º.
re
Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proentos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
:ervi dor público federal, observado o disposto no regulamento.

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.548-33, de 10 de julho de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIANº 1.550·42, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Execuiiuo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo
Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patriCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909·5190, ago. 1997
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monial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verifica,
ção e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,'
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sej am
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
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Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:

I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
n
a Secretaria Federal de Controle;
In
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretária-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ I" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2" As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5" Integram a Secretaria Federal de Controle:

I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
In - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade estej a vinculada.
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Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
11 - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

111 - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8Q O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO 11
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9Q Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2Q desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
11 - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização
e avaliação de gestão;
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III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, fi à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárqnica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta; ,
VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;

IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;

XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no ãmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, age. 1997

4960

xv - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilibrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
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x -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

Xl - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XlI - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XlII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade;

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
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§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 3º Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nº 75.461, de
7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos
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Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo
exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
§ 1° Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criadas pela Lei nO 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2° Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-IS01, do Grupo P-1S00, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § SO
do art. 2° da Medida Provisória nO 1.S48-34, de 7 de agosto de 1997.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nO 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO H
Das Nomeações
Art. Iõ, É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ámbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de conta de Município;
H - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em ámbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
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Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n Q 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n Q 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.

Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro N acional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II

atividade político-partidário;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1Q Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2 Q O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
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§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os
trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
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Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Minis.
tério das Relações Exteriores.

Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.

Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

H Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

IH -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica O Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ 1Q O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§2Q O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

lU - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;

IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
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Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniôes em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniôes em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob Sua
supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de defiberação.

§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 4· O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação
dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.550-41, de 10 de julho de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n Q 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Situação

Denominação

Situação
Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Dec.-Lei
n!l2.346

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
Total
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.551-25, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicioo
nal ao Frete para a Renovação da Marinha,
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 2", 3", 5", 9" 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2" O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga pelo transporte de carga de qualquer natura.
za, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá apenas
nas cargas de graneis líquidos, e constitui fonte básica do Fundo
da Marinha Mercante.
........................................................................................................

})

«Art. 3
.
I
25%, na navegação de longo curso;
II - 10%, na navegação de cabotagem;
III - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2".
2

...••.............................•.••••.......................................••.•.•...................»

«Art. 5º

.

III ..
a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa cientifica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para O
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais superv],
sionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissinários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas, a
passageiros de viagens internacionais;

i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1Q Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até o seu destino final.
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§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte da carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco;»

«Art. 9º As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item UI do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § 1º do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
........................................................................................................»

«Art. 10

.

1e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
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II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior».
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
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b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações aprovadaspelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 59
do art. 12 do Decreto-Lei n 9 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 19 As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso H deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).

§ 29 As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos HI e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no

art.

26.»

"Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da divida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação,»
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Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2º do art. 1e da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória 1.551-24, de 10 de julho de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.553-18, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até
o limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco da
Amazônia S.A., até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional
(NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo
de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para principal
e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da
Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de
outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
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IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nO 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1° de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1° de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - taxa Referencial (TR) e juros de
21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e~ juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n'' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
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Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei
n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo).
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Banb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A., e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importància ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às usinas de leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ 12 Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da alienação.
§ 22 O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
§ 32 As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 42 O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 52 A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprova o balanço da companhia.
Art. 22 As dívidas da União, a que se referem os incisos V e VIII
do art. 12 desta medida provisória, assim como as dívidas da União
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para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização (FND), de quaisquer espécie e classes, negociadas ou não em
bolsa de valores, representativas de participação em sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos
previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento
e Orçamento.
§ 3º As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1º do art. 1º desta
medida provisória;
b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril
de 1990, em sua redação atual, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital
de privatização;
c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas
a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.

§ 4º As ações de que tratam o inciso IH do art. 1º e o § 2º do art.
2º desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da
Cal. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4981
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.

Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidade financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas porintermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da
Lei nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar
referido saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
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Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior."
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. CBNB) autor],
zado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento CFND)
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacionalde Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.553-17, de 10 de julho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.555-13, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes crédito extraordinário até o limite de R$106. 000.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados, com base na
Medida Provisória nº 1.555·12, de 10 de julho de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 8.8.1997, págs. 17010/17011.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.556-13, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instí.
tuições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1· A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de

incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2· O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funciona.
mento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2· a adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da UIÚão, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3· para os fins desta medida provisória, poderá a UIÚão,a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle de instituição financeira, exclusivamente para privalizá-la ou extingui-la;
H - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;

IH - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6·, financiar parcialmente programas de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
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VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
central do Brasil.
§ 1" A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2" Os critérios de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3" Os refinanciamentos de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4" O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do
artigo anterior, concedido pela Uuião ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-as aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos HI e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
H - A desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n? 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5" O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
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pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.
Art. 69 Nas hipóteses dos incisos IH e V do art. 39 , quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo
a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medi.
das, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montan,
te pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entídades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
IH - capitalização da instituição financeira.
Art. 79 Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 39 , a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja
extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato
de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante
equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 89 Nos casos de que tratam o art. 69 e o parágrafo único do
art. 79 , a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4987
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 9' A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planeamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por títulos
da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
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Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garan,
tias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vincula.
ção de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso r, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.

Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior;

r - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
Il - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posterior à
sua celebração;
Hl - que, na hipótese de não transferência do controle acioná.
rio da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério, poderão ser recebidos bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em dação em
pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao mês,
incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
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Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31 de
dezembro de 1997, desde que os governos estaduais tenham assinado,
até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Medida Provisória n' 1.560-7, de 11 dejulbo de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, coníorme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 270 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição
financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.

Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
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§ 1· A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2· Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n·s 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo a
União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória n· 1.560-7,
de 1997.
§ 3· A equalização de que trata o § 1· observará o previsto no
art.B",

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.556-12, de 10 de julho de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.574-3, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financia.
mento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ l' O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.

§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's
509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991, ambas
do Conselho Monetária Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposicões do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticadas com base na
Medida Provisória n' 1.574-2, de 10 de julho de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Fica revogada a Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

4992
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.577-2, DE 7 DE AGOSTO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2!?J 6!!, 7'2. 11 e
12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de 30 de
junho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força na lei:
Art. 1· Os arts. 2·, 6·, 7·, 11 e 12 da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 29
.
§ 2· Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade
particular para levantamento de dados e informações, mediante
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3· Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjomal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4· Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzidas ou ocorrida até seis meses após a data da
comunicação para levantamento de dados e informações de que
trata o § 2· .»
«Art. 6"
..

§ 3·

..

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante Documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
........................................................................................................

)
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«Art. 7º

.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que trata o § 2' do art. 2'.
........................................................................................................»

«Art. 11. Os parãmetros, índices e índicadores que informam
o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado
Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola».
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benefeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localização do imóvel;
H
aptidão agrícola;
IH
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;
IV
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
§ l' Veriticado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações."
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Art. 2" A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução
do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros
e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ 1" O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária
no âmbito estadual.
§ 2" Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.
Art. 3" No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão
juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da emissão na posse.
Art. 4" O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das
autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a
indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado.
Art. 5" A Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5· e 6" para
6Q e 7º.
«Art. 5" Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem com pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausíbilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.577-1, de 10 de julho de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-16, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a seguridade social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1º de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário de R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1a de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
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do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.

Art. 4Q OS benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5Q A título de aumento real, na data de vigência das
disposições constantes dos arts. 6 Q e 7Q desta medida provisória, os
benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de
forma a totalizar quinze por.cento, sobre os valores vigentes em 30
de abril de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata
o art. 2Q•

Art. 6Q O art. 21 da Lei n Q 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso UI do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»
Art. 7Q O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3Q A contribuição mensal incidente sobre os proventos será
apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.463-15, de 11 de julho de 1997.
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Art. 92 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n 2 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 1762 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-21, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as. destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
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as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decor_
rente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de íns.
trumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desen.
volvimento Econõmico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta esps,
cialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo !VIinistro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.469-20, de 11 de julho de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-34, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei n'd
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18
.

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
........................................................................................................

})

«Art. 20

.
§ 1" Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
fanu1ia o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n" 8.213,
de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6" A habilitação e concessão do beneficio ficarão sujeitas
a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 7" Na hipótese de não existirem serviços no município de
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em
regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo
que contar com tal estrutura.
§ 8" A renda familiar mensal a que se refere o § 3" deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido."
«Art. 29
.
Parágrafo úuico. Os recursos de responsabilidade da Uuião
destinados ao financiamento dos beneficios de prestação continuada' previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS,
órgão responsável pela Sua execução e manutenção."
«Art. 37. O beneficio de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos
legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
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apresentação da documentação necessária, devendo o seu paga_
mento ser efetuado em até 45 dias após esta data.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de beneficio previdenciário em atraso."
«Art. 40. .

.

§ 1Q A transferência dos beneficiários do sistema previdsn,
ciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2Q É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1Q do art. 139
da Lei n Q 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2Q OS órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6Q do
art. 20 e no art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3 Q O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1Q de janeiro de 1996.
Art. 4Q A revisão do beneficio de prestação continuada prevista
no art. 21 da Lei n Q 8.742, de 1993, terá início em 1Q de setembro de
1997.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.473-33, de 11 de julho de 1997.
Art. 6 Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.475-30, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 6· e 9· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6· O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9Q

.

§ 7· O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n· 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciaís a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda.»

Art. 2· Os arts. 17 e 19 da Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciário da
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ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na fonna
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social. o>
«Art. 19 O Tesouro Nacional repassará mensalmente rs,
cursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisórian' 1.475-29, de 11 de julho de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-39, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras prouídências.

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

Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
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§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.

§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período núnimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l' não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n' 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
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§ I" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado O
calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a reten.
ção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n? 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«Xl - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infrigências,
Art. 10. A Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 8Q, 9º 10 e 11, renumerando-se
os atuais 8' e 9' para 12 e 13:
"Art. 8' As pessoas jurídicas de direito privado, mantensdoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
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civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 9º As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
Ir - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão.
rII - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham
a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo
Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e
técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
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de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida
deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedi:
das e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e
benefícios sociais dos hospitais universitários.
Parágrafo único. A comprovação do disposto neste artigo é
indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento
da instituição de ensino superior.
Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópi_
cas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demons.
trações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
Ir - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público.»

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-38, de 11 de julho de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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Anexo I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC ne

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone:(

)

Fax: (

CEP:
Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade mantenedora:

Endereço:
Telefone:(

Estado:

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2

3
4

5
6
7

8
9

10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10

Indicadores Globais
Ano de
Aplicação (*)

Ano-Base
N° de funcionários:

NO de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:

(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:

Cidade:

_

Estado:

CEP:

_

Mês da data-base dos professores:

Local:

_

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)
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Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos

(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal Docente
1.2. Encargos Sociais
1.3. Pessoal Técnico e Administrativo
1.4. Encargos Sociais

2.0. Despesas Gerais e Administrativas

z.i.

Despesas com Material

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.
4.0.

Conservação e Manutenção

Serviços de Terceiros
Serviços Públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outras Despesas Tributárias

Aluguéis
Depreciação
Outras Despesas
Subtotal- (1+2)
Pro-Labore

5.0. Valor Locativo

6.0. Subtotal- (4+5)
7.0. Contribuições Sociais

7.1. PIS/Pasep
7.2. Cofins
8.0. Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$

_

Valor da'a~m~e:ns:ali:·:da:d:e~a:p~6~s~a~r:e:a~jU8:te~p:ro~p~o~s:to:.:R~$'======_IJ
em ---l---l1997.
Local:
_
Data:
------l-1.__

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIAW 1.479-31, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal
inclusive suas autarquias e fundações, be~
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2" Havendo disponibilidade de recursos financeiros,
poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia
20 do mês de competência, desde que limitados a quarenta por
cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa
ao mesmo mês.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-30, de 11 de julho de 1997.
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Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-33, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n'!8.911, de 11
de julho de 1994, para instituir os décimos
incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts.1º,3ºe 10 da Lei nº 8.911, de 11 dejulhode 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
PoderExecutivo, para fins do disposto no § 6º do art. 62 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
...................................... ,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
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cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por an~
completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subse.
qüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício
a importância equivalente a um décimo:
'
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Gru.
po-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebi.
da em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratifi.
cação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);
lU -

da remuneração correspondente às funções de díre-

ção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ 1· Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n· 8.112, de 1990.
§ 2· No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3" Na hipótese da alinea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior»
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"Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza EspeciaL
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do ssrvidor.»
Art. 2· Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3· Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigente, observados
os critérios:
I - estabelecidos na Lei n· 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n'' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1· de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimos nos
termos da Lei n· 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 4' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo para
a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2' do art. 62 da Lei
n' 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se completar
o respectivo interstício.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 7' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 8' Os proventcs de aposentadoria com as vantagens dos arts.
180 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n' 8.112,
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de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada
pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1a de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
11 - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentarem até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 9º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada pela Medida Provisória nº 1.573-10, de 31 de julho
de 1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação,
ou atualização, das parcelas de quintos ou décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 11. A Redistribuição Adicional Variável (RAV) e o pro
labore, instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável
da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM)e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas pela Lei nº 9.015, de.30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
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Art. 12. O caput e o § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, supri,
mido o § 5' e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificn,
ção de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua redação, observada a escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Públics
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimento nomiCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, ri. 8, p. 4909-5190, age. 1997
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nalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 31 de dezembro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos
vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo
então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n" 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. I", exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2", exceto os §§ 2"
e 3" do art. 3" da Lei n" 8.911, de 1994,5", 6", 7", 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de I" de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, e 1.480-32, de 11
de julho de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os arts. 5" e 6" da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIANº 1.481-52, DE 8DEAGOSTO
DE 1997
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. l' É instituído o Programa Nacional de Desestatização (PND), com os seguintes objetivos fundamentais:
.........................................................................................................

II - contribuir para a reestruturação econômica do setor
público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução
da dívida pública líquida;
.........................................................................................................

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor
privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia, inclusive através da concessão de crédito;
.........................................................................................•..............»

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

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução
de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou
através de entidades controladas, bem como daqueles de sua
responsabilidade.

§ 2" Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades.

§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que el{erçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, e ao Banco do Brasil S.A., não se aplicando a
vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
§ 5" O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por determinação do Conselho Nacional de
Desestatização (CND) e por solicitação de Estados ou Municípios,
poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de
desestatização de empresas controladas por aquelas unidades
federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização
para prestação de serviços públicos, observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 6" Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, age. 1997
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I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
.........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos.
§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3" Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, Ve VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão,»

«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização (PND)
terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), diretamente subordinado ao Presidente
da República, integrado pelos seguintes membros:
I - . Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
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§ 2Q Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério, ao qual a empresa ou o serviço público se
vincule.
§ 3Q Quando se tratar de desestatização de institnições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 4Q Participará também das reuniões, sem direito a voto,
o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 5Q O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.

§ 6Q Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 7Q O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 8º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

§ 9Q Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 10. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros
do conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6 Compete ao Conselho Nacional de Desestatização
(CND):
Q

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão, de empresas,
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inclusive de instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições finan,
ceiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
juridica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 2' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do
Presidente da República, o órgão da Administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento
do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão,
no que couber, com as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 3' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como deterCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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minar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desesta-

tizados.
§ 4" A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.
§ 5" Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;

b) coordenar e supervisionar a execução do Programa N acional de Desestatização;

c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas no caput e nos §§ 2" , 3" e 4" deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta e indireta, para integrar
os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lII, desta lei.

§ 6" A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso,
exercer, no que couber, as atribuições previstas no art. 21 desta lei.

§ 7" A competência para aprovar as medidas mencionadas
no inciso II deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do
Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do
Brasil.
§ 8" Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios
imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta de
recursos das Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei
n" 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
F do Decreto-Lei n" 1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 9" O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições federais que, dentro do Programa Nacional de DesestatiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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zação, adquiram ativos de outra instituição financeira federal a
ser privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a
assegurar à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil
pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica,
destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados
todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais
e processuais;

b) a equalização entre o valor despendido pela instituição
financeira federal na aquisição, dos ativos e o valor efetivamente
recebido em sua liquidação final;

c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade
pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma prevista
neste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas
identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo,
ainda, pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus
valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 10. A realização da equalização ou a assunção pelo Tesouro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ão sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual
conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.»

«Art. 7Q A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4Q, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização,»

"Art. 8 Q Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
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capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 9" Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante a vinculação a este, a
título de depósito das ações ou quotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2" Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3" Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4" Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatízação manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critérío, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
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«Art. 11. Para salvaguardar do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação
econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no
Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando O percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta-capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos qninze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor minimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas fisicas ou jurídicas
poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição
legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens, deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dividas vencidas e vincendas perante a União.
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§ 1Q Os recursos recebidos em títulos e créditos serão
utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro
de 1992 e, a critério da União, na quitação das demais dívidas
vencidas ou vincendas.
§ 2Q Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta,
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas caracteristicas e
prerrogativas serão definídas por decreto.
§ 3Q O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.
§ 4Q OS títulos e créditos recebidos no âmbito do PND
poderão ser atualizados e remunerados pelos mesmos índices das
Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem
utilizados na permuta a que se refere o § 2Q , desde a data da
liquidação financeira da respectiva alienação das ações ou bens.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admís são de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento, no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
III - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos líquidos e
certos diretamente contra a Uníão, ou contra entidades por ela
controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que
gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que
venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
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Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir.
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.>;·

«Art. 18. O preço minimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ 1º A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que
aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo
representante do titular das ações como instrução de voto para
deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de
alienação de ações> bens ou direitos quando diretamente detidos
pela União..

«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de
secretaria;
11 - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
111 - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d
do § 5º do art. 6º desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizaçães;

V - submeter ao Presidente do CND as matérias de que
trata o inciso 11 do art. 6º desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
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VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do PND."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados necessários à execução dos processos de
desestatização."
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo."
Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
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Art. 4Q A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolej,
mento Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
milhões, novecentas e cinqüenta e três mil, novecentas e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentas e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade, no capital da Compa,
nhia Vale do Rio Doce.

§ 1Q O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de vendas das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);
b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.
§ 2Q Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6Q e no art.
15 da Lei n Q 8.031, de 1990, com a redação dada pelo art. 1" desta
medida provisória, e na alínea a do § 1Q do art. 30 da Lei n Q 8.177, de
1" de março de 1991, alterado pela Lei n Q 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória n Q 1.538-43, de 8 de
agosto de 1997.
§ 3 Q As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4Q Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da CVRD será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas
do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5Q As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
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Art. 5' O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma prevista no art. 4', desta medida
provisória, à concessão de crédito. p~a a reestrutur~ção econômica
nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa
Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. l' da Lei n' 8.031,
de 1990, observado ainda que:
I -

as operações serão registradas pelo BNDES em conta

específica;

II - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
III - é vedada a concessão de empréstimos ou a prestação de
garantias à Administração Pública direta, indireta ou fundacional;
Parágrafo único. Não se incluem na vedação de que trata o inciso

III deste artigo:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'1.481-51, de 11 deju1ho de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.482-39, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribui.
ção para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das funda.
ções públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q A partir de l Qde julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n Q8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da Uuião,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme defiuida no inciso lU do art. 1Qda Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3Q Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do

servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. F desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n Q560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
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Faixas

Alíquota

(com base na Lei nO 8.622, de 19.1.93, Anexo Ill)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

iV-NS

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.482-38, de 11 de julho de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Co\. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5034
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-13, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997(*)
Dá TWva redação aos arts. 2f! da Lei ee
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2' da Lei
n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que disPõem
respectivamente, sobre o crédito rural e sob";
a concessão de subvenção econômica nas ope.
rações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1" O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995
passa a vigorar com a seguinte redação:
'
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
..
§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operação de crédito rural, o pagamento:
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto, apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.
§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.»
(*)

Retificada no DO de 12.8.1997 (pág. 5426 destaobra).
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Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.512-12, de 11 de julho de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.520-11, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n' 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis n 's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de jullw de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

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

Art. 1" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a Uuião, nos termos desta medida
provisória.
§ 1" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
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-

a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encero

rados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de finan.
ciamentos habitacionais com cobertura do FCV3, estando a respon.
sabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de Sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos en.
cerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2Q A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1Q de janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3Q As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.

§ 4Q As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
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§ 5g Independentemente da data em que for realizada a novação a partir de 1g de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
oScritérios estabelecidos na alínea b do § 2 g deste artigo.
§ 6 g A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1ede janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7g As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8g A adesão a que se refere o § 7g deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tomarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2g A novação de que trata o artigo anterior far-se-á
mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
11 - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5g
do art. 1e desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assisténcia Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

111 - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Miuistro de Estado da Fazenda, por
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intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação de regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8° do art. 1° desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
IX
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1° As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2° A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alineas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3° A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4° O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
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inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5· A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
Art. 3· Fica alterado o § 3· do art. 3· da Lei n· 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4·, os quais passam a vigorar
com a seguínte redação:
«Art. 3Q

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

§ 3· Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4· O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3· deste artigo.»

Art. 4· As instituições do SFH e as institnições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7· do art. 1· desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constitnição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3· do art. 3·
da Lei n· 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 5· Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2· deste artigo e no art. 6·, são livremente
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negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2Q desta medida provisória;

II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6Q do Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ámbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n Q 8.031, de 12 de abril e 1990, na sua redação
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1Q A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
divida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2Q As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6Q OS créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou admiuistrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao Agente
Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7Q O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
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'un to à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
~revistas no art. 15 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento co?cedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso antenor.
Art. 8" Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5", como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3" e 4" do art. 65 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5" desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 9" O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5"desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 10. O inciso II do art. 6" do Decreto-Lei n" 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a segninte redação:
«II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
divida do FCVS para com os agentes financiadores;»
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Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento hatitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória,
§ 1Q OSrecursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.

§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 12

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ego. 1997
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mento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor de encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata díe, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que ciuqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
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a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3Q A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste 'até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, II e fi
do art. 5Q desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal.»
«Art. 5Q O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura, de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l Q de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

III - contratos firmados de 1" de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1Q A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternatiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909·5190, ago. 1997
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vamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
....•...••...........•................•......................•••........................................»

Art. 15. A13 transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de uuidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2ºdoart. 21 daLei nº 8.692, de 1993,passaa vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelar financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH .»
Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de admiriistração pelos serviços prestados ao fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de Gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministérío da Fazenda.
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Art. 20. Fica a CEF autorizada a particular minoritariamente
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionári~
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei
n'' 8.004, de 1990,. com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.520-10, de 11 de julho de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-18, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Altera os arts. 2'1, 3'1, 4'1, 5'2. 6º. 712 e 9º da

Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Os arts. 22, 32, 42, 52, 62, 72 e 92 da Lei n 2 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento ou licenças de concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art. 87
da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3º
.
§ 2 2 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 22 , poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculúm oitae»
«Art. 4Q
.

II - até 24 meses, no caso do inciso III do art. 22 ;
III - doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX
do art. 2';
§ 12 No caso do inciso III do art. 2', os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
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§ 2" Nos casos dos incisos V e VI do art. 2", os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
«Art. 5" As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontra o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 6Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das carreiras
de magistério de que trata a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, e
condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2" O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3" Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa
da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado.»
«Art. 7Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2", em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenham função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho:
III - no caso do inciso III do art. 2", quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
•• • •• • •• • •• • • •• • •• • •• • •• • • • • •• • •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >~
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«Art. 9º
.........................................................................................................

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do ari. 2", mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5".
........................................................................................................»

Art. 2" Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no ari. 17 da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o ari. 2",
inciso lI, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2", inciso VIII, da Lei n" 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do ari. 2" da Lei n" 8.745,
de 1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;

VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos aris. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997;
VII - com fundamento no ari. 5", § I", da Lei n" 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a pariir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, ~até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.

Art. 3" Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 22 graus e técnicos em ensino e orientação
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educacional para atender às necessidades dos colégios militares,
observados o disposto no art. 5' da Lei n" 8.745, de 1993.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.554-17, de 11 dejulbo de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.559-16, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o lucro.

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

Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securítização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido defirida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
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Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segnndo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto.ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 4º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.

Art. 6º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de lº de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
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Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8', inciso Il, alínea b, da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimsn,
tos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$8.000,OO
(oito mil reais)."

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.559-15, de 11 de julho de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.562-8, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento
regional:

a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finan) e do Fundo
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de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 1·, parágrafo ÚIÚCO, alíneas a, b, eg, do Decreto-Lei
n. 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n· 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n· 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n· 756, de 11 de agosto de 1969;

II - o prazo fixado pelo art. lº da Lei n· 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n. 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n· 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. lº do Decreto-Lei n· 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.
Art. 2· Os dispositivos da Lei n· 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5Q

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

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 4· As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
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concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
.........................................................................................................

§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na estrutura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»
«Art. 7º
.
.........................................................................................................

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
................................•........................................................•.•............»

«Art. 9º

.

§ 7º

.
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
........................................................................................................

)}

«Art. 12

.

§ 10 0 descumprimento do dísposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índíce
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
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§ 4' Poderão, igualmente, ser canceladas pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei.»
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
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do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superin_
tendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ 1· O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolbimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2· Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3· do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n'' 8.167, de
1991.
Art. 4· Serão concedidos aos empreendimentos que se implan,
tarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
11 - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 5· O art. 2· da Lei n· 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
.
«Art. 2Q
§ 1· As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 2· O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva»
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Art. 6" Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974,
autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5" da
Lei n'' 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta
de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser
imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em
decreto do Poder Executivo.
Art. 7" A exigência da garantia real, de que trata o § 4" do art.
5" da Lei n" 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2" desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas
por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro
de 1996.
Art. 8" Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9" Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de ãmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base. na
Medida Provisória n" 1.562-7, de 11 de julho de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República;
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5058
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.567-6, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, adminis,
tração, aforamento e alienação de bens im6veis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n'ls 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987
regulamenta o § 2!2 do art. 49 do Ato
Disposições Constitucionais Transit6rias, e
dá outras providências.

da;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permítam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômíca Federal (CEF).
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Parágrafo único. Os órgãos municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao atendimento dos serviços de
regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4· Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1· Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.
§ 2· Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanisticos por eles executados.

§ 3· A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios, conforme critérios a
serem estabelecidos em regulamento, que considerará a complexidade e o volume dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes,
bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e
urbanização.
§ 4· A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b se fará mediante repasse de recursos
financeiros.
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§ 5· Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o receb];
mento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5· A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamsn,
tos, realizados com base no disposto no art. 4·, somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.

Seção!!
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6· O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação do efetivo aproveitamento do imóvel.

§ 1" Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações
existentes sobre o terreno, acrescida das medidas correspondentes às
demais benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação
vigente sobre parcelamento do solo.
§ 2· As demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em
regulamento, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, poderão, a critério da administração e nos
termos do regulamento, ser incorporadas àquelas calculadas na forma do parágrafo anterior.
§ 3· Na execução dos procedimentos de que tratam os §§ 1" e 2.,
poderão ser consideradas, ainda, quando possível, as áreas de acesso
necessárias ao terreno objeto do cadastramento.
§ 4· Serão consideradas, no cadastramento de que trata este
artigo, independentemente da existência de efetivo aproveitamento,
as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais sem utilização autônoma, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros,
observado o disposto no Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934
(Código de Águas) e legislação superveniente.

§ 5· Fica vedada a regularização, a qualquer título, de posse
sem a caracterização do efetivo aproveitamento de que trata este
artigo.
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Art. 7" Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que
tratam os arts. 1" e 3" do Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de benfeitorias realizadas
pelo ocupante do imóvel.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6" do art. 3" do
Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida
provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.

Art. 8" Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.

Art. 9" Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
11 - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
nacional, de preservação ambiental, das reservas indigenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de
comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.

Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou
ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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SeçãoIII
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força pública
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 12 A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 22 , do Decreto-Lei n 2 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais, com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 22 As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 12 e 42 •
§ 32 Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas
esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental e de uso comum do povo, independentemente da celebração de
convênio para esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do Decreto-Lei
n" 2.398, de 1987, os imóveis domíniais da União, situados em zonas
sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante leilão ou
concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado

do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da
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União ou, sempre que necessário, pela Caixa Econômica Federal, com
validade de seis meses a contar da data de sua publicação.
§ 1· Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2· Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.

§ 3· Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1· Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigída em
lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de seis meses,
a contar da data da notificação.

§ 2· O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3· A notificação de que trata o § 1· será feita por edital
publicado no Diário Oficial da Uníão e, sempre que possível, por carta
regístrada a ser enviada ao titular da preferência na aquisição.
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§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.

§ 5º No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio da União,
de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser pago:
I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do
preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até
120 prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas,
observando-se, neste caso, que o térmíno do parcelamento não poderá
ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não
tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1s O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2º Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de
fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria
do Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão
adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço,
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abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação,
desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no prazo
de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da
concorrência.
§ 3· O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata este artigo.
§ 4· Ocorrendo a venda do domínio útil do imóvel a terceiros,
não serão reconhecidos ao ocupante quaisquer direitos à indenização
por benfeitorias por ele realizadas.
§ 5· Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2·, e 17,
§ 3·, desta medida provisória, e o inciso I do art. 5· do Decreto-Lei
n· 2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão
nulos de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e
perdendo os compradores o valor correspondente aos pagamentos
eventualmente já efetuados.
Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos
até 5 de outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
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§ 1e A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2º Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3º A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n Q 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ 1" A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime de direito real de uso resolúvel, previsto no art.
7" do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2" O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
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-

§ 32 A cessão será autorizada em ato do Presideute da Repúblie se formalizará mediante termo ou coutrato, do qual constarão
c~pressamenteas condições estabelecidas, entre as quais a finalidade

da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,

independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.
§ 42 A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 52 A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18
poderá:
I - permitir a alienação do dominio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;

II - permitir a hipoteca do dominio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
inciso I;
III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;

IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
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b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no Pais ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecidos no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n Q 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômicofinanceira do empreendimento.
Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário
Oficial da União.
§ 1Q A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2Q Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à
sua oportunidade e conveniência.
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§ 1. A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
ônúco ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
n
. quanto'a preservaçao
- ambitental e a def
. al ,
.eco
conveniênCIa
ereaa nacion
:, desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2. A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação.
à

Seção I
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão público, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação e poderá ser prestada, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no todo ou em parte, em créditos securitizados ou em título da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,a
respctiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses;
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VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.

§ 2' Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observãncia das normas técnicas
pertinentes.
§ 3' Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União.
§ 4' A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante
em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as condições
previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos ao regime da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990,
poderá, a critério da administração, ser estendida, na aquisição do
domínio útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da
União, que venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de
fevereiro de 1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as
demais condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições
previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de fanu1ias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no minimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestações
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mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.

§ 1· Quando o projeto se destinar ao assentamento de fanu1ias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário,
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2· As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme
dispuser o regulamento.
§ 3· Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de fanu1ias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que
estarão previstas, dentre outras, as segnintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil, em
primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso:

n - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;

In - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data.
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da divida, o saldo
devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice de
atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
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VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de 0,033% por dia
de atraso;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso 111, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção Il
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1e Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

-1

5073

2º A permuta, sempre que houver condições de competitividaerá ser precedida de licita~ão, sobretudo quando se tratar de
de, eV por edificações a construir.
perIJlU t a

Seção!!!
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
d á ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
~oE:~ados, Muni?í!,io~ e a fundações,: autarquias públicas federais,
estaduais e mUlllclpms, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será permante e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à proprie~:de da União,. independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art'. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 101, 103, 104, 110, 123 e 128 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
.........................................................................................................
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§ 3· Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso..

«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a
caducidade do aforamento .»
«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam
os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1· Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.

§ 2· Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importãncia equivalente a 17%, correspondente ao valor do dominio direto .»
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.

Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada .»
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
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no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na
posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o
mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido
as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno,»
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à-vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias 1 o seu cadastramento.

§ F A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde O início da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado
três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de
maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
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I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3· A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4· Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n? 9.760/46.

§ 5· A não-observância do prazo estipulado no § 4· sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.
§ 6· Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n· 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse
público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência
de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada."
«Art. 5· Ressalvados os terrenos da União que, a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
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I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760;46;
11 - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada de interesse do serviço público,
mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União."
«Art. 6" A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água de domínio da União, sem a prévia
autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - a remoção do aterro e dos equipamentos instalados e a
demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado; e
11 - a automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$30,00 (trinta reais), atualizados anualmente em
1" de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas ou
construídas, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver
removido o aterro e demolido a construção.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e 11
aplicam-se aos casos de realização de edificações, obras ou de
instalação de equipamentos nas praias de domínio da União, sem
a prévia autorização de que trata este artigo.»
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 1" Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
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§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continua:
rão a ser administrados pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econô_
mica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata O
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do dominio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo, à regularização, cadastramento, fiscalização, utilização ordenada e alienação
de bens imóveis de dominio da União, ao incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
n' 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1988;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
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Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a
iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e
resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da
segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Ressalvadas as locações dos imóveis residenciais de
que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, e o caput
do art. I" da Lei n? 8.025, de 1990, será de competência exclusiva da
SPU a realização de aforamentos, locações, arrendamentos, entregas
e cessões, a qualquer título, de imóveis de propriedade da União, sem
prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n" 147, de 3 de fevereiro de 1967, e
observado o disposto no art. 37.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à implantação de projetos relacionados com instalações
portuárias, marinas e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da piscicultura e da aqüicu1tural,
da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente do uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma
do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo
de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente aprovados
pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais
pertinentes.
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Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os
incisos I e II do art. 6Q do Decreto-Lei n Q 2.398, de 1987, com a redação
dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do mês
seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite, junto
ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista do
domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante de
recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão
trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo ÚIÚCO. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplí,
car-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da UIÚão
situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n" 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo ÚIÚCO. A alienação dos imóveis residenciais da UIÚão,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município
de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua
da América n Q 31, no Bairro da Gamboa, no Município do Rio de Janeiro
(RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública da responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2Q e § 4Q do art. 4Q, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo ÚIÚCO do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n Q 9.760, de 1946.
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Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.567-5, de 11 de julho de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5",8",9"e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o Decreto-Lei n" 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195
do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4" do
Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei n" 6.609, de 7 de
dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 4" do Decreto-Lei n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e
a Lei n" 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.508-20, DE 12 DE AGOSTO
DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicos, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos noCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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vos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1Q São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos interms,
diários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2Q O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2Q As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2Q da Lei n Q 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equipa,
rados a industrial, verificadas no mês-calendário;
11 - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3Q Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabrícação de bebidas;
11 - atacadistas e cooperativas de produtores;
111 - engarrafadores dos mesmos produtos.
Art. 4Q OS produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, 11 e 111 do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, 11 e 111 do artigo anterior.
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Art. 5" Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que t~nham sido empregados na in~ustria
lização, ainda que para acondicionamento, de produtos saldos do
e Stabelecimento
. produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo antenor.
Art. 6" Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4" deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
e;pecificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
iodevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7" O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízO da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8" Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao executor
doprojeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto n'' 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caputé válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9" Para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
doPatrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
oFinanciamento da Seguridade Social (Cofíns), de que tratam as Leis
Complementares nOs 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro de
1970, 3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor da
receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
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cações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro
(REB), instituído pela Lei n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997, poderá
ser excluído da receita operacional bruta.
Art. 10. Ficam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação (lI) e do IPI
as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores da radiotelefouia
e radiotelegrafia;
II - os veículos para patrulhamento policial;
III - as armas e munições;
Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n' 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributado).
Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados
à alíquota zero, os produtos relacionados na Tipi nas posições 0201 a
0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e 0209.00.90.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e II, do
Decreto-Lei n' 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da Tipi aprovada pelo Decreto n' 2.092, de
1996.
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Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
ódigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
~utras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com isenção
do IPI relativas aos produtos classificados nos códigos 8504.21.00,
8504.22.00e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto
n' 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março de 1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3'
da Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."
Art. 19. Para fins da aplicação do disposto no art. 11, § 7', da
Lei n' 9.432, de 1997, considera-se frete aquaviário internacional
produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB
o frete constante de conhecimento de embarque emitido por empresa
brasileira de navegação, decorrente do transporte realizado:
I - em embarcação registrada no REB;
II - em embarcação estrangeira, quando afretada em substituição a embarcação de tipo semelhante e tonelagem bruta equivalente, pré-registrada no REB, em construção em estaleiro brasileiro,
pelo período máximo de 36 meses;
III - em espaço cedido por embarcação estrangeira integrada
a acordos de troca de espaços com embarcações inscritas no REB,
homologados pelo órgão competente do Ministério dos Transportes,
necessariamente na base de um espaço cedido para um recebido.
Art. 20. As condições de financiamento previstas no § l' do art.
11 da Lei n' 9.432, de 1997, serão aplicadas também às parcelas dos
financiamentos anteriormente concedidos, com vencimentos a partir
de 9 de janeiro de 1997.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.508-19, de 11 dejulbo de 1997.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5086
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Francisco Dornelles
Clóvis de Barros Carvalho

o anexo está publicado no DO de 13.8.1997, págs.

17351/17352.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.535-8, DE 12 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. l' O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Çarreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técníco de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil,composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superíor.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
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CAPÍTULülI
Das Atribuições
Art. 3" São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II -

regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;

,

I V representação da autarquia junto a órgãos governamentais, e instituições internacionais;

VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4" São atribuições do cargo de Procurador do Banco
Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5" São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda ao
sistema bancário;
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IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6" O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ I" O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2" Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3" O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento

Art. 7" O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. I" ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
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§ 1. Progressão funcional é a passagem do servidor para o
adrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
~lasse, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do padrão
I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil.
§ 2. Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3. Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8· A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo 11
desta medida provisória.
Art. 9· Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n· 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992, e a
prevista no art. 1·, inciso I, e § 1· do Decreto-Lei n· 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
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b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;
c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;

II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artígo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o .exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória:
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artígo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo m.
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§ 1Q O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para cinqüenta
e cinco por cento a partir do 366 Q dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2Q OS percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra-de-caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.;

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n Q 8.112, de
11 de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de
exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta
medida provisória.
§ 1Q O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
.
Q
§ 2 O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.
§ 3Q Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
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§ 4' As funções comissionadas percebidas por servidores do Banco
Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória
serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais
constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos
financeiros somente a partir de l' de dezembro de 1996.
§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabs,
lecidos no Anexo IV.
§ 6' Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previsto no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central
do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência
Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados
inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus).
§ l' O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto,
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.

§ 2' Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei n' 8.112, de 1990.
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§ 3" A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Pre.dência Privada (Centrus), correspondente às reservas di! beneficios
VI concedi!r relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico
Único no volume global das reservas, será dividida na razão do
ustei~ de sua fonnação até 6 de setembro de 1996, por parte do
~atrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do
Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 1" de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;
b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas
previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às
contribuições individuais realizadas desde 1" de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação BancoCentral de Previdência Privada (Centros), para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n" 8.112, de 1990, na
forma em que vier a dispor o regulamento;

d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares
a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21 desta
medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de
acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema
de contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de
previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos
participantes.

§ 4" Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
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§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centros) e Caixa de Prevídên,
cia dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas
na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), as
devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ),
e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus
patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo quadro de
pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
§ 6º O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre
a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas
necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7º Aos recursos que forem repassados à Centros, em razão do
convênio a que se referem os §§ 5º e 6º, aplica-se o disposto no § 3º
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1e A contribnição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista
corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional
por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não
presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.

§ 2º A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei
nº 8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
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I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e pas. as e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo), de
s~e tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
q II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é control,,:da ou_ fiscaliz,:,da pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
u privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.
§ 1s A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de 1e de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Juridica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários
do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1s de janeiro de 1991 até ao de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 8, p. 4909-5190, age. 1997

5096
Lei n· 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1· O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2· O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1· Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1·
de janeiro de 1991.
§ 2· Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
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1990 atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
pa:rth- de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990 ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central
do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tomados
indisponíveis na forma desta medida provisória.

§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da
União,Autarquia e Fundações Públicas Federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1', da Lei n' 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham sido
demitidos, bem como aos exonerados após l' de janeiro de 1991, que
não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à
autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de sua
responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, Autarquias e Fundações
Públicas Federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a
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aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n· 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servi.
dores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § I· do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n· 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
§ 1· As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral de Previdência Social, a partir de 12 de janeiro de 1991,
ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído
pela Lei n· 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em que
o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de sua
aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e c do
inciso III do art. 186, da Lei nº 8.112, de 1990;

b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1º de dezembro de 1996;
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c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em
contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n' 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de
decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida
provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aponsentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei
n' 8.112, de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.535-7, de 11 de julho de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Cargo

Carreira

Servidores

Especialista do Banco Central do Técnicode SuportedoBancoCentral
Brasil

do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil

711
5.459
6.170

Procurador do Banco Central do
Brasil

200
200

Total para a Carreira

Total para o Banco Central do Brasil

6.370

Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais
A

IV
III
II

I
B

IV
III
II

C

IV
III
II

I

I
D

III
II

I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.09S,10

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.35B,90
2.26B,OO
2.1BO,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Vencimento Básico

Classe

Padrão

A

IV

(VBm)

40h semanais

B

C

D

III
11
1

1.120,20
1.087,20
1.045,20

1.005,00

IV

966,30
929,10
884,70
842,40

III
11
1

IV
III
11
1

802,20
763,80
720,30
679,50

III
11
1

640,80
604,50
570,00

Anexo II
1. Quadro de Pe88oal- Estrutura e Vencimento
1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1..
2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-Básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

B

IV

3.903,30

III
11
1

3.346,20
3.098,10

IV
III
11
1

C

IV
III
11
1

3.614,10

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
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Vencimento-Básico

Classe

(VEs)

Padrão

40h semanais

III
11
I

D

2.055,30
2.014,80
1.975,20

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A·I

A

IV
111
11
I

90o/c-A-IV

IV
III
11
I

75%·B-I
75%-B·I
75%-B-I
75%-B-I

B

IV
III
11
1

90o/~B-IV

IV
III
11
I

75%-C-I
75%-C-I
75%·C-I
75%-C-I

C

IV
III
11
1

90o/o-C-IV

III
11
1
1

75%-D-1
75%-D-1

D

III
11
1

90o/o-D-ill

A

IV
III
11
I

D

%e:a:aseda

Padrão

Padrão

C

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Classe

B

%eBase da

GABC

55o/~D-1(1)

GABC
90o/o-A-fi
90o/~A-II

90o/o-A-!
90o/o-B-fi
90o/~B-II

90o/c-B-I
90o/~C-III

90o/o-C-Il

sos-c-r

90o/~D-II

90%-D-I

35%-D-I(1)

1.2 Carreira Jurídica do Banco
Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

% e Base da
GABC

A

IV
III
11
I

65%-A-I
65%·A-I
65%·A-I
65%-A-I
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rroeurador do Banco Central do Brasil
%eBaseda
Padrão
GABC
classe

(1)

B

IV
fi
II
1

75%-B-I
75o/o-B-I
75o/o-B-I
75%-B-I

C

IV
fi
11
1

75o/o-C·I
75o/o-C-I
75%-C-I
75o/o-C-I

D

fi
11
1
1

75o/o-D·I
75o/o-D-I
55')'~D-I(I)

35o/~D-I(I)
2

Conforme disposto no § 1 do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1 Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

R$

Total

R$

Direção

Analista
e

Procuador

FD8-1
FDE-1
FDE-2
FOT-1
FDO-1

1
39
46
246
531

FCA-1
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5

'11
39
17
112
229

Total

1.271

1.975,20

1.975,20

1.876,20

73.171,80

1.678,80

77.224,80
267.229,80
524.415,60

1.086,30
987,60

Assessoramento

1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

-

20.638,20

65.473,20
18.467,10
110.611,20
135.682,50
1.294.889,40

Suporte

Técnico
de
Suporte

F8T-l
F8T-2
F8T-3

12
96
56

Total
Total

164
1.435

354,90
213,00
177,30

-

4.258,80

20.448,00
9.928,80
34.635,60
1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Nível

Técnico
e
Procurador

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total

463

Total

4.399

Auxiliar

Vr. Unitário
R$

Servidores

2.218,50

1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25

776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

-

238

Adicional Especial

Total

R$
2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00
56.166,00
185.353,14
2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário

R$

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Cargo extinto

Carreira

Referência

Padrão

Classe

IV

A
B
C
D

Auxiliar

E
F
G
H

m

A

n
I

IV

m

B

n
I

IV

1
J
L
M
N
O

m

C

n
I

m
n

D

p

I

Total para a Carreira/Cargo

Cargo extinto
Referência

Carreira

A
B
C
D

Técnica

1
J
L

3
106
306
176
78
16
9
7
6
2
2
711

Padrão

Servidores

IV

67
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073

m

A

n
I

IV

m

B

n
I

IV
III

C

n
I

M
N
O
p

-

--

Analista do Banco Central do Brasil

Classe

E
F
G
H

Servidores

III

n

D

I

Totalpara a Carreira/Cargo
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Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Procurador do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

A
B
C
D

Classe

Procurador

I
J
L
M

A

B

4

n

-4

I

25

IV

20
16
4
13

III

III

n
I

-

IV
C

--

III

n

-

I

N
O

Servidores

IV

E
F
G
H

Padrão

-

III
D

p

n

46
15

I

150

Total para a Carreira/Cargo

5.934

Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15% FCA-4

613673
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas

18,75% FCA·4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218

20% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

(Código)

22,50% FCA-4 604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561,100595,
25% FCA-4
110590,111597, 113590,114596,115592,120596,121592,122599, 123595,
124591, 125598, 126594, 127590,128597,130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638, 201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
300/0 FCA-4

40%FCA·4

50%FCA-4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,796182
018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605, 083593,
087564,100560,110531,111562,112569,113565,114561,115568,120561,
121568, 122564, 123560,124567,125563,126560,127566,130567,140562,
141569,142565,143561,144568,145564,146560,147567,200565,201561,
201600,202568,202592,202606,203564,204560,350664,426164,428167,
472166,473162,480169,482161,483168,484164,486167,487163,488160,
489166, 491160, 492167, 493163, 501204, 915920, 918890, 940909, 967912,
979880,980870,981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,
994006
110566,429155,470155,790168,791164,792152,793159,916897

52,50% FCA-4 610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508,110507,
700/0 FCA-4
111503,112500,112593,113506, 114502,115509, 121509,122505,123501,
124508,125504,126500,127507,128503, 130508,140503, 141500,142506,
143502,144509, 145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509,202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
964914
009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
100% FCA-4
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
100%FDE-1

001023,002020,003018,002011, 004030, 051438, 053430, 054437, 064467,401030,
403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,898007,934992,
935999, 954993, 962007.963992, 964000, 965987, 974994, 976997, 9909B1
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

100%FDE-2
100%FDO-1

Estruturas Extintas
(Código)

005037,061468,062464,063460,406043,409049,761049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079, 015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560,082562,082597,
083569,084565,086568, 086560,416086,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164, 427136, 427160,429155, 4400B6, 452084, 454087,
455083,458082, 760137,761133,904945,943940,949930,946001,947954,
948004,956945,957941,958948,959944,960942,986900,971901,992968,
995002

100%FDS-1

001015,050407,051403,400017,938009

100%FDT-1

007048,061492,062499,063495,081566, 414069,413062,423130,755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% FST-1

043370,044385,300730,301698,301736, 302694,609676,834682,840890,
920819,921815,931810

50% FST-1

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691, 354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

70% FST-l

350702,833886
070700,939820,941824

100% FST-1

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75% FST-3
100% FST-3

665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.549-33, DE 12 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmente pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comuni~ção Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1· Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas;

§ 2· Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
deconsulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2· A Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3· A Secretaria-Geral da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especiahnente na supervisão e execução
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das atividades administrativas da Presidência da República e suplg,
tivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura
básica:
I
Gabinete;
H
Subsecretaria-Geral;
IH
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Assessoria Especial;
V
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4Q À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5Q À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneaniento eco16gico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6Q À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-PréCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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.dente da República, e respectivos familiares, assim como pela segus:.nça dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
~em assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura
básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 7" Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um úníco ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das cãmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa CiviL
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3" É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais cãmaras.
§ 4" O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais cãmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5" O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Cãmaras e Comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1".
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Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaboran_
do pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração'
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interess~
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da Repúbli_
ca nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir,
se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares,
bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas daí
decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das
forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas
para participar de operações militares, levando em consideração os
estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das
informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos
planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das
Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas
no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,

têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n' 8.041, de
5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
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parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
d República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
li retário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
~stro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vincuI do à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
~sando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
'l1 eiDS para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
àJI1foJl1e e a• po breza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
: que se refere o art. 2·.
CAPÍTULO 11
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
11
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
niaLegal;

XIV
XV -

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
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XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do Estado.
Maior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autár,
quica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil
e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
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c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da. infra-estt:'-tura aero,:áutica e .e~pa~ial, de su~ co,?-petência, inclusive os serviços de apoío necessanos a navegaçao aerea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
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IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ativida.
des da ciêucia e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicaçães:

a) política nacional de telecomunicaçães, inclusive radiodifusão',

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências',
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5117
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

f> participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f> negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

f> formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
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g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f! defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
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fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;

h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

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

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hídráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
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f> formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
1) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

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

fJ

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

relações do trabalho;
segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
e)

fJ

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1e Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previsto em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.
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Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H - Gabinete do Ministro;
HI - Consultoria Juridica, exceto no Ministêrio da Fazenda;
§ 1° No Ministério da Fazenda, as funções de ConsultoriaJuridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nO 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2° Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3° Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
H - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além do
Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
IH - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão 'I'écnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;
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IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho N acional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Càmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trãnsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do
Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos HídriCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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cos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto no
art. 18 da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;

XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1· São mantidas as estruturas básicas dos ministérios
militares.
§ 2· O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
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E&teriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações E&teriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

CAPíTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Cio
vil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Me.
tropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

n - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri.
cos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração
Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

In - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secrs,
taria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nO 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nO 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças:

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5127

VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § F do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n' 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII -

as Secretarias de Adrninistração-Geral, em cada ministério;
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VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) O Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa
Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Plane:
jamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais
inclusive desenvolvimento urbano;
,
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III do
art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição eqnivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
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e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hidricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordiná.
rio dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar O desenvolvimento dos esportes no Pais;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados
nacionais, internacionais e estrangeiros;
,
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 32 do art. 7º desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § F, inciso Il, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial, a que se refere O caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar O
excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições
de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos,
reconhecidas na forma da lei.
§ 12 O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
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tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Esecntivo antorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período
não superior a doze meses, 08 servidores necessários à continuidade
dos serviços a eles descentralizados.
§ 22 Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta
medida provísória, que poderão ser alienados a instituições de
educação, de saúde ou de assistência social, mediante termo de
doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em
função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente
com os órgãos extintos.
§ 32 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 42 Durante o processo de inventário, o Presidente da Comis-

são do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vígência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos prevístos na legislação pertinente.
§ 5· Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § 1· deste artigo.
§ 6· O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2· e 3· deste artigo.
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§ 7Q OS processos judiciais em que a FAE seja parte serão
imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvi_
mento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8 Q Ficam transferidos para o Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denomina_
dos Tabuleiros Litorãneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe/Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9Q Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o

DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirãndia, Pinheiro e Joselãndia, no Estado
do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
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§ F Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
cOIllPosta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de AdIDÍDÍstração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriaIllente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória,
o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada
à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do acervo
patriIDonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou função
de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora
extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere o
parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou especificas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos es~enciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
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§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botãnico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisa Jardim Botãnico do Rio de Janeiro, pasaan,
do a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover,
realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florís,
ticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderá
requisitar, com ônus para a agência, servidores ou empregados de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal
direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as atividades a
serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação
da Aneel, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e
desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas e Energia
e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput, a
cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, fica a Aneel autorizada a complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de origem.

Art. 36.. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE V,
no valor unitário de R$1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de
R$855,00; 26 FCE UI, no valor unitário de R$515,00; vinte FCE II,
no valor unitário de R$454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário de
R$402,00.
§ I' As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro
efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
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ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.
§ 3' O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 4' A designação para a FCE é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor,
inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os
períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a a e, e
inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 37. Ficam criados 71 cargos em comissão, sendo cinco de
Natureza Especial e 66 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 22 DAS 101.5; cinco DAS 102.5; um
DAS 101.4; cinco DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e doze DAS 102.1.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regnlamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
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pública e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
11 - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
111 - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (F AE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
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b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de
Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e
do Desporto.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes-autorízado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 46. O art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamen-

to de universidade ou de instituição não-universitária, o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições,
assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tomados
efetivos mediante ato do Poder Executivo.»
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Art. 47. O art. 3" da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5" A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecíman,
tos de ensino.
§ 6" Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7" O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5" deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997."
Art. 48. O art. 17 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o Imóvel
estiver ocupado.
§ 1" O Ministério da Adnúnistração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela adnúnistração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrgdos.
§2" Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Adnúnistração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
Juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."
Art. 49. O art. 3" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de?
cada órgão e entidade a seguir indicados:
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I
H
IH
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

§ 2º Os Ministros de Estado eos Presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
.•..•...•......••........•.......................•...........•...............•.••.......................»

Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas fisicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
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II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 12 A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2· O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores,
a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos
humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência
Executiva.
§ 1· Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2· O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde em Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.
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Art. 56. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar
as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial e de
erviços gerais, no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.
Art. 57. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de 30
de dezembro de 1994, 931, de 1" de março de 1995, 962, de 30 de março
de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995, 1.038,
de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090, de 25 de
agostode 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro
de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de
1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 ~e fevereiro de 1996,
1.342,de 12 de março de 1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de
10 maio de 1996, 1.498, de 7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho
de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de
1996, 1.498-22, de 2 de outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de
1996,1.498-24, de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de
1996,1.549-26, de 16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de
1997,1.549-28, de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997,
1.549-30, de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, e
1.549-32, de 11 de julho de 1997.
Art. 58. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2' e 3' do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n' 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2' do Decreto-Lei n' 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ l' e 2' do art. 36 da Lei n? 5.869, de 11
de janeiro de 1973, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. I',
2' e 9' da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2' do art. 4' e o
§ I' do art. 34 da Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.560-8, DE 12 DE AGOSTO
DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação
a assunção e o refinanciamento, pela Unt&
da divida pública mobiliária e outras q~
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1º Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de setembro de 1997, a:
I - assumir a divida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;

n - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a qne se
refere o inciso I,juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ 1º As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.
§ 2º Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e Il, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil;
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b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais;
c) as obrigações já refinanciadas pela União.

§ 3" As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao
estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestroturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 4" O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até
noventa dias, por decisão fundamentada do Ministro de Estado da
Fazenda desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governo Federal e
Estadual, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o Estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias
para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a
alínea anterior.
Art. 2" O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I - dívida financeira em relação à receita líquida real (RLR);
II - resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;
III
despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
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Art. 3" Os contratos de refinanciamento de que trata esta me.
dida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e suces.
sivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as seguintes em
igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado',
11 - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente
com base na variação do IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1" Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir de acordo com os seguintes critérios:
a) até 31 de março de 1996, desde que o Estado tenha celebrado
o contrato com a União até 30 de setembro de 1997;
b) quando a assinatura do referido contrato ocorrer após 30 de
setembro de 1997, a retroação será de 540 dias menos o número de
dias decorrídos entre 30 de setembro de 1997 e a data da assinatura
do contrato.

§ 2" Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir de acordo com os seguintes critérios:
a) até 120 dias corrídos, a contar da data de celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal, desde que o Estado tenha
celebrado o referido contrato até 30 de setembro de 1997;
b) quando a celebração do contrato de refinanciamento das demais obrigações ocorrer após 30 de setembro de 1997, o período
máximo de 120 dias, estabelecido na alínea anterior, será reduzido
pelo número de dias decorrídos entre 30 de setembro de 1997 e a data
de assinatura do contrato de refinanciamento.

§ 3" A parcela a ser amortizada na forma do art. 7" poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1".
§ 4" Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
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§ 5. Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
§ 6· O não-estabelecimento do programa no prazo fixado nos
contratos de financiamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele estabelecidos, implicarão, enquanto não estabelecido o
programa ou durante o período em que durar o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária
federal, acrescido de um por cento ao ano, e a elevação em quatro pontos
percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 52.
Art. 4· Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos 1, a, e lI, da Constituição.
Art. 5· Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos termos desta medida provisória.
Art. 62 Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5·,
poderão ser deduzidos do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações:
1 - dívidas refinanciadas com base na Lei n· 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;
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II

dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991',

lI! - dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n? 8.212
de 24 de julho de 1991, e na Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 1993; ,
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;

V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da preso
tação decorrente da Lei n" 8.727, de 5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amo
paro da Lei n" 8.727, de 1993, e efetivamente assnmido pelo Estado
'
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ 1" Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei
n" 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.

§ 2" Os valores que ultrapassarem olimite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor iuferior ao limite.
§ 3" O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do pará.
grafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total
da Uuidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR anual.

§ 4" Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 5" Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6" No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.

Art. 7" Fica a União autorizada a receber das Unidades da
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nária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 82 Para efeito da amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta medida provisória,
poderão ser utilizados pelos Estados os créditos não repassados pela
União, relativos à atualização monetária do IPI-Exportação.
Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de que trata o caput
fica condicionada à adoção, pelos Estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos Municípios, da importància correspondente aos 25% do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido
no § 32 do art. 159 da Constituição Federal.
Art. 92 A União poderá contratar com instituição financeira
pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que
trata esta medida provisória, cuja remuneração será, nos termos de
refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 10. O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações assumidas ou
emitir títulos do Tesouro Nacional, com forma de colocação, prazo de
resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas à
obtenção dos recursos necessários à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos
desta medida provisória, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 42 do art. 42 da Lei nO 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 4° A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento
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às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do progra.
ma de conservação de energia elétrica, mediante projetos especí.
ficos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionárias sob controle dos
governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatização.»

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'1.560·7, de 11 de julho de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.531-9, DE 21 DE AGOSTO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 24, 26, 57 e 120
da Lei nO 8.666, de 21 dejun/w de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da
Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos.

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

Art. I' Os arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 dejunho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997

5149
"Art. 24.

.........................................................................................................
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço
público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica."
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2" e 4" do art. 17 e
nos incisos IH a XXII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8" desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratíficação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados."
"Art. 57
.
H - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos comvistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.
§ 4" Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso H do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses,»
"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União."
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Art. 2º O art. 15 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15

.

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

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga ap6s qualificação de propostas técnicas.
.........................................................................................................

§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas,»

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provis6ria n' 1.531-8, de 22 de julho de 1997.
Art. 4' Esta medida provis6ria entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.569-5, DE 21 DE AGOSTO
DE 1997
Estabelece multa em operações de impor-

tação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provis6ria,
com força de lei:
Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
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I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
Il - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual sej a devido o pagamento em moeda estrangeira;

In - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ 1Q A multa de que trata o caput será cobrada:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e Il deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), durante
o período compreendido entre a data-limite do prazo estabelecido pelo
Banco Central do Brasil para contratação do câmbio e a data da sua
efetiva contratação, ou do pagamento em reais, descontada a variação
cambial ocorrida no período.

b) nas importações enquadradas no inciso In, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base no rendimento acumulado
das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido
entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento
e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base no rendimento das Letras do Banco Central (LBC), durante o período compreendido entre:
1. a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil
para a contratação do câmbio e a data dó recolhimento da multa, nas
importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180 dias.
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§ 2º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
ocaput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda

estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamen,
to da importação, nas importações pagas em reais;
c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.

Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
Ir - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
IrI - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$lO,OOO.OO (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.

Art. 3º. O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-4, de 22 de julho de 1997.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.570-5, DE 21 DE AGOSTO
DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei

n' 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

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

Art. P Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5"e seu parágrafo
úuico e 7" da Lei n" 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1" e seu
§ 4" da Lei n" 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1",3" e 4" da
Lei n? 8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2" O art. 16 da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.»
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.570-4, de 22 de julho de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176" da Independência e 1090 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ego. 1997

5154
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.579-11, DE 21 DE AGOSTO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 19, 34, 35 e § 4' do art. 53 da Lei
n" 9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para os exercicios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Os arts. 14, 18, 34,44e49daLeinº9.082,de25dejulho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 14. .

.

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

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação origínal.»

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou
Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribnições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da
legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos
originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato núnisterial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................)}

«Art. 34
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VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................................»

«Art. 44. .

.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49
.
§ 4Q Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V -t- as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com doações;
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x-

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de beneficios de prestação continuada
(Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,»

Art. 2" Os arts. 19, 34 e 35 e o § 4" do art. 53 da Lei n" 9.293, de
15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19

..

§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»

«Art. 34

.

§ 4' A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»
«Art. 35
.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2" da Lei n? 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
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.........................................................................................................

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996.
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a Iegislação pertinente.
........................................................................................................»

«Art. 53
.
..........................................................................................................
§ 4'
..
.........................................................................................................

xv -

O Programa Nacional deAlimentação Escolar (PNAE)."
Art. 3' Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas
à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus
Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente
o respectivo Protocolo.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.579·10, de 23 de julho de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997, 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.580-1, DE 21 DE AGOSTO
DE 1997
Autoriza a Centrais Elétricas Brasilei.
ras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceol), para efeito de sua inclusão no Progra_
ma Nacional de Desestatização (PND), bem
assim o aumento do capital social das Com.
panhias Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e
Docas do Estado de São Paulo (Codesp), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal).
§ 1a Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da CeaI, mediante a aquisição de
ações preferenciais e ordinárias com direito a voto, pertencentes ao
Estado de Alagoas.
§ 2º Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, alterada pela Lei n'' 8.631, de 4 de março de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória n? 1.560-8, de 12
de agosto de 1997.
Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Ceal será incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as
medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que
se fizerem necessárias para a privatização da empresa, segundo as
normas da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da Ceal, as
ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital
daquela empresa ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, (FND), para os efeitos do disposto na Lei nº 8.031, de 1990.
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Art. 32 Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva
Global de Reversão, até o montante utilizado para a aquisição autorizada por esta medida provisória.
Art. 42 Fica a Uuião autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da Ceal, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até R$90.000.000,00
(noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União, inclusive as que se encontram
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal, de que trata o art. 29 da Lei n2 9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 62 A CDRJ e a Codesp ficam autorizadas a vender à BNDES
Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na
integralização de seus respectivos aumentos de capital social, conforme estabelece o artigo anterior, não se aplicando à referida venda as
exigências ou os impedimentos fixados, em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações dessa natureza com órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 72 Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n 2s 1.580, de 23 de julho de 1997, e 1.581, de 14
de agosto de 1997.
Art. 82 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 92 Revoga-se a Medida Provisória n 2 1.581, de 14 de agosto
de 1997.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176 2 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.507-23, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1° O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações admí,
nistrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ F O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n'
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nO 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacíonal, é parte integrante do Programa de que trata o caput.

Art. 2° Na hipótese de incorporação aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário.
I - a instituíção a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores de créditos de difícil recuperação, observadas, para
este fim normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido.
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-

IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
egistrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposr
.
. t
to no inCISO segum e.
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
lI1J1ortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbaseanteriores não poderá exceder, em cada período-base a trinta por
centodo lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislaçãoaplicável.
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da contribuição
socialsobre o lucro líquido.
§ I" O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas are 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
jnstitoição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecauismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2"do art. I".
§ 2" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3" Nas reorgauizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. I", não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2", 264, § 3" e 270 parágrafo único da Lei n" 6.404, de
15de dezembro de 1976.
Art. 4" O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nºS 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n" 1.507-22 de 25 de julho de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.511-14, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei
n' 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobrea proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no minimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1e A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 1üüha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Amapá e Mato Grosso, além das regiões
situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados de Tocantins e
Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado do Maranhão.
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§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igual ou superior a 1.250.000, realizado
segundo as diretrizes metodológicas pertinentes, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da
cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva Iegal,»
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.511-13, de 25 de julho de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.523-11, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n'2 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. l' Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98, e alterados os
arts. 12,22,25,28,29,30,31,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 12
.
.........................................................................................................

v -

..

.........................................................................................................
b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, aínda
que de forma não contínua.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.••.••••••••••.•.••.•.••.••••••••••••...•••»

«Art. 22. ..

..

n - para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuaís, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2' Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' do art. 28.
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.........................................................................................................

§ 6" A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste
artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos
internacionais, e de qualquer forma de partrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7" Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolbimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.
§ 8" Caberá à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo
desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminandoas detalhadamente.
§ 9" No caso de a associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade,
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual
de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b do inciso
I do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6" ao 9" às demais
associações desportivas, que devem contribuir na forma dos
incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta Iei.»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
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II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
••••.••••••••••••••.••.••••.••.•••••••..•••••••••••••••••••••.•••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••»,

«Art. 28

..

§ 3' O limite minimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário minimo, tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.

§ 8' Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.
§ 9'
.
d) a importância recebida a título de férias indenizadas:

e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:
....................................................................................................... ».

«Art. 29

.
Escala de Salários-base

Classe

1
2
3
4

Salário-base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em Cada Classe
(Interstícios)

R$120,00
R$ 206,37
R$ 309,56
R$ 412,74

12
12
24
24
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Escala de Salários-base
Classe

5
6
7
8
9
10

Salário-base

R$ 515,93
R$ 619,12
R$ 722,30
R$ 825,50
R$ 928,6B
R$1.031,B7

Número Mínimo de Meses de
Permanência em Cada Classe
(Interstícios)

36
48
48
60
60

-

........................................................................................................»

«Art. 30

.

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de
que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de
estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na
forma estabelecida em regulamento;
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino
da unidade imobiliária qualquer que seja a forma de contratação
da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o constrator, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
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retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;

x - a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 e segurado especial são obrigados a recolher a contribuição
de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso III
deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;

b) diretamente no varejo ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;

XI - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo à
pessoa física não produtor rural que adquire produção para
venda no varejo a consumidor pessoa física.
«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.

§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realize serviços contínuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
........................................................................................................»

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e de Custódia (Selic), a que se refere
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o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1· de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;

b) sete por cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15º dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15º dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;

IH -

para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:

a) trinta por cento, quanto não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
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c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.
§ 1º Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1e deste artigo.»

«Art. 38

.

§ 5º Será admitido o reparcelamento por uma única vez.
§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equívalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1s dia do mês da concessão do
parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento relativamente ao mês do pagamento.

§ 7º Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido»
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«Art. 39.
.........................................................................................................

§ 3" O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação
de pagamento.
§ 4" O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará
alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial a que se
refere o § 3".»
«Art. 45
.
.........................................................................................................

§ 4" Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2" e 3"
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento,»

«Art. 47

.

I -

.

.........................................................................................................
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de
capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de
entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle
de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
........................................................................................................»

«Art. 55

.

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

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente, ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
........................................................................................................»

"Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
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beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.
§ 1" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de beneficio, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2" A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
beneficio, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3" Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»

«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••• 0.0 •••••••

»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não-vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nOs 8.883, de 8 de junho de 1994 e 9.032, de 28 de abril de 1995.»

«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro
oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:
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I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
Il - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.
§ 1º Poderá o Juiz, a requerimento do credor, autorizar seja
parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos adnúnistrativos de débitos previdenciários.
§ 2º Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.
§ 3º O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.

§ 4º O arrematante deverá depositar, no ato,
primeira parcela.

O

valor da

§ 5º Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;

b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;

c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.

§ 6º Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá
antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 7º Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.
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§ 8Q Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS
e for de dificil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgã~
ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.
§ 9 Q Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar Suces_
sivas repetições da hasta pública.»
Art. 2 Q Ficam restabelecidos o § 4Q do art. 86 e o art. 122, e
alterados os arts. 11, 16,48,55,57,58,75,86, caput, 96,102,103,107
130 e 131 da Lei n Q 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguin~
redação:
«Art. 11.
.
.........................................................................................................

v -

..

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporã,
rio, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o aUX11io
de empregados, utilizados a qualquer titulo, ainda que de forma
não contínua;
b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não continua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de Previdência Social;
e) O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
Previdência Social do país do domicílio .

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

)
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«Art. 16

.

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

§ 2" O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
•.•..•...••........•...............•••..............••...............•.••••••.••..................•.••••»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
.......•.................................................................................-

«Art. 55

»

.

§ 2" O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo,
vedada sua utilização para efeito de carência, de contagem
recíproca e de averbação de tempo de serviço de que tratam os
arts. 94 a 99 desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito
em época própria.
.........................................................................................................»

«Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carênoia exigida nesta lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco
anos, conforme dispuser o regulamento.
••••........••••............•.•..............•••..................••••.............•••••................»

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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tadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabe_
lecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do traba.
lho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento.»

«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na
data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei»
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
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resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.»
«Art. 96
.
.........................................................................................................

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo' com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento..
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ 1" A perda da qualidade de segurado não prejudica o
direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época
em que estes requisitos foram atendidos.
§ 2" Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para
obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.»
«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2", será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
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cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
beneficio, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço
se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer e~
atividade.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Se.
guro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitu.
cionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunai~
superiores.

Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos de oficio,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em divida ativa;
c) formular desistência de ações de execução físcaljá ajuizada, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.»

Art. 3º Os arts. 144 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho»
«Art. 453
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregadoS ~as empresas p.úb~icas e sociedades d<; economia ~s~a é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público.»

Art. 4Q OS arts. 3Q e 9· daLein·9.317, de 5 de dezembro de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 1

.

Q

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

fJ contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n Q 8.212, de 24 de julho
de 1991, o art. 25 da Lei n'' 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar n Q 84, de 18 de janeiro de 1996.
........................................................................................................»

«Art. 9º

.

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

§ 4Q Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo,»

Art. 5Q OS magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos 11 do art. 119 e III do § 1Q do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercicio do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alinea a do inciso V
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e no inciso VII do art. 12 da Lei n' 8.112, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n' 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sabre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.

Art. 7' O § 3' do art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril de 1994
passa a vigorar com a seguinte redação:
'
«Art. 25

.

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

§ 3' Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3' do art. 25 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n' 8.540, de 22 de dezembro de 1992.»

Art. 8' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis n's 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.523-10, de 25 de julho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei n' 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n' 158, de 10 de
fevereiro de 1967, a Lei n' 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei n'
5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n' 6.903, de 30 de abril de 1981,
a Lei n' 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2' do art. 38, os arts. 99 e
100 da Lei n' 8.212, de 24 dejulho de 1991, o § 5' do art. 3', os arts. 139,
140,141 e 148 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, os arts. 3' e 4' da
Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei n' 8.641, de 31 de março de
1993, e o § 4' do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 dê abril de 1994.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.524-11, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de motorista e motorista oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.524-10, de 25 de julho de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1997, págs. 18622118638.
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.565-8, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Altera a legislação que rege o Salário.
Educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A contribuição social do Salário-Educação, a que se
refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
Salário-Educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 2º Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
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rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais
entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 1', da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado
e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referenciais, o
número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.

Art. 3' O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à
remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4' A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424,
de 1996.

Art. 5' A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 4909-5190, ago. 1997
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escolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do PASEP,
de acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Delibe_
rativo do FNDE.

Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.565-7, de 25 de julho de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.571-5, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes do Siso
tema Único de Saúde (SUB), ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1Q Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacional
do Seguro social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ F Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 nem exceda a 240 meses.
§ 2Q As unidades federativas mencionadas poderão optar por

incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituidas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

Art. 2Q As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n Q 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5\ as dívidas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à
mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
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Art. 3Q O percentual de que trata o caput do art. 1Q será
reduzido em:
I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios
seguintes; ou
11 - seis pontos, para os municípios com até 20.000 habitantes
e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000
habitantes e identificados por aquele Programa; ou

111 - seis pontos, para os municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional - das crianças de até seis anos,
calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infãncia (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ 1Q Excluem-se do disposto nos incisos I e 11 deste artigo os
municípios com Indice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
- das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2Q A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.

§ 3Q OS municípios a que se refere o inciso 11 deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final
do ano de 1996.
§ 4Q A população de cada município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4Q OS Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1Q desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
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Art. 5" O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3" desta
díde provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprie nto das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
m~rdos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Ê~tados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
O repasse à autar.qui?- previdenci,ári?- do valor corres~ondenteà .mor~,
ar ocasião da prnnerra transferência que ocorrer apos a comurncaçao
Xo INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contríbu.ções sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas ao
INSS até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais
contr~tados ou conveniados como sistema Unico de Saúde (SUS), bem
como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e
indireta, integrantes desse SIstema, poderão ser parceladas em até 96
meses mediante cessão de crédito que tenha junto ao SUS, na forma do
disposto nos arts. 1065 a 1077, do Código Civil.
§ 1" As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribnições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso IV do art. 30 da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7' deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2" O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assu• midas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3" Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com municípios, somente
poderão formalizm:; o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4" Insuficiente o, pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
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notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 52 Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$200,00 (duzentos reais).
§ 62 Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.

§ 72 Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1º, as importâncias devidas a titulo de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 12 de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.
§ 8 2 As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.
§ 9 2 O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Unico de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei n 2 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento
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-

dequaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão,
com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais
acréscimos legais.
Art. 7' Fica convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n' 1.571-4, de 25 de julho de 1997.

Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.572-4, DE 26 DE AGOSTO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos beneficios da Previdência Social.

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

Art. l' O salário mínimo será de R$120,00 (cento e vinte reais),
a partir de 1" de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
ovalor diário do salário mínimo corresponderá a R$4,00 (quatro reais)
e O seu valor horário a R$0,54 (cinqüenta e quatro centavos).

Art. 2' Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3' Para os beneficios concedidos pela Previdência Social
emdata posterior a 3 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo
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anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no aneJ<:o a
esta medida provisória.
Art. 4· Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1.
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$120,OO
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quan.
do da aplicação do disposto no art. 2·, de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.572-3, de 25 de julho de 1997.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo
com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

emjunho/96

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96
em setembro/96

5,92
5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abril/97

1,16

em maio/97

0,58
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CO~GRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado.Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo para Evitar a
Dupla 71ibutação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre a Rendo, celebrado entre o Governo do República Federativa do Brasa e o Governo do República ela
Fínlôndia, em Brasüia, em 2 de abra de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda,
celebrado entre o Governo da RepúblicaFederativa do Brasil e o Governo
da República da Fiulândia, em Brasília, em 2 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(0)

O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 1'.3.1997
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal'
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo ~
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 36, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordosobre o Exerc(.
cio de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu_
lar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 23 de outubro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, em Brasília, em 23 de outubro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de agosto de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 5.7.1997.
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Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Area do Combate

àProduçãoe 00 Tráfico Iltcito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos
Correlatos, celebradoentre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governoda
República da A{rica do Sul, em Pretória, em
26 de novembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. F É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Area do Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correlatos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da África do Sul, em Pretória, em 26 de
novembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de agosto de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 5.7.1997.
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Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Area do Combate

àProduçãoe 00 Tráfico Iltcito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos
Correlatos, celebradoentre o Governoda República Federativa do Brasil e o Governoda
República da Africa do Sul, em Pretória, em
26 de novembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. F É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Area do Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correlatos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da África do Sul, em Pretória, em 26 de
novembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 5.7.1997.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 72, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Mato
Grosso para que possa emitir, através de
ofertas públicas. Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTEMT),
destinando-se os recursos ao giro de sua divida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Estado do Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso
(LFTEMT), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, sem deduções;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de 1987;
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d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$l,OO (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

640365
640456
640547
640639
640731
640365
640457
640547
640638
640731
640364
640455
640549
640640
640731
640365
640457
640548
640639
640731
640362
640457
640549
640639
640730
640364
640455
640546
640640
640731

Vencimento
01.08.1997
01.08.1997

01.08.1997
01.08.1997
01.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
15.08.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.09.1997
01.11.1997
01.11.1997
01.11.1997
01.11.1997
01.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
15.11.1997
01.12.1997
01.12.1997
01.12.1997
01.12.1997
01.12.1997

Quantidade

385.868
374.384
379.508
384.666
324.391
3.335.747
3.223.572
2.871.336
2.533.918
1.924.909
1.833.899
2.047.568
1.441.418
1.394.008
894.434
393.908
385.868
374.384
379.508
384.670
3.474.828
3.335.747
3.223.572
2.871.336
2.533.922
2.212.325
1.833.899
2.047.568
1.441.418
1.394.009
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selie
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.08.1997

01.08.1998

640365

01.08.1997

01.08.1997

01.11.1998

640457

01.08.1997

01.08.1997

01.02.1999

640549

01.08.1997

01.08.1997

01.05.1999

640638

01.08.1997

01.08.1997

01.08.1999

640730

01.08.1998

15.08.1997

15.08.1998

640365

15.08.1997

15.08.1997

15.11.1998

640457

15.08.1997

15.08.1997

15.02.1999

640549

15.08.1997

15.08.1997

15.05.1999

640638

15.08.1997

15.08.1997

15.08.1999

640730

15.08.1997

01.09.1997

01.09.1998

640365

01.09.1997

01.09.1997

01.12.1998

640456

01.09.1997

01.09.1997

01.03.1999

640546

01.09.1997

01.09.1997

01.06.1999

640838

01.09.1997

01.09.1997

01.09.1999

640730

01.09.1997

03.11.1997

01.11.1998

640363

03.11.1997

03.11.1997

01.02.1999

640455

03.11.1997

03.11.1997

01.05.1999

640544

03.11.1997

03.11.1997

01.08.1999

640636

03.11.1997

03.11.1997

01.11.1999

03.11.1997

17.11.1997

15.11.1996

640728
640363

17.11.1997

15.02.1999

640455

17.11.1997

17.11.1997

15.05.1999

640544

17.11.1997

17.11.1997

15.0B.1999

640636

17.11.1997

17.11.1997

15.11.1999

64072B

17.11.1997

01.12.1997

01.12.1998

640365

01.12.1997

01.12.1997

01.03.1999

640455

01.12.1997

01.12.1997

01.06.1999

640547

01.12.1997

01.12.1997

01.09.1999

640639

01.12.1997

01.12.1997

01.12.1999

640730

01.12.1997

17.11.1997
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos
da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984,
e Decretos nOs 1.605, de 19 de junho de 1989, e 1.564, de 9 de julho
de 1997.

§ 1e A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2º O Estado do Mato Grosso encaminhará ao Senado Fede·

ral, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.
Art. 3º No prazo máximo de catorze dias, após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame na
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 73, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio Grande do Sul para que possa emitir, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFTRS), destinando-se os recursos ao giro
de sua divida mobiliária com vencimento no
segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites
de endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LFTRS), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n?3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$l,OO (um real) - Selic;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título
531824

531838
531825
531838

Vencimento

Quantidade

15.08.1997
15.08.1997
15.11.1997
15.11.1997

378.766.386.827
36.116.183.339
672.079.732.128
432.596.902.439
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

Selic
Colocação

15.08.1997
17.11.1997

Vencimento
15.08.2002
15.11.2002

Título
531826
531824

Data-Base
15.08.1997
17.11.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nOs 6.465, de 15 de dezembro de
1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989, e Decreto n" 37.189, de 3 de
fevereiro de 1997.

§ I" A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
§ 2" O Estado do Rio Grande do Sul encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução.
Art. 3" No prazo máximo de catorze dias, após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame na
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 74, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Minas
Gerais para que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estruio de Minas Gerais (LFTMG), deetinando-ee os recursos ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento TW segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n Q69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução,
para efetivar a operação de crédito autorizada no art. 2Q desta
resolução.
Art. 2Q É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), para
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre
de 1997.
Art. 3Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n Q3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da divida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual aos das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$l,OO (um real) - Selic;
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f) características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

Quantidade

511824
511826
511826
511824
511826

15.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
01.11.1997
01.12.1997

161.982.570.742
188.539.645.745
20.885.980.783
456.958.481.253
550.693.136.802

g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos,
Selic
Colocação

Vencimento

15.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
03.11.1997
01.12.1997

01.08.2002
01.09.2002
01.10.2002
01.11.2002
01.12.2002

Título
511812
511826
511826
511824
511826

Data-Base

15.08.1997
01.09.1997
01.10.1997
03.11.1997
01.12.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n? 9.589, de 9 de junho de 1988,
Decreto n· 29.200, de 19 de janeiro de 1989, e Resolução n· 1.837, de
23 de janeiro de 1989.
§ 1· A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três días
de sua realização.
§ 2· O Estado de Minas Gerais encaminhará ao Senado Federal,
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução.
Art. 4· No prazo máximo de catorze dias após concluída a
operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, o Banco
Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final.
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Art. 5· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 6· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 75, DE 1997
Aprova o Terceiro Termo Aditivo de
Rerratificação ao Contrato de Abertura de
Crédito celebrado entre o Estado de Alagoas
e a Caixa Econômica Federal (CEF), em 10
de dezembro de 1996, relativo ao Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados e cujos recursos são destinados
ao Programa de Desligamento Voluntário
(PDV).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É aprovado o Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação
ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre o Estado de
Alagoas e a Caixa Econômica Federal (CEF), em 10 de dezembro de
1996, relativo ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados e cujos recursos são destinados ao Programa de
Desligamento Voluntário (PDVJ.
Art. 2· A operação de que trata o artigo anterior terá as seguintes condições, devendo o Termo Aditivo ser a elas ajustado:
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a) valor: acréscimo de R$165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco
milhões de reais), perfazendo um valor total de crédito de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);
b) condições de pagamento: parcela única, nos termos da rolagem global da dívida;

c) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor incidirá encargos financeiros de 2,2402%
a.m. (dois inteiros e dois mil, quatrocentos e dois décimos de milésimos
por cento ao mês), equivalentes, em 10 de dezembro de 1996, ao custo
de captação médio da Caixa Econômica Federal (CEF), acrescido de
juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre
o saldo devedor atualizado e capitalizado mensalmente;
- os encargos serão repactuados trimestralmente com base no
último balancete da Caixa Econômica Federal (CEF);
- a Caixa Econômica Federal (CEF) fará jus à comissão de
abertura de crédito, incidente no ato de liberação de cada parcela;
d) destinação dos recursos: financiar o programa de incentivo à
exoneração voluntária para os servidores da Administração direta,
autárquica e fundacional do Estado de Alagoas.

Art. 3" A contratação desta operação de crédito é condicionada
ao cumprimento do disposto no art. 4" da Resolução n" 37, de 1997, do
Senado Federal, bem como, do encaminhamento ao Senado Federal
da relação dos servidores alcançados pelas autorizações anteriores,
devidamente acompanhada da comprovação de suas respectivas remunerações e indenizações recebidas.
Art. 4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Senado Federal, 14 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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Faço saber que 0_ SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 76, DE 1997
Denega autorização ao Municlpio de
Osasco para emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município de Osasco (LFTMO),
cujos recursos seriam destinados ao giro de
sua d!vida mobiliária com precatórios no
primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É denegada autorização para a Prefeitura do Município
de Osasco emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município, cujos
recursos seriam destinados à rolagem da dívida vencida em 1Qde
junho de 1997.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que 9 Senado FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 77, DE 1997
Autoriza a República Federativa do Brasil a prestar garantia em operação de crédito
externo a ser celebrada entre a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (RS) e o Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da
Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até
US$ 2,600,000.00 (dois milhões e seiscentos
mil dólares norte-americanos) de principal.
destinando-se os recursos ao financiamento
parcial do Projeto de Ampliação do Hospital
de Pronto Socorro de Porto Alegre (RS), e dá
outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É autorizada a República Federativa do Brasil a preso
tar garantia em operação de crédito externo a ser celebrada entre
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) e o Fundo Financeiro
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de
até US$ 2,600,000.00 (dois milhões e seiscentos mil dólares norte.
americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financia_
mento parcial do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto
Socorro de Porto Alegre (RS).
Art. 2" É autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS) a contratar, com garantia da República Federativa do Brasil, a
operação de crédito a que se refere o artigo anterior.
Art. 3" A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes caracteristicas:
a) mutuário: Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS);

b) mutuante: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Ba.
cia do Prata (Fonplata);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;

d) contragarantia: a ser definida quando da formalização do
contrato entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) e a
República Federativa do Brasil;

e) destinação dos recursos: financiamento parcial do Projeto de
Ampliação do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (RS);

fJ valor: equivalente a até US$ 2,600,000.00 (dois milhões e
seiscentos ~l dólares norte-americanos) de principal;
g) juros: até 7% a.a, (sete por cento ao ano), fixos para o primeiro
semestre de 1997;

- durante o período de desembolso serão aplicadas taxas de
juros conforme a Política de Taxas de Juros do Fonplata, com base no
comportamento das taxas do mercado financeiro internacional e das
principais agências multilaterais de financiamento;
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_ durante o período de amortização será aplicada taxa de juros
IIlédia, calculada em função do montante de cada desembolso;
h) comissão de compromisso: até 1% a.a. (um por cento ao ano)
sobre o saldo não desembolsado do principal, contada a partir do 180·
(centésimo octogésimo) dia da data da assinatura do contrato;
i) comissão de inspeção e vigilância: limitada ao máximo de
US$ 30,693.00 (trinta mil, seiscentos e noventa e três dólares
norte-americanos);

j) condições de pagamento:

- do principal: em dezesseis parcelas semestrais e consecutivas,
aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira cento e oitenta dias
após a data do último desembolso;
-

dos juros: semestralmente vencidos;

- da comissão de inspeção e vigilância: debitada do valor do
financiamento durante o período de desembolso, sendo a primeira
parcela debitada após o registro da operação;
- da comissão de compromisso: nas mesmas datas de pagamento
de juros, sendo a primeira parcela pagável após o registro da
operação.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da
data da publicação desta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 78, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, junto ao
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento
da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de
US$ 1,143,000.00 (um milhão, cento e quarenta e três mil dólares norte-americancet
equivalentes a R$1.209.865,50 (um milhão,
duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais e cinqüenta centavos), em 31 de
março de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre autorizada a
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto
ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
(Fonplata), no valor de US$ 1,143,000.00 (um milhão, cento e quarenta e três mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos), em 31 de março de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial
do programa «Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de
Ãreas Degradadas da Bacia do Arroio do Dilúvio".
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior realizar-se-á nas seguintes condições:
o

a) credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia
do Prata (Fonplata);
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$ 1,143,000.00 (um milhão, cento e quarenta e três
mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$1.209.865,50 (um
milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
cinqüenta centavos), a preços de 31 de março de 1997;
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d) juros: até 7% a.a. (sete por cento ao ano), fixos para o primeiro
semestre de 1997;

_ durante o periodo de desembolso, serão aplicadas taxas de
juros, conforme a política de taxas de juros do Fonplata, com base no
comportamento das taxas do mercado financeiro internacional e das
principais agências multilaterais de financiamento;
_ durante o periodo de amortização, taxa de juros média,
calculada em função do montante de cada desembolso;
e) comissão de compromisso: até 1% a.a, (um por cento ao ano)
sobre o saldo não desembolsado do principal, contada a partir de 180'
(centésimo octogésimo) dia da data da assinatura do contrato;

fJ comissão de vigilãncia e inspeção: limitada ao máximo de US$
16,416.00 (dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis dólares norte-americanos), equivalentes a R$17.376,33 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), em 31 de março de 1997;
g) condições de pagamento:

- do principal: em dezesseis parcelas semestrais e consecutivas,
aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira cento e oitenta dias
após a data do último desembolso;
-

dos juros: semestralmente vencidos;

- da comissão de compromisso: nas mesmas datas estipuladas
para o pagamento dos juros, sendo a primeira parcela debitada após
o registro da operação no RüF;
Art. 3' É a Uuião autorizada a conceder garantia à Prefeitura
Municipal de Porto Alegre na operação de crédito externo referida no
art. F desta resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo está condicionada a que a Prefeitura Muuicipal de Porto Alegre vincule como
contragarantia à Uuião, as transferências constitucionais de receitas
tributárias a que faz jus, complementadas por suas receitas próprias,
mediante formalização de contrato de contragarantia como mecanismo de débito automático em conta corrente.
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Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N2 2.288, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Altera o valor de indenização constante
do anexo ao Decreto n'!. 2.255, de 16 de junho
de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 22do art. 11 da Lei n 29.140, de 4 de dezembro de 1995, e o parecer
da Comissão Especial instituída pelo art. 42 da citada lei,
DECRETA:

Art. 12 O valor da indeuização constante do anexo ao Decreto
n2 2.255, de 16 de junho de 1997, na parte referente à beneficiária
Szajna Spiegner, passa a ser de R$124.110,00 (cento e vinte e quatro
mil, cento e dez reais).
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
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DECRETO Nº 2.289, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Dá nova redação ao inciso I do art. 45
do Decreto nf! 93.872, de 23 de dezembro de
1986, que dispõe sobre a unificação dos
recursos de caixa do Tesouro Nacional
atualiza e consolida a legislação pertinente'
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O inciso I do art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e
com serviços especiais, que exijam pronto pagamento em espécie»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 95.804, de 9 de março de 1988.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
DECRETO Nº 2.290, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta o disposto no art. 5f!, inciso
VIII, da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de
1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 5º, inciso VIII, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1º É destinado ao Fundo Nacional de Cultura (FNC) um por
cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal,
deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios.
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Parágrafo único. Concurso de prognóstico, para efeitos deste
decreto, é todo e qualquer sorteio de números, loterias, aposta, compreendida também a realizada em reuniões hípicas, cuja realização
estiver sujeita a autorização federal, inclusive os eventos similares a
qualquer destas modalidades.

Art. 2· A arrecadação bruta é o produto total da venda de
bilhetes ou apostas, ou arrecadação total de cada concurso de prognóstico, ou similares, antes de qualquer dedução.
Parágrafo único. Para fins de apuração da arrecadação bruta, não
serão considerados os valores que, por força da modalidade do evento
autorizado, fiquem retidos e se destinem à devolução direta aos apostadores ou participantes, de acordo com as regras estabelecidas.

Art. 3· O Ministério da Justiça, no âmbito de sua competência,
fornecerá ao Ministério da Cultura cópias dos atos administrativos
concernentes a autorizações, homologações e alterações de concursos
de prognósticos, loterias e similares.
Art. 4· Os recursos de que trata o presente decreto serão recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 12 do Decreto
n· 1.494, de 17 de maio de 1995.
Art. 5· O Ministério da Fazenda estabelecerá, no prazo de trinta dias, os procedimentos que se fizerem necessários aos processos de
arrecadação e recolhimento.
Art. 6· Para acompanhar o cumprimento das disposições deste
decreto, o Ministério da Cultura, sem prejuizo das competências
atribuidas aos órgãos próprios, poderá celebrar convênios com outros
órgãos ou entidades da Administração Federal, dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Francisco Weffort
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DECRETO Nº 2.291, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Aprova o Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 5º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972,
DECRETA:

Art. 1e Fica aprovado o Estatuto da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que integra o presente decreto sob
a forma de anexo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogados os Decretos nOs 75.374, de 14 de fevereiro
de 1975, 88.586, de 2 de agosto de 1983,90.226, de 25 de setembro de
1984, e o Decreto de 10 de setembro de 1996, que autorizou o aumento
do capital social e alterou o estatuto da Embrapa.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
(EMBRAPA)
ESTATUTO
CAPÍTULO I
Da Denominação e da Personalidade Jurídica

Art. 1º A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), instituída com fundamento na Lei nº 5.851, de 7 de
dezembro de 1972, registrada na Junta Comercial do Distrito
Federal sob nº 03.826773, é uma empresa pública, vinculada ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia
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administrativa e financeira, nos termos do art. 5º, inciso 11, do
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, regida pela referida
Lei n' 5.851/72, por dispositivos constantes da Lei n' 6.126, de 6 de
novembro de 1974, por este estatuto e demais normas de direito
aplicáveis, notadamente a legislação que regula as políticas agrícola
e de ciência e tecnologia.

CAPÍTULO II
Da Sede, do Foro e da Duração
Art. 2' A Embrapa tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, podendo estabelecer unidades em qualquer ponto do território
nacional por decisão do Conselho de Administração.
Art. 3' O prazo de duração da Embrapa é indeterminado.
CAPÍTULO III
Dos Objetivos Sociais
Art. 4' São objetivos da Embrapa:
I - planejar, supervisionar, orientar, controlar e executar ou
promover a execução de atividades de pesquisa agropecuária, com o
objetivo de produzir conhecimentos tecnológicos a serem empregados
no desenvolvimento da agricultura nacional;
II - apoiar, técnica e administrativamente, os órgãos e entidades do Poder Executivo, ou organismos a eles vinculados, com
atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e da política da ciência e tecnologia relativa ao setor agrícola;
lI! - estimular e promover a descentralização operativa, referente às atividades de pesquisa agropecuária de interesse regional,
estadual e municipal, mediante integração com organismos de objetivos afins atuantes naquelas áreas, em relação aos quais exercerá
ação de cooperação técnico-científica;

IV - exercer a coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária (SNPA), mediante convênio com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
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Parágrafo único. As pesquisas de que trata o inciso I deste artigo
abrangem as áreas de ciências agronômicas, veterinárias, da sociolo.
gia e da economia rural, além daquelas relacionadas com a agroindústria, podendo, ainda, estender-se às ciências florestais e do meio
ambiente e, em cooperação com as entidades próprias, a assuntos de
pesca, de meteorologia e outros compreendidos nas áreas de atuação
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 5· Para consecução de suas finalidades, deverá a Embrapa,
especialmente:
I - interagir com entidades públicas, federais, estaduais ou
municipais, que se dediquem à pesquisa agropecuária, visando à
harmouização de programas;
H - articular-se com entidades de direito privado, notadamente as que congreguem produtores rurais e outros agentes do setor
produtivo, para execução de trabalhos de pesquisa agropecuária;
IH - manter estreita articulação com as entidades de assistência
técuica e extensão rural, públicas ou privadas, para efeitos de difusão de
tecnologia e de obtenção de apoio às atividades de pesquisas;
IV - evitar duplicação de investimentos na execução de atividades de pesquisa, mediante a sistemática mobilização da capacidade
já instalada em outras áreas, especialmente nas universidades e em
organismos governamentais federais, estaduais e municipais;
V - promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de
pessoal especializado nos vários tipos de pesquisa a que deve dedicarse, bem como realizar o treinamento sistemático, de seu pessoal
técnico e administrativo;
VI - conceder apoio financeiro para atividades de pesquisa de
seu interesse, a serem executadas por outras entidades, repassando
os recursos financeiros, mediante convênio ou contrato de projetos de
pesquisa específicos;
VII - manter relacionamento com entidades internacionais e
estrangeiras, com vistas à sua pennanente atualização tecnológica e
cientifica e estabelecimento de parcerias na execução de projetos
específicos de pesquisa e desenvolvimento.
Art. 6· A concessão de apoio financeiro, de que trata o art. 5· da
Lei n· 6.126/74, será disciplinada em convênios celebrados entre o
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Ministério da Agricultura e do Abastecimento e os Governos das
Unidades da Federação interessados, a serem implementados mediante contratos firmados entre a Embrapa e as empresas estaduais,
criadas naquelas unidades, na conformidade e para os fins do disposto
no art. 1", inciso IH, da mesma lei, e dependerá do preenchimento
pelas aludidas empresas, das seguintes condições cumulativas:
I - adoção de diretrizes organizacionais e de critérios de
escolha de dirigentes semelhantes aos estabelecidos em relação à
Embrapa;
H - execução dos respectivos trabalhos em consonância com
os sistemas de programação e de controle técnico e financeiro fixados
pela Embrapa;
HI - adequação da metodologia de trabalho e de avaliação às
normas preconizadas pela Embrapa;
IV - condição de principal instrumento estadual de pesquisa
agropecuária;
V - integração ao Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA).
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidas outras modalidades
de cooperação, além do apoio financeiro já referido, inclusive a participação societária da Embrapa, observada a legislação vigente, nas
empresas estaduais de pesquisa agropecuária, a cessão de bens
móveis e imóveis a ela pertencentes ou sob sua administração e a
alocação de pessoal especializado, necessário ao desempenho das
atividades a cargo das aludidas empresas.
Art. 7" Sem prejuízo de sua atuação de natureza executiva, a
Embrapa poderá delegar, às entidades do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), a execução de atividades de pesquisa
agropecuária de interesse da Unidade da Federação em que se situem
e no âmbito territorial de cada uma, exercendo sobre essas atividades
ação de caráter normativo, programático, de coordenação e de acompanhamento e avaliação de resultados, na conformidade do que for
estabelecido em convênio, contrato ou ajuste.

Art. 8" No planejamento de suas atividades, especialmente na
programação de pesquisa e na elaboração do orçamento, a Embrapa
observará as seguintes diretrizes básicas:
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I - atendimento às políticas estabelecidas nos planos nacionais de desenvolvimento e de ciência e tecnologia, compatíveis com
as prioridades estabelecidas nos planos setoriais da agricultura e do
abastecimento;
II - adequação dos projetos e atividades aos programas de
pesquisa do Governo Federal, nas áreas mencionadas no parágrafo
único do art. 4·;
III - revisão de sua programação em face da avalíação de
programas anteriores e daqueles em andamento;
IV - observãncia das diferenças regionais e sociais na elaboração de planos, programas, projetos e atividades;
V - participação das unidades de pesqnisa e desenvolvimento na elaboração dos projetos e atividades;
VI - acompanhamento e avaliação da execução dos programas em vários niveis, a fim de ser verificado o respectivo cumprimento, bem como o montante dos custos reais incorridos e a eficácia dos
processos adotados;
VII - participação das organizações públicas e privadas de
caráter nacional, regional, estadual e municipal na definição de
prioridades e avaliações de resultados.
CAPÍTULO IV
Do Capital Social
Art. 9· O capital social da Embrapa é de R$62.000.000,OO (sessenta e dois milhões de reais), pertencentes integralmente à União.
Art. 10. Observada a legislação pertinente, o capital social da
Embrapa poderá ser alterado mediante:
I - participação de pessoas jurídicas de direito público interno,
bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo reservada à
União, em qualquer hipótese, manter a participação mínima de 51 %
do capital social, com direito a voto, sendo-lhe garantido sempre, em
todas as emíssões de ações, manter essa situação;
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H - incorporação de lucros, reservas e recursos que a União
destinar para esse fim;
IH - reavaliação do ativo:
CAPÍTULO V
Dos Recursos Financeiros

Art. 11. Constituem recursos financeiros da Embrapa:
I - os recursos provenientes de convênios, ajustes ou contratos de prestação de serviços;
H
as dotações consignadas no Orçamento Geral da União;
HI - os créditos abertos em seu favor;
IV - os recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos;
V - a renda de bens patrimonais;
VI - os recursos de operações de crédito, assim entendidos os
decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos pela Embrapa;
VII - as doações que lhe forem feitas;
VIH - receitas operacionais, da exploração de royalties e de
direitos autorias e intelectuais;
IX - quaisquer outras modalidades de receita, inclusive as
decorrentes de comercialização de tecnologias, sementes, mudas,
animais e de outros produtos derivados de pesquisa.
CAPÍTULO VI
Da Administração e da Organização Geral

Art. 12. A Embrapa será administrada pelo Conselho de Administração, órgão de deliberação superior, e pela Diretoria Executiva.
§ 1· Os membros do Conselho de Administração referidos nos
incisos I e II do art. 14 são natos e exercerão seus mandatos enquanto
ocuparem os respectivos cargos.
§ 2· Os membros do Conselho de Administração referidos nos
incisos IH a V do art. 14, o Diretor-Presidente e os Diretores Executivos,
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estes sem denominação específica, serão nomeados pelo Presidente
da República, para mandato de três anos, podendo ser reconduzidos
por igual período.
Art. 13. A estrutura básica da Embrapa compreenderá:
I -

órgão de deliberação superior: Conselho de Administração;

H - órgãos de administração superior, integrados pela Dirs,
toria Executiva e por Unidades Centrais, competindo-lhes o planeja.
mento, a supervisão, a coordenação e o controle das atividades compreendidas nos objetivos da empresa, além da formulação das respectivas políticas;

IH - Unidades Descentralizadas, competindo-lhes desempenhar, conforme o caso e nas respectivas áreas de atuação, funções de
coordenação, programação e execução, no que concerne às atividadesfim da empresa.
Parágrafo único. A estrutura da Embrapa e as funções dos
órgãos que a compõem serão definidas em Regimento Interno, elaborado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Admínístração.
CAPÍTULO VII
Do Conselho de Administração

Art. 14. O Conselho de Administração, com seis membros, terá
a segninte composição:
I - o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, que o presidirá;
H
dente;

o Diretor-Presidente da Embrapa, que será o Vice-Presi-

HI
um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IV -

um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda;

V - dois membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a partir de indicações oriundas de entidades
civis ou governamentais ligadas à pesquisa, ao ensino ou ao desenvolvimento técnico-científico, de representações de profissionais e entidades
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vinculadas à atividade agropecuária ou agroindustrial, bem como de
rgaWzações que congreguem produtores, empresas ou trabaThadoo s que atuem nos setores agropecuário ou agroindustrial, na forma
~ciplinada em resolução do Conselho de Administração.
§ I" As indicações referidas no inciso V serão feitas pelas entidades ou organizações ao Ministro, em lista com, no mínimo, três
nomes para cada vaga.
§ 2" As indicações do Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento ao Presidente da República, de que trata o inciso V,
serão feitas em lista tríplice para cada vaga.
§ 3" Para fins de indicação e exercício dos mandatos, os membros do Conselho de Administração referidos nos incisos III e IV
deverão estar funcionalmente subordinados aos respectivos Ministérios e serão substituídos quando perderem essa condição.
§ 4" Os membros do Conselho de Administração referidos nos
incisos III a V deverão ser profissionais brasileiros de nível universitário, com, no mínimo, curso de mestrado (master ofscience) conclnído, com comprovada experiência gerencial e notários conhecimentos
das atividades de ciência e tecnologia, de política de desenvolvimento
do setor agrícola e de administração.
§ 5" No processo de escolha dos membros do Conselho de Administração, previsto no inciso V, o Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento poderá ser assessorado por um grupo de seleção ad hoc,
composto por pessoas de notário saber nas áreas de ciência e tecnologia.
§ 6" Com exceção dos membros natos, perderão automaticamente os mandatos os demais membros do Conselho de Administração que, no período do mandato, faltarem a três reuniões consecutivas
ou a cinco intercaladas.
Art. 15. Ao Conselho de Administração caberá a organização, o
controle e a avaliação das atividades da empresa, competindo-lhe
especificamente:
I - fixar as políticas de ação da empresa;
II - aprovar o Plano-Diretor da Embrapa e os Planos Anuais
e Plurianuais de Trabalho, bem como os respectivos OrçamentosPrograma;
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III
aprovar a política de pessoal da empresa, o quadro de
pessoal e a tabela de remuneração e demais vantagens, observadas
as normas legais;
IV - fixar as políticas de articulação com entidades de pesquisa e desenvolvimento nacionais, estrangeiras e internacionais;
V - fixar as políticas de articulação com as entidades de
assistência técnica e extensão rural e com outros serviços do poder
público e do setor privado, para efeitos de difusão de tecnologia e de
obtenção de apoio às atividades de pesquisa;
VI - autorizar a alienação e a oneração de bens imóveis da
Embrapa, na forma da legislação em vigor;
VII - autorizar, se for o caso, a contratação de serviços de
auditoria externa;
VIII - aprovar a prestação de contas, bem como propor os
aumentos do capital social da Embrapa;
IX - indicar, ao Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, para nomeação pelo Presidente da República, nomes
para os cargos de Diretor-Presidente e de Diretores Executivos;
X - aprovar a política de escolha dos chefes das Unidades
Descentralizadas;
XI - aprovar o modelo institucional e a estrutura organizacional da Embrapa;
XII - conceder licença aos titulares da Diretoria Executiva e
designar substituto para quaisquer deles, em caso de licença ou
vacância, nesta hipótese até nomeação do novo ocupante do cargo;
XIII - deliberar sobre a participação da Embrapa no capital
social de empresas estaduais de pesquisa agropecuária, observada a
legislação vigente;
XIV
XV

aprovar o regulamento de licitações;
propor alteração do estatuto;

XVI
aprovar a correção monetária do capital social, nos
termos da Lei n· 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
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Parágrafo único. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses, e extraordinariamente sempre que
necessário, em qualquer dos casos por convocação do seu Presidente,
do Presidente da Embrapa ou da maioria dos seus membros, com a
presença mínima de dois terços e deliberará por maioria de votos dos
membros presentes, cabendo ao presidente da reunião o voto de
qualidade, no caso de empate.
CAPÍTULO VIII
Da Diretoria Executiva
Art. 16. À Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente e por três Diretores Executivos, caberá a gestão administrativa
da Embrapa, competindo-lhe especificamente:
I - cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as normas
em vigor e as decisões emanadas do Conselho de Administração;
11 -

autorizar a oneração dos bens móveis da Embrapa;

111 - apreciar e oferecer sugestões para a elaboração dos Regimentos Internos das Unidades Centrais e Descentralizadas;
IV - analisar e aprovar todos os assuntos e propostas a serem
submetidos pelo Diretor-Presidente à decisão do Conselho de Administração.
Art. 17. A Diretoria Executiva deliberará por maioria de votos,
cabendo ao Diretor-Presidente o voto de desempate.
Parágrafo único. A Diretoria Executiva reunir-se-á com a presença do Diretor-Presidente e de dois Diretores Executivos, no mínimo.
Art. 18. A escolha dos titulares da Diretoria Executiva deverá
recair em profissionais brasileiros de nível universitário, de comprovada
experiência administrativa e notório conhecimento das atividades desenvolvidas pela empresa, devendo, pelo menos dois deles, deter o grau
de Doutor em Ciências Agronômicas, Veterinárias, Florestais, Sociologia
e Economia Rural ou Meio Ambiente.
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CAPÍTULO IX
Do Diretor-Presidente e dos Diretores Executivos
Art. 19. São atribuições do Diretor-Presidente:
I - representar a empresa em juízo ou fora dele, receber as
citações judiciais e constituir procuradores;
II - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e
administrativas da empresa, praticando todos os atos inerentes à
respectiva gestão;
III
zadas;

nomear os chefes das Unidades Centrais e Descentraj],

IV
atribnir responsabilidades específicas aos Diretores Executivos, supervisionando-lhes o respectivo trabalho, principalmente no
que conceme à coordenação e supervisão de atividades previstas nos
objetivos e na organização técnico-administrativa da Embrapa;
V - designar o Diretor Executivo que o substituirá durante
suas viagens ao exterior ou em seus impedimentos ocasionais de
duração máxima de quinze dias, assim também o substituto eventual
de qualquer outro Diretor Executivo nas mesmas condições;
VI - promover a contratação, promoção, licenciamento,
transferência, remoção e dispensa de empregados, bem como a aplicação de penalidades disciplinares;
VII - assinar ou delegar poderes para assinatura de convênios, ajustes e contratos;
VIII - submeter ao Conselho de Administração os relatórios,
documentos e informações que devam ser apresentados, para efeito
de acompanhamento das atividades da Embrapa, de conformidade
com a legislação vigente;
IX - submeter ao Conselho de Administração, até 15 de
março do ano segninte, o balanço geral e a respectiva prestação de
contas do exercício findo, acompanhada do pronunciamento e do
parecer do Conselho Fiscal.
Art. 20. Os Diretores Executivos, dentro de suas áreas de atuação, deverão elaborar e submeter ao Diretor-Presidente os projetos de
atos e de normas, cujo exame e aprovação sejam da sua atribuição.
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Art. 21. A abertura de contas bancárias em nome da Embrapa
e a respectiva movimentação, mediante assinatura de cheques, endossoS e ordens de pagamento, assim como a emissão, aceitação e
endosso de títulos de crédito, constituem atos de responsabilidade
privativa do Diretor-Presidente, que poderá delegar tal atribuição,
total ou parcialmente, a quaisquer dos Diretores Executivos ou a
procuradores, constituídos para esse fim específico.
§ 1º A delegação, prevista neste artigo, quando não recair em
titulares da Diretoria Executiva, deverá ser exercida, em conjunto,
por dois empregados da empresa, sendo um deles, preferentemente,
dirigente de Unidade Central ou Descentralizada.
§ 2º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, equiparamse aos empregados da empresa os servidores públicos a seu serviço.
CAPÍTULO X
Do Pessoal

Art. 22. O regime jurídico do pessoal da Embrapa será o da
Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar.
§ 1º Enquanto no exercício do cargo, aos titulares da Diretoria
Executiva serão estendidos os deveres e direitos inerentes ao regime
jurídico de que trata este artigo, nos termos da legislação específica.
§ 2º A admissão de pessoal em cargo de provimento efetivo
dar-se-á mediante seleção pública de provas ou de provas e títulos,
observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.
Art. 23. A remuneração do pessoal da Embrapa procurará acompanhar os niveis do mercado de trabalho, respeitada a legislação vigente.
Art. 24. A remuneração e as demais vantagens dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão fixados de
acordo com as normas editadas pelo Poder Executivo.
Art. 25. Todo o pessoal técnico e adnúnistrativo da Embrapa
será submetido a periódica avaliação de desempenho, visando aferir
a melhoria alcançada pelo empregado e os impactos por ele gerados
em beneficio da empresa, bem como para subsidiar a operacionalizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5211-5302, ago. 1997
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ção de Sistema de Gratificação por Resultados, na forma da lei,
buscando estimular o aumento da produtividade do trabalho, o aper,
feiçoamento e a eficiência da empresa.
Parágrafo único. A avaliação de que trata este artigo será realizada através de critérios a serem aprovados pelo Conselho de
Administração.

Art. 26. Em todos os contratos de trabalho, firmados pela Em.
brapa, será consignado que o empregado admitido poderá ser transferido para qualquer ponto do Território Nacional, de acordo com as
necessidades do serviço, e que toda a sua produção técnico-científiea
será de propriedade da empresa, em consonãncia com o disposto na
legislação vigente e nas normas da Embrapa.
CAPÍTULO XI
Do Exercício Social

Art. 27. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 28. A Embrapa levantará, obrigatoriamente, seu balanço
geral em 31 de dezembro de cada ano, para todos os fins de direito.
Art. 29. Do resultado do exercício, feita a dedução para atender
aos prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, o
Conselho de Administração fixará a sua destinação, observando as
parcelas de:
I - cinco por cento para a constituição da reserva legal, até
que alcance vinte por cento do capital social;
II - virite e cinco por cento, no mínimo, para o pagamento de
dividendos.
§ 1Q OS prejuízos acumulados, observado o art. 189 da Lei
Q
n 6.404176, poderão ser deduzidos do capital social, na forma prevista
no art. 173 da mesma lei.

§ 2Q Do resultado do exercício, obtido após as referidas deduções, o Conselho de Administração definirá a participação dos empregados, nas bases e condições autorizadas pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE), observados os limites
estabelecidos na legislação.
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§ 3· O saldo, se houver, será apresentado ao Conselho de Administração, acompanhado de Plano de Aplicação elaborado pela Diretoria Executiva, para deliberação e submissão à aprovação do Ministério do Planejamento e Orçamento, ouvido o Ministério da Fazenda.

CAPÍTULO XII
Do Conselho Fiscal

Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído de três membros
efetivos, de reputação ilibada e reconhecida capacidade técnica, sendo
um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante
do Tesouro Nacional e os demais indicados pelo Ministro de Estado
da Agricultura e do Abastecimento, que os designará para mandato
de um ano, admitida a recondução.
§ 1· Cada membro do Conselho Fiscal terá um suplente indicado e designado nas mesmas condições do titular.
§ 2· A remuneração dos membros do Conselho Fiscal Será fixada pelo Conselho de Administração, observados os parâmetros e
restrições legais.
§ 3· Perderá o mandato o membro do Conselho Fiscal que, sem
motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões.
§ 4· Os membros do Conselho Fiscal elegerão, entre si, na
primeira reunião, o seu Presidente.
§ 5· O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente ou extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente, pelo
Diretor-Presidente da Embrapa ou pelo Presidente do Conselho de
Administração, e deliberará por maioria de votos.
Art. 31. Ao Conselho Fiscal compete:
I - pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe
forem submetidos pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria
Executiva;
II - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e
requisitar informações;
III - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
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IV - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
V - opinar sobre o relatório anual de administração, fazen,
do constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis à deliberação do Conselho de Administração;
VI - opinar sobre as propostas de alteração do capital social;
VII - denunciar aos órgãos de administração os erros, fraudes
ou outras irregularidades que descobrir, e sugerir-lhes as providân,
cias cabíveis;
VIII - analisar, mensalmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaborados pela empresa;
IX - examinar as demonstrações do exercício social e sobre
elas opinar;
X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou
da Diretoria Executiva, na forma do § 3' do art. 163 da Lei n? 6.404176;
XI - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração
de bens imóveis;
XII - opinar sobre a destinação do resultado líquido de operações e a constituição de reservas de lucros;
XIII - articular-se com os auditores contratados pela Embrapa, facilitando-lhes o acesso aos documentos relativos à aplicação de
recursos, relatórios financeiros e prestação de contas;
XIV - exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de
fiscalização.
§ l' Mediante comunicação por escrito, os órgãos de administração são obrigados a fornecer ao Conselho Fiscal, dentro do prazo
de dez dias de seu recebimento, cópia das atas de suas reuniões e,
dentro de quinze dias do seu recebimento, cópia dos balancetes e
demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem
como dos relatórios da execução de orçamentos.
§ 2' O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer um de seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou
contábeis especiais.
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CAPÍTULO XIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem assim o Diretor-Presidente e os Diretores Executivos, ao assumirem e ao deixarem as funções ou cargos, prestarão
declaração de bens de acordo com a legislação vigente.
Art. 33. Em caso de extinção da Embrapa, seus bens e direitos,
atendidos os encargos e responsabilidades assumidos, serão revertidos ao patrimônio da União e ao das pessoas jurídicas que participarem do capital, proporcionalmente à respectiva integralização.
Art. 34. Para composição do primeiro Conselho de Administração, o mandato dos membros de que trata o inciso V do art. 14 será
de dois anos, podendo ser reconduzidos para exercício de mandato
regular.
Parágrafo único. As indicações, para os fins previstos no caput,
primeira parte, obedecerão a regulamento expedido pela Diretoria
Executiva.
Art. 35. Enquanto o primeiro Conselho de Administração não
estiver integralmente composto, na forma do art. 14, não será observado o quorum previsto no parágrafo único do art. 15.

DECRETO NO 2.292, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Incorpora à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, apro-

vada pelo Decreto n' 2.092, de 10 de dezembro
de 1996, as alterações introduzidas na Nomenclatura Comum do Mercosul pelos Decre-

tos n" 2.135, de 24 de janeiro de 1997, e
n' 2.215, de 25 de abril de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4", incisos I e Il, do Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de dezembro
de 1971,
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DECRETA:

Art. l' Fica alterada, na forma dos Anexos I e II a este decreto, a
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipí),
aprovada pelo Decreto n' 2.092, de 10 de dezembro de 1996, com a
incorporação das modificações introduzidas na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) pelo art. l' do Decreto n' 2.135, de 24 de janeiro de
1997, e pelo art. l' do Decreto n' 2.215, de 25 de abril de 1997.
Parágrafo único. As alterações de nomenclatura, ora incorporadas à Tipi, não implicam modificação das respectivas alíquotas,
ficando mantidos os ex dos códigos 3807.00.00, 4011.91.90 e
7604.29.11, não reproduzidos no Anexo r.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Anexo I
Situação Anterior

Código
NCM

Descrição

Situação Atual
A1íq.
(%)

1502.00.12 Fundidos (incluídos
os de premiersjus)

NT

Código
NCM

Descrição

1502.00.12 Fundido (incluído o
prelimer jus)

AIlq.
(%)

NT

2517.20.00

2517.20.00 -Mecadame de escôrias de altos-fornos, de

outras esc6rias ou de
resíduos industriais
semelhantes. mesmo
contendo matérias incluídaa na suposição
2517.10
2843.90

NT

amálgamas
2843.90.10 Tricloreto de rutênio
2843.90.90 Outros
2933.90.94 Metanamina e seus
sais

...subposição...

NT

2843.90.00 -Outroa compostos;

-Outroa compostos;

amálgamas

O
O
O

SUPRIMIDO
SUPRIMIDO

2933.90.94 Metenamima (Hexametilenotetramina) e
seus sais
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Situação Anterior

Descrição

Código
NCM

Situação Atual

Alíq.
(%)

Código
NCM

Descrição

3204.19.12 Preparações à base de
beta-caroteno, com
6le08, ou gorduras ve-

3204.19.12 Preparações contendo
beta-carotenc, ésteres
metflico ou etílico do

getais, amido, gelatina, eacaroae elou dex-

ácido S'-apo-.beta-caro-

trina, próprias para colorir alimentos

na. com óleos ou gorduras vegetais, amido.

Alíq.
(%)

tenóico de cantaxanti-

O

gelatina, aacaroee ou

dextrina,

próprias

para colorir alimentos

3B07.00.00 Alcatrões de Madeira;

O

3B07.00.00

Óleos de Alcatrão de
Madeira; Creosoto Ve-

getal; Metileno j Breu
(PEZ) Vegetal; Breu

(PEZ) para a Indústria

da Cerveja e prepareções semelhantes à
base de Oolofôníae, de

Ácidos Resínicos ou
de Breu (PEZ)Vegetal
2BII.21.3

...Creosoto de

Madeira...

O

Dlspereantea-deter-

3BII.21.30 Dieperaantes sem cín-

gentes
3BII.21.31 De TBN menor de 170
(NormaASTM D 2B96
ou equivalente)
3B11.21.39 Outros

zas
B
B

3B11.21.40 Preparações contendo,
pelo menos, um doa
produtos compreendidos nos itens 3811.21.10
e 3811.21.20 ou nos
subitens 3811.21.31 e
3B11.21.39

B

3BII.21.50 Peptizantes

B

Col. Leis

O
O

SUPRIMIDO
SUPRIMIDO

3B11.21.40 Detergentes metálicos

B

3B11.21.50 Outras preparações
contendo, pelo menos,
um de quaisquer dos
produtos compreendidos nos itens 3811.21.10,
3B11.21.20,3B11.21.30
e 3B11.21.40

B
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Situação Anterior

Código
NCM

Descrição

Situação Atual

Allq.
(%)

3811.29.10 Peptizantes e/ou dís-

pereantes-detergentes,
de TBN menor de 170
(Norma ASTM D 2896
ou equivalente

Descrição

Alfq.
(%)

3811.2910 Dispersantes sem cinzas

8

3811.29.20 Detergentes metálicos

8

3811.90.10 Dispersantes sem cinzas, para óleos de petróleo combustíveis

8

8

3811.29.20 Peptizantes e/ou diaperaantes-detergentes,

de TBN superior ou
igual a 170 (Norma
ASTMO 2896 ou equívalente)

Código
NCM

8

3811.90.10 Dispersantes sem eínaaa, para óleos de petrõlec combustíveis,

comteor de óleos mineraís e/ou solventes aromáticos superior ou
igual a 30%, em peso

3824.90.86 Maneb;

Cloreto de benzalcônio

3824.90.89 Outros

8
3824.90.86 Mazeb; Mancozeb; elo-

Mancozeb;
10

reto de benzalcônio

10

Preparações à base de

3824.90.6

10

tetraf1uoretano e pentafluoretano; preparações à base de clorodi-

fluormetano e pentafluoretano; preparações à base de clorodifluormetano e clorotetrafiuoretano

3824.90.61 Preparações à base de
tetraf1uoretano e pentafluoretano

10

3824.90.62 Preparações à base de
c1orodifluormetano e
pentafiuoretano
3824.90.63 Preparações à base de

10

clcrodífluormetano e

3911.90.29 Outros

12

clorotetraf1uoretano
3824.90.89 Outros

10
10

3911.90.23 Polietilenaminas
3911.90.29 Outros

12
12
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Situação Atual

Situação Anterior
Descrição

Código

Allq.
(%)

NCM
3920.10.00 -De polímeros de etileno

Código
NCM
3920.10

Alfq.

Descrição

(%)

-De polímeros de etí-

leno

15

3920.10.10 De densidade superior
ou igual a 0,94, eapessura inferior ou igual a
19 micrometros (DÚCf008). em rolos de largura inferior ou igual

a66cm
3920.10.90 Outras
4011.91.1

4011.91.10 Para máquinas das
posições 8429 ou 8430
e da suposição 8479.10

20

15
15

Para máquinas dasposiçõeB 8429 ou 8430 e
da suposição 8479.10

4011.91.11 Com seção de largura
nominal superior ou
igual a 1.143mm (45")
e diâmetro do aro

ec-

perior ou igual a
1.143mm (45")
4011.91.19 Outros
4011.91.90 Outros

20

4011.91.20 Radiais, para dumpers,
concebidos para serem
utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual
a 940mm (37")e diâmetro do aro superior ou
igual a 1.448mm (57")

4011.91.90 Outros
4011.99.90 Outros

20

20
20

4011.99.2

20
20

Para máquinas das posíções 8429 OS 8430 e
da subposição 8479.10

4011.99.21 Com seção de largura
nominal superior ou
igual a 1.143mm (45")
e diâmetro de aro BUperior ou igual a
1.143mm (45")
4011.99.29 Outros

20
20
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Situação Anterior
Código

Descrição

Situação Atual

Alfq.
(%)

NCM
4011.99.90 Outros

20

Código
NCM

Descrição

Alfq.
(%)

4011.9930 Radiais, para dumpers, concebidos para
serem utilizados fora de rodovias, com
seção de largura superior ou igual a 940mm

(37") e diâmetro do aro
superior ou igual a
1.448mm (57")

4802.30.10 De peso por metro quadradoinferiora 19 gramas

4809

4011.99.90 Outros

20

4802.30.10 De peso inferior a
1991m'

12

12

Papel-carbono (Papel
Químico*), Papel Autocopiativo e outros Papéis para cópia ou duplicação (incluídos os
papéis revestidos ou
impregnados, para estênceíe ou para chapas
ofsete), mesmo impressce, em rolos ou
em folhas

4809

...Ofsete...

4823.90.20 De rigidez dielétrica
superior ou igual a
600V (Norma ASTM
202 ou equivalente) e
peso por metro qua-

4823.90.20 ...e de peso inferior ou
igual a 60glm 2

drado inferior ou igual
aGOgramas

20

15
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Situação Anterior
Código
NcM

Descrição

Situação Atual
Alíq.
(%)

7019.52

7019.52.00 -De pargura superior
a 30em,em ponto de
tafetá, com peso inferior a 250glm2, de filamentos de título não
superior a 136 tex, por
fio simples

Ex 01 Para uso em
aeronáutica

Código
NCM

Descrição

Alíq.
(%)

--De largura superior
a SOem, em ponto de
tafetá, com peso inferíor a 250g/m 2, de fila-

mentos de títulos não
superior a 136 tex, por
10
O

fio simples

7019.52.10 Com teor de matéria
orgânica superior ou
igual a 0,075% e inferior ou igual a 0,3%,
em peso, segundo Nor-

maAN8l/lPC-EG-140,
próprios para fabricação de placas para circuitos impressos
7019.52.90 Outros
Ex 01 Para uso em
aeronáutica
7217.10.10 Com um teor de carbono superior ou igual a
0,6%, em peso

7217.10.1
5

O

Com um teor de carbono superior ou igual a
0,6%, em peso

7217.10.11 Com um teor, em peso,
de fósforo inferior a
0,035% e de enxofre
inferior a 0,035%,
temperado e revenido,
flecha máxima sem
carga de lcm em Lm,
resistência à tração
superior ou igual a
1.960MPa e cuja
maior dimensão da
seção transversal seja
inferior ou igual a
2,25mm
7217.10.19 Outros
7604.29.11 Forjadas, de seção circular, de diâmetro
superior ou igual a
400mm mas inferior ou
igual a 760mm

10
10

5
5

7604.29.11

5

...seção transversal
cirular,...

5
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Situação Anterior
Código

NCM

Descrição

(%)

8433.59.10 Desfibradoras de algodão

8443.1

Situação Atual
Alíq.

5

8501.62.00 -De potência superior
a 75kVA mas não superior a 375kVA
8525.20.80 Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia,
digitais
Ex 01 Para uso em
aeronáutica

8530.80.10 Digitais para controle
de tráfego de automotores
8540.50.10 Com diagonal de tela
inferior a 35,56cm (14
polegadas)
8540.50.20 Com diagonal de tela
superior ou igual a
35,56cm (14 polegadas)

8704.10.00 -Dumpers concebidos
para serem utilizados
fora de rodovias

NCM

Descrição

Colhetadeiras de algodão
8433.59.11 Com capacidade para
trabalhar até dois suleros de colheira e potência no volante inferior ou igual a 59,7kW
(80HP)
8433.59.19 Outras

Allq.
(%)

8433.59.1

-Máquinas e aparelhos
de impreaãc por ofsete

8443.40.90 Outras

Código

8443.1

5

5
5

...ofsete

8443.40.90 Outros

5

8501.62.00
10

...375kVA
8525.20.8

20
O

Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia,
digitais
8525.20.81 De freqüência inferior
ou igual a 23GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a
8Mbitsls
Ex 01 Para uso em
aeronáutica
8525.20.89 Outros
Ex O1 Para uso em
aeronáutica

10

8530.80.10 Digitais,...

20
O
20
O
10

10
8540.50.10
10

...35,56cm (14")

10

...35,56cm (14··)

10

8540.50.20
10

8704.10.00 -Dumpers concebidos...
5
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Situação Anterior
Descrição

Código

Situação Atual
Alíq.

Código

NCM

(%)

NCM
9006.59.20 De foco ajustável

9030.20.22 Vetorscópio

18

15

Descrição

Aliq.
(%)

9006.59.2 De foco ajustável
9006.59.21 Para obtenção de negativos de 45mm x 60mm
ou de dimeIl8ões superiores
9006.59.29 Outras

18
18

9030.20.22 Vetorscópios

15

Anexo II
Situação Atual

Situação Anterior
Capítulo 39
Notas

Capítulo 39
Notas

......................................................................... .........................................................................
2. .................................................................... 2. .. ..................................................................

h) a borracha sintética, conforme definida h) a borracha sintética, conforme definida
no Capítulo 40, e suas obras;

no Capítulo 40, e suas obras;

Capítulo 78
Nota da Subposíção

Capítulo 78
Nota da Subposiçâo

Quadro - Outros elementos

Quadro - Outros elementos

Outros (Te-telúrio, por exemplo), cada um

Outros (Te, por exemplo), cada um

Seção XVI
Notas

Seção XVI
Notas

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

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

1.

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

1.

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

h) as hastes de perfuração (posição 7304);

h) os tubos de perfuração (posição 7304);

Capítulo 84
Notas

Capítulo 84
Notas

8. Para aplicação da posição 8470, expreasão de bolso aplica-se apenas às máquinas
cujas dimensões não excedam 170mm
x 100mm x 45mm

8. Para aplicação da posição 8470, a
expressão de bolso eplíca-ee apenas àa
máquinas cujas dimensões não excedam
170mm x 100mm x 45mm

......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
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Situação Anterior

Situação Atual

Capítulo 85

Capítulo 85

Notas

Notas

......................................................................... .........................................................................
4. .................................................................... 4. .. ..................................................................
A expressão circuitos impressos não com- A expressão circuitos impressos não

preende os circuitos combinados com elementos diferentes dos obtidos DO decurso do
processo de impressão, nem as resistências,
condensadores ou indutâncias discretos.

compreende os circuitos combinados com
elementos diferentes dos obtidos no decurso
do processo de impressão, nem as
resistências, condensadores ou índutâncíaa
......................................................................... discretos. Todavia, os circuitos impressos
podem estar providos' de elementos de
conexão não impressos.

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

DECRETO N' 2.293, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Dá nova redação ao art. 1 2 do Decreto n2
1.500, de 24 de maio de 1995, que cria a
Comissão Especial de Anistia, no âmbito do
Ministério do Trabalho, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" O art. 1" do Decreto nº 1.500, de 24 de maio de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º É criada, no âmbito do Ministério do Trabalho,
Comissão Especial de Anistia, com a finalidade de apreciar os
requerimentos de anistia de empregados do setor privado e
ex-dirigentes e ex-representantes sindicais, fundamentados
no art. 8", § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 7" da Lei n? 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou
na Lei nº 8.632, de 4 de março de 1993.»
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Ficam revogados o inciso IV do art. 3" e o inciso III do
art. 4" do Decreto n" 1.500, de 24 de maio de 1995.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 1760da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

DECRETO N" 2.294, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na forma dos
Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
um DAS 101.4, seis DAS 101.3,22 DAS 101.1, nove DAS 102.3, cinco
DAS 102.1 e seis FG-2;
II - da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
quatorze DAS 101.2, dez DAS 102.2 e 76 FG-1.
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Art. 2" Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura
Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias contados da data da publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento fará publicar no
Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados da data de
publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivo niveI.
Art. 3" O Regimento Interno da Sudene será aprovado dentro
de noventa dias, a contar da data da publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se os Decretos nOs 89.815, de 19 de juuho de
1984,91.540, de 19 de agosto de 1985, 92.435, de 3 de março de 1986,
208, de 6 de setembro de 1991, e o Anexo XLV ao Decreto n" 1.351, de
28 de dezembro de 1994.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1" A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas Regionais,
de acordo com o Decreto n" 1.361, de I" de janeiro de 1995, tem como
competência a constante da Lei n" 3.692, de 15 de dezembro de 1959.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º A Sudene tem a seguinte Estrutura Organizacional:

I
II

Conselho Deliberativo;
Secretaria Executiva, integrada por:

a)

órgãos de assistência direta e imediata ao superintendente:

1.
2.
3.
4.

Gabinete;
Coordenação de Acompanhamento e Avaliação;
Coordenação de Comunicação Social;
Coordenação de Cooperação Internacional;

b)

órgãos seccionais:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procuradoria;
Auditoria;
Diretoria de Recursos Humanos;
Diretoria de Administração e Serviços;
Coordenação de Informação e Informática;
Coordenação de Modernização Administrativa;

c) órgãos específicos singulares:
Diretoria de Planejamento e Orçamento;
Diretoria de Programas Sociais;
Diretoria de Programas Econômicos;
Diretoria de Administração de Incentivos;
Coordenação de Defesa Civil;
d) órgão de apoio: Coordenação da Secretaria do Conselho
Deliberativo;
e) órgão colegiado: Junta Diretora;
f) órgãos descentralizados: Escritórios.
1.
2.
3.
4.
5.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5211-5302, age. 1997

5242
CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades
Seção!
Dos Órgãos de Direção

Art. 3· As competências do Conselho Deliberativo e da Secretaria Executiva são, respectivamente, as estabelecidas nos arts. 13 e 14
da Lei n· 3.692, de 1959.
Seção II
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Superintendente

Art. 4· Ao Gabinete compete:
I - assistir ao superintendente em sua representação política e
social, incumbindo-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse da
Sudene, em tramitação no Congresso Nacional;
11I - acompanhar o atendimento aos requerimentos de informação formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação de portarias e outros atos oficiais do superintendente no Diário Oficial e no Boletim de Pessoal;
V - acompanhar a atuação dos Escritórios da Sudene;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
superintendente.

Art. 5·
compete:

A Coordenação

de Acompanhamento e Avaliação

I - administrar o sistema de cadastro de pessoas físicas e
jurídicas beneficiárias do Sistema de Incentivos Fiscais;
II - acompanhar a execução físico-financeira dos projetos,
contratos e convênios celebrados entre a Sudene e empresas públicas
ou privadas;
11I - assessorar o superintendente no acompanhamento gerencial dos projetos, contratos e convênios;
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IV - avaliar a eficácia das ações gerenciais dos projetos e ações
programados, operados ou coordenados pela Sudene.
Art. 6" À Coordenação de Comunicação Social, como órgão do
Sistema de Comunicação Social do Poder Executivo Federal (Sicom),
compete:
I - planejar, coordenar e executar a política de comunicação
social da Sudene, em consonância com as diretrizes definidas pela
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
n - assessorar o superintendente em assuntos relativos à
comunicação social, bem como programar, coordenar e administrar
campanhas publicitárias da superintendência;
In - planejar, coordenar e administrar as relações entre a
Sudene e a imprensa.
Art. 7" À Coordenação de Cooperação Internacional compete:
I - estudar, acompanhar e analisar o processo de integração
econômica entre os blocos internacionais, com vistas a identificar
oportunidades de ampliação do mercado da região;
Il - identificar e analisar oportunidades comerciais e de investimentos estrangeiros e internacionais para o Nordeste;
In - identificar e analisar ofertas de cooperação e capacitação
científica e tecnológica com vistas à disponibilidade de recursos
humanos qualificados na região.

Seção III
Dos Órgãos Seccionais
Art. 8" À Procuradoria compete:
I -

representar judicial e extrajudicialmente a Sudene;

n - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da Sudene, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993;
In - a apuração da liqnidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Sudene, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
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Art. 9º À Auditoria compete:
I - assessorar o superintendente e as unidades da Secretaria
Executiva da Sudene em matéria de fiscalização das atividades
desempenhadas pela autarquia;
11 - realizar fiscalizações periódicas nos projetos beneficiários
do Sistema de Incentivos e nos convêuios celebrados pela Sudene e
quando da ocorrência de indicios de irregularidades na execução dos
mesmos.
Art. 10. À Diretoria de Recursos Humanos, como órgão seccional
do Sistema de Pessoal Civil da Admiuistração Federal (Sipec), compete
planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com:
I - a admiuistração dos servidores em atividade, aposenta.
dos e pensiouistas da Sudene;
11 - o desenvolvimento e capacitação dos servidores;
IH - o apoio à saúde e ao bem-estar social dos servidores em
atividade, aposentados e pensiouistas.
Art. 11. À Diretoria de Administração e Serviços, como órgão
seccional integrante do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), compete:
I - planejar, coordenar, dirigir e executar as atividades relacionadas com o registro dos atos e fatos da gestão orçamentário-financeira e patrimonial;
11 - controlar e analisar a execução da receita e despesas, e a
utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
do Governo Federal;
111 - planejar, coordenar, dirigir e executar as atividades de
administração dos edifícios públicos sob a responsabilidade da Sudene, de material, de transporte, de comunicações administrativas e de
documentação;
IV - coordenar as atividades relacionadas com os serviços de
reprografia realizados pela Sudene e acompanhar, fiscalizar e controlar os serviços gráficos contratados a terceiros.
Art. 12. À Coordenação de Informação e Informática, como
órgão seccional integrante do Sistema de Administração dos Recursos
de Informação e Informática (Sisp), compete:
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I - administrar os conjuntos ordenados de procedimentos automatizados de coleta, tratamento e recuperação da informação e seus
respectivos acervos;
H - administrar o conjunto formado pelos eqnipamentos, materiais e programas de computador que constituem a infra-estrutura
tecnológica de suporte automatizado ao ciclo da informação.

Art. 13. À Coordenação de Modernização Administrativa, como
órgão seccional do Sistema de Organização e Modernização Administrativa (Somad), compete propor, coordenar e acompanhar planos,
programas, projetos e atividades relacionados com desenvolvimento
institucional organização, qualidade, produtividade, normatização e
racionalização de instrumentos, métodos e procedimentos de trabalho.
Seção IV
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 14. À Diretoria de Planejamento e Orçamento compete:
I - coordenar estudos e pesquisas regionais necessários ao
planejamento, incluindo, além de informações sociais, econômicas e
territoriais, estudos sub-regionais e urbanos e contas regionais;
II - coordenar estudos e pesquisas sobre os recursos naturais
da região, bem como de proteção ao meio ambiente, com vistas à
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas florestais e proteção à
biodiversidade;

IH - coordenar a formulação de estratégias para o desenvolvimento regional em consonância com as políticas nacionais;
IV - acompanhar e avaliar as repercussões macroeconômicas
dos programas e projetos nacionais e regionais de desenvolvimento e
dos investimentos em infra-estrutura econômica e social no Nordeste;
V - definir estratégias, diretrizes e prioridades para a orientação das demais diretorias na elaboração de programas e projetos
regionais;
VI - coordenar a elaboração de proposta de programação orçamentária e financeira da Sudene e acompanhar e avaliar a sua
execução.
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Art. 15. À Diretoria de Programas Sociais compete:
I - coordenar a elaboração de programas e projetos integrados de natureza social, em articulação com órgãos governamentais,
organizações não governamentais ou privadas;
11 - estudar, definir e indicar ações estratégicas a serem seguidas nas áreas de educação e capacitação tecnológica, saúde e nutrição,
saneamento e habitação, trabalho e promoção social.

Art. 16. À Diretoria de Programas Econômicos compete:
I - coordenar a elaboração de programas e projetos de natureza econômica, em articulação com órgãos dos governos federal,
estaduais e municipais, empresas privadas e organizações não governamentais;
11 - estudar, definir e indicar ações estratégicas a serem seguidas nas áreas de agricultura, indústria, infra-estrutura e turismo,
comércio e serviços.

Art. 17. À Diretoria de Administração de Incentivos compete:
I - realizar a análise dos projetos econômicos da iniciativa
privada, beneficiados pelo sistema de incentivos fiscais, de acordo
com critérios e prioridades definidos pelo Conselho Deliberativo da
Sudene;
11 - realizar a fiscalização dos projetos econômicos referidos
no inciso anterior, de acordo com normas e critérios estabelecidos pela
superintendência;
111 - administrar a concessão de incentivos especiais a empresas estabelecidas no Nordeste;
IV - planejar promoções sobre os incentivos fiscais e financeiros concedidos pelo Governo Federal para o Nordeste.

Art. 18. À Coordenação de Defesa civil, como órgão seccional
do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec), compete supervisionar, a nível regional, as atividades preventivas, assistenciais e de
recuperação dos efeitos de desastres naturais ou provocados pelo
homem.
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Seção V
Do Órgão de Apoio

Art. 19. À Coordenação da Secretaria do Conselho Deliberativo
compete executar os serviços de apoio ao Conselho Deliberativo da
Sudene.
Seção VI
Do Órgão Colegiado
Art. 20. À Junta Diretora compete o exame de assuntos específicos, mediante convocação do superintendente, a quem cabe privativamente presidi-la.
§ F A Junta Diretora será integrada pelo superintendente,
superintendente adjunto, procurador-geral, auditor-geral e diretores
dos órgãos específicos singulares.
§ 2' A Junta Diretora terá como secretário o chefe de gabinete.
§ 3" O superintendente poderá convidar para as reuniões da
Junta Diretora outros servidores ou terceiros, para aproveitamento
de experiências diferenciadas.
Seção VII
Dos Órgãos Descentralizados

Art. 21. Aos Escritórios compete representar administrativamente a Sudene no âmbito de suas áreas de atuação e apoiar os órgãos
da Secretaria Executiva na realização de seus objetivos, bem como
manter intercâmbio com as diversas esferas dos Poderes Legislativo,
Executivo,Judiciário e comentidades representativas da sociedade civil,
visando acompanhar matérias dointeresse da região e, particularmente,
daSudene.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Superintendente

Art. 22. Ao superintendente incumbe:
I - fixar diretrizes de atuação da Secretaria Executiva;
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11 - aprovar os planos anuais de trabalho e, a nível da
Secretaria Executiva, os orçamentos plurianuais de investimento e
orçamentos anuais da Sudene;

111 - propor ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento o regimento interno da Secretaria Executiva, por intermédio
da Secretaria Especial de Políticas Regionais;
IV -

representar a Sudene em juízo ou fora dele;

V - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo da Sudene;
VI - definir os instrumentos para a supervisão e controle das
entidades de que a Sudene participa majoritariamente;
VII - firmar acordos, contratos e convênios, com entidades
nacionais, estrangeiras e internacionais;
VIII - prover cargos e funções, admitir, requisitar, dispensar
e praticar os demais atos de administração de pessoal, nos termos da
legislação em vigor;
IX - criar grupos de trabalho, comitês e comissões de caráter temporário para estudos e trabalhos específicos, no âmbito da
Sudene;
X - submeter ao Conselho Deliberativo as matérias que
dependem da apreciação ou aprovação daquele colegiado.
Seção Il
Do Superintendente Adjunto

Art. 23. Ao superintendente adjunto incumbe:
I - substituir o superintendente em seus afastamentos e
impedimentos regulamentares;
11 - acompanhar e supervisionar, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo superintendente, a atuação das unidades de direção superior de atividades específicas referidas no art. 2·, inciso 11,
alínea c, deste decreto;

111 -

desempenhar outras atribuições que lhe sejam cometidas.
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SeçãoIII
Dos Demais Dirigentes
Art. 24. Ao procurador.geral, ao auditor-geral, aos diretores, ao
chefe de gabinete, aos coordenadores e aos demais dirigentes incumbe
planejar, dirigir, coordenar e avaliar a execução das atividades de
suas respectivas unidades, bem como exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em regimento interno.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25. As normas de organização e de funcionamento das
unidades da Sudene e as atribuições de seus dirigentes serão estabelecidas em regimento interno, proposto pelo seu superintendente e
aprovado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste
Unidade

Cargos!
Funções

n'
1
1
9
1
3
1
2

Gabinte
Coordenação de Acompanhamento e
Avaliação

Divisão

Coordenação de Comunicação Social

1
1
4
1
1
1
2
1

Denominação

Cargo/Função

DAS!
FG

Superintendente
Superintendente

101.6

Adjunto

101.5
102.3
102.2
FG-1
101.4
FG-1

Assessor

Assistente
Chefe

Coordenador
Chefe

Corodenedor
Auxiliar

101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.3
102.1
FG-1
FG-2
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Unidade

Cargos!
Funções

o'
Coordenação de Cooperação Internacional

Procuadoria
Divisão

Auditoria
Corodenação
Divisão
Diretoria de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão

Diretoria de Administração e Serviços
Coordenação
Divisão

Coordenação de Informação e Informática

1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
3
13
1
1
1
3
12
25
3
1
1
4

Denominação
CargolFunção

Coordenador
Auxiliar

Procurador-Geral
Subprocurador

Chefe
Auditor-Gral
Coordenador
Chefe

Diretor
Coodenador

Chefe
Diretor
Coordenador
Chefe

Coordenador
Auxiliar

7
Coordenação de Modemiecçõo Administrativa

Diretoria de Planejamento e Orçamento
Coordenação
Divisão

Diretoria de Programas Sociais
Coordenação
Divisão

1
1
3
1
1
1
5
21
2
1
1
4
2
3
3

Coordenador
Auxiliar

Diretor
Coordenador
Chefe

Diretor
Coordenador
Chefe
Supervisor de
Programa
Gerente de Projetos
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DAS!

FG
101.3
102.1
FG-1
FG-2
101.4
101.3
101.2
F(J..1
101.4
101.3
101.2
FG-1
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
102.1
FG-1
FG-2
101.3
102.1
FG-1
FG-2
101.4
101.3
101.2
FG-1
F(J..2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.1
FG-1
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Cargos!
Funções

Unidade

o'
1
1
4
2

Diretoria de Programas Econômicos
Coordenação
Divisão

Coordenação de Defesa Civil

Coordenação da Secretaria do Conselho
Deliberativo

DAS/
FG

Diretor

Coordenador
Chefe
Supervisor de
Programas
Gerente de Projetos

3
3
Diretoria de Administração de Incentivos
Coordenação
Divisão

Denominação
CargolFunção

1
1
4
14
1
1
2
1

Diretor

1
1
2
1
12
1
12
12
12

Coordenador

Coordenador
Chefe

Coordenador
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
101.1
FG-1
101.4
101.3
101.2
FG-1
101.3
102.1
FG-1
FG-2
.

Escritórios
Serviço

Auxiliar

Coordenador
Assistente
Chefe

101.3
102.1
FG-1
FG-2
101.3
102.2
101.1
FG-1
FG-2

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

b.l) Situação: Atual e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS
Unitário
6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Situação Atual
Quant.

1
1
8
21
42

-

Valor
Total
6,52
4,94

24,64
26,04

46,62

-

Situação Nova
Quant.

1
1
9
27
28
22

Valor
Total

6,52
4,94
27,72

33,48
31,08
22,00

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5211-5302, ago. 1997

5252
Código

Situação Atual

DAS
Unitário

Quant.

1,24
1,11
1,00

-

0,31

Subtotal2 (+)
Total (1+2)

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

Subtotal Lf-)
FG-1
FG-2
FG-3

0,24
0,19

Valor
Total

Situação Nova

Quant.

-

Valor
Total

12
1

13,32
1,00

9
2
6

86

123,08

105

145,12

183
47
3

56,73
11,28
0,57

107
53
3

33,17
12,72

233

68,58

163

46,46

319

191,66

268

191,58

11,16
2,22
6,00

0,57

b.2) Remanejamento de Cargos

Código

Do Mare para

Da Sudene para

a Sudene (a)

o Mare (b)

DAS
Unitário

Quant.

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

3,08
1,24
1,11
1,00

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24

1
6

-

Subtotal1 (+)
FG-1
FG-2

22,00

9

11,16

Quant.

14

5

5,00

-

43

48,68

1,44

Total

15,54

10

6

Valor

-

-

-

0,31
0,24

3,08

7,44

22

-

1,11
1,00

Valor
Total

11,10

-

24

26.64

76

23,56

-

-

Subtotal 2 (+)

6

1,44

76

23,56

Total (1+2)

49

50,12

100

50,20

-51

-0,08

Saldo de Remanejamento (a) -

(b)

-

-
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DECRETO Nº 2.295, DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta o disposto no art. 24, inciso
IX, da Lei n' 8.666, de 21 de jun1w de 1993,
e dispõe sobre a dispensa de licitação nos
casos que possam comprometer a segurança
nacional.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ouvido
o Conselho de Defesa Nacional,
DECRETA:
Art. 1º Ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de obras ou serviços quando a revelação de sua localização,
necessidade, característica do seu objeto, especificação ou quantidade
coloque em risco objetivos da segurança nacional, e forem relativas à:
I - aquisição de recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais;
.
II - contratação de serviços técnicos especializados na área de
projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico;
III - aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para a área de inteligência.
Parágrafo único. As dispensas de licitação serão necessariamente justificadas, notadamente quanto ao preço e à escolha do fornecedor
ou executante, cabendo sua ratificação ao titular da pasta ou órgão
que tenha prerrogativa de Ministro de Estado.
Art. 2º Outros casos que possam comprometer a segurança
nacional, não previstos no art. 1a deste decreto, serão submetidos à
apreciação do Conselho de Defesa Nacional, para o fim de dispensa
de licitação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO N" 2.296, DE 8 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre remanejamento de cargos
do.Grupo-DireçãoeAssessoramentoSuperio.
res (DAS) e Funções Gratificadas (FG) entre
o Ministério da Administrll{ão Federal e Re.
forma do Estado do Ministério do Trabalho
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério do Trabalho, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, dois DAS-102.4, quatro DAS102.2 e 24 DAS-101.1;
II - do Ministério do Trabalho para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, quatro DAS-101.3, um DAS
101.2,49 FG-1, 28 FG-2 e 36 FG-3.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n' 1.643, de 5 de setembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Os apostilamentos decorrentes da alteração do Anexo II
de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no prazo de vinte dias
contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Fica revogado o Decreto n' 1.996, de 2 de setembro de
1996.
Brasília, 8 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiua
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos
DoMare para
o MTb (a)

DAS

Código

Unitário

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

1,24
1,11
1,00

DAS 102.4
DAS 102.2

3,08
1,11

--

Subtotal Lf-s)

Total

-

4
1

-

Valor
Total
4,96
1,11

-

24,00

2
4

6,16
4,44

--

30

34,60

5

6,07

---

49
28
36

15,19
6,72
6,84

-

Total (1+2)

30
(b)

Quant.

24

Subtotal2 (+)

SaldodeRemanejamento (a) -

Valor

-

0,31
0,24
0,10

FG-1
FG-2
FG-3

Quant.

DoMTbpara
o Mare(b)

34,60

-

-

-

113

28,75

118

34,82

88

0,22

Anexo II
(Decreto n9 1.643, de 25 de setembro de 1995)
a)

Anexo II
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério do Trbalho
Unidade

Cargos!
Funções

u'

Gabine.te do Ministro
Coordenação

Divisão
Serviço
Assessoria de ComunicaçãoSocial
Coordenação

Denominação
Cargo/Função

NEJ
DAS!
FG

4

Assessor Especial
do Ministro

4
1
5
4
1
1
1
1

Assessor doMinsitro 102.4
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Coordenador

102.5
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
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Cargos!
Unidade

Funções

n'
Divisão
Serviço
Assessoria Internacional

Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva
Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
Coordenação

Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Organização e
Modernização e Administrativa
Coordenação

Divisão

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

5
4
1
3
1
1
4
2
1
4
1
1
6
1
1
3
2
65
69
92
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
5
1
1
1
2
5

Denominação
Cargo/Função
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Chefe

Chefe
Secretário Executivo

Assessordo
SecretárioExecutivo
Chefe
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

NE/
DAS/

FG
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

NE
102.4
101.4
102.1
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Chefe

101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101:2

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2

Subsecretário

Assistente
Chefe

Coordenador
Chefe

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
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Cargoal

Unidade

Funções

n'
coordenação--Geral de Informática
coordenação

Divisão
subsecretaria de Planejamentoe Orçamento
Serviço
coordenação--Geral de Planejamento Setorial

coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1

Subsecretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
3

Auxiliar
Coordenador
Chefe

1
1
3
5
1
2
1
1
3
5

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2

1
1
1
2

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Serviço

1
3
8
1

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Ímigração
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Secretaria de Fiscalização do Trabalho

Serviço

1
1
2
1

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de ArticulaçãoInstitucional
Coordenação
Divisão
Serviço

1
4
7
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica
Serviço

Coordenação-Geral de AssuntosJurídicos
Coordenação
Divisão
Secretaria de Relações do Trabalho
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos
Institucionais

Coordenação

Divisão

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Consultor Jurídico
Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
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Unidade
Secretaria de Segurança e Saade do Trabalho

Serviço
Coordenação-Geral de Normatização

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Pelaicas de Emprego e Salário

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Seguro Desemprego e
do AbonoSalarial
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Orçamentoe
Administração Financeira do FAT
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estatfstica do Trahalho
e Identificação Profissional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Emprego
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Formação e Desenuoluimento
Profissional

Cargos!
Funções
n'
1
1
1
2
1
1
4
8
3

Denominação

Cargo/Função

Secretário
Secretário Adjunto

Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

Secretário
SecretárioAdjunto
Assessordo
Secretário

2
1
2
1

Assistente
Auxiliar

1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe

1
2
1
5
3

FG

101.6
101.5

Gerente de
Programa
Assistente

1
1
2

1
1
5
3

NE!
DAS!

Chefe
Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

1
2
3
2
2

Assistente

1
1
2

Secretário Acljunto
Assistente

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
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101.4
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
102.4
102.2
102.1
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
101.6
101.5
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
1
4
4
6

Serviço
Deleg~ias

Denominação
Cargo/Função
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Assistente de Projeto
Chefe

NEI
DAS/
FG

101.4
101.3
102.2
101.1

Regionais do TrabalJw

a) MGIRJIRS. SP

Divisão
Assessoria Jurídica
Serviço
coordenação
Divisão

b) BNCElES/GOIPAlPEIPR. SC

Assessoria Jurídica

Serviço
Divisão
Serviço

4
4
8
4
4
8
28
84
36

Delegado
Auxiliar

8
8
8
24
16
48
80
24
8

Delegado
Auxiliar

Chefe
Chefe
Chefe

Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.2
101.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.4
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

c) AC/AUAWAPIMNMTIMSIPBlPlIRNIRO/

RRlSEIl'O • DF
Serviço

Sub delegacias do Trabalho
Agências de Atendimento

15
15
60
120
60
30
110
440
531

Delegado

Auxiliar
Chefe

Subdelegado
Chefe

101.3
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.1
FG-1
FG-1
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b) Quadro Resumo dos Custos de Cargos em Comissão e Funçães

Gratificadas do Minsitério do Trabalho (MTb)
Situação Atual e Nova
Código

DAS
Unitário

Situação Atual
Quant.

Situação Nova

Valor Total

Quant.

Valor Total

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

5
9
34
69
147
278

104,72
85,56
163,17
278,00

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

4
8

24,64

19
35

21,09
35,00

23
35

25,53
35,00

Subtotal I (+)

-

608

809,00

633

837,53

FG-1
FG-2
FG-3

0,31

1.369
217
166

424,39
52,08
31,54

1.320
189
130

409,20

Subtotal 2 (+)

-

Total

-

1.752
2.360

508,01
1.317,01

1.639
2.272

479,26
1.316,79

0,24
0,10

-

32,60
44,46

19,76

-

5
9
34
65
146
302

302,00

4
10

30,80

32,60
44,46

104,72
80,60
162,06
19,76

-

-

45,36
24,70

DECRETO N° 2.297, DE 11 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre o Comitê de Avaliação de
Créditos ao Exterior (Comace).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° O Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior (Comace), órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério
da Fazenda tem as seguintes atribuiçães:
I - defiuir parãmetros e analisar modalidades alternativas
para a renegociação de créditos brasileiros;
li - proceder à análise de risco-país;
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III

fixar critérios para a concessão de novos créditos;

IV

indicar limites de exposição por país; e

V
indicar limites para as obrigações contingentes do Tesouro Nacional em garantias e seguros de crédito à exportação.

Art. 2" O Comace tem a seguinte composição:
I - Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, que é o
seu Presidente;
II - Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da
Fazenda, que é o seu Secretário Executivo;
III - Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
IV - Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do Ministério das Relações Exteriores;
V -

Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - Secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
VII
VIII
Brasil;
IX

Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do
Diretor da Área Internacional do Banco do Brasil S.A.; e

X
Diretor de Operações Nacionais e Internacionais do
Instituto de Resseguros do Brasil.

Art. 3· O Ministério da Fazenda prestará ao Comace o apoio
técnico e administrativo que se fizer necessário ao seu funcionamento.
Art. 4· Os membros do Comace não farão jus a qualquer espécie
de remuneração por sua participação no Comitê.
Art. 5· As deliberações e recomendações do Comace serão tomadas na forma estabelecida no seu regimento interno e expressas por
intermédio de resolução, expedida pelo seu Presidente.
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Art. 6' O Secretário Executivo do Comace será responsável
pelas providências relativas ao seu funcionamento e pela preparação
e divulgação da documentação relativa às suas atividades.
Art. 7· O regimento interno do Comace, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda dentro de sessenta dias a partir da
publicação deste decreto, estabelecerá as normas e procedimentos
operacionais para seu funcionamento.
Art. S· Os arts. 2· e 16 do Anexo I ao Decreto n· 1.745, de 13 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III -

.

j) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior.
.............................................•....................•....................................»

«Art. 16

..

XII - planejar e acompanhar a política de avaliação, negociação e recuperação de créditos brasileiros ao exterior.»

Art. 9· O art. IS do Anexo I ao Decreto n? 1.792, de 15 de janeiro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. IS. .

..

VII - acompanhar negociações econômicas e financeiras
com governos e entidades estrangeiras e internacionais.»

Art. 10. Fica acrescentado o seguinte artigo à Seção IV do Capítulo III do Anexo I ao Decreto n·1.745/95, renumerando-se os demais:
«Art. 27. Ao Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior
(Comace) cabe exercer as competências estabelecidas na legislação em vigor.»
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 12. Ficam revogados o Decreto n' 686, de 23 de novembro
de 1992, e a alínea i do inciso IV do art. 2' e o art. 39 do Anexo I ao
Decreto n' 1.792/96.
Brasília, 11 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 2.298, DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Acresce§ 2!! ao art. 5º do Decreton'! 1.605,
de 25 de agosto de 1995, que regulamenta o
Fundo Nacional de Assistência Social, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' O art. 5' do Decreto n' 1.605, de 25 de agosto de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2', renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1';
«§ 2' O Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, em caráter emergencial, a seu critério, poderá autorizar
o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social para os Municípios ou entidades e organizações de
assistência social, por meio de instituição financeira oficial, caso
se verifique algum prejuízo para os beneficiários na utilização
dos meios ordinários de repasse.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Cal. Leis

~p.
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DECRETO N' 2.299, DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta, no âmbito do Ministério
da Aeronáutica, o Capitulo V da Lei n' 7.501,
de 27 de junho de 1986, que dispõe sobre o
regime de contratação dos Auxiliares Locais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2' do art. 67 da Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986, e nos arts.
13, 14 e 15 da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. l' Este decreto regulamenta, no ãmbito do Ministério da
Aeronáutica, a situação dos Auxiliares Locais que prestam serviços
nas Organizações de Representação do Ministério da Aeronáutica no
exterior, conforme dispõe o Capítulo V da Lein' 7.501, de 27 dejunho
de 1986.
Art. 2' Auxiliar Local é o brasileiro ou estrangeiro admitido
localmente por tempo determinado para prestar serviços técnicos,
administrativos ou de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes do pais onde esteja sediada a
Organização de Representação do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3' Para efeito deste decreto, a expressão Organização de
Representação do Ministério da Aeronáutica no exterior, doravante
denominada Representação, refere-se às Comissões Aeronáuticas,
permanentes ou temporárias, às Adidâncias Aeronáutico-Militares,
às Missões Técnico-Aeronáuticas ou outras representações junto a
organismos internacionais, nos quais o Brasil tenha assento permanente ou temporário, através do Ministério da Aeronáutica.
Art. 4' O Auxiliar Local poderá ser contratado para os seguintes empregos nas representações subordinadas ao Ministério da
Aeronáutica, com sede no exterior:
I
Auxiliar de Apoio;
11 - Auxiliar Administrativo;
111 - Auxiliar Técnico; e
IV - Assistente Técnico.
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Parágrafo único. O Auxiliar Local prestará serviços exclusivamente na representação para a qual for contratado, podendo ser
destacado, de acordo com o interesse do serviço, para outras representações sediadas na mesma localidade.
Art. 52 O Auxiliar de Apoio executará tarefas ligadas à prestação de serviços gerais, nas diferentes áreas de atuação da representação.
Art. 6" O Auxiliar Administrativo, de nível médio, desempenhará atividades de natureza adminístrativa, nas diferentes áreas de
atuação da representação.
Art. 72 O Auxiliar Técnico, de nível médio, será contratado para
a execução de tarefas técnicas, nas diferentes áreas de atuação da
representação.
Art. 82 O Assistente Técnico, de nível superior, será contratado
para a execução de tarefas que requeiram especialização em áreas
específicas de atuação da representação.
Art. 92 Satisfeitas as exigências da legislação trabalhista local,
será requerido para a contratação do Auxiliar Local:
I - comprovação de situação regular de residência e de permissão legal para o exercício de atividade remunerada, nos termos da
legislação local no caso de brasileiros ou de nacionais de terceiros
países;
H - aptidão fisica e mental, comprovada por instituição oficial
ou médico indicado pela representação que promover a seleção;
IH - certificado de formação de nível médio ou eqnivalente, no
país de origem do documento comprobatório, para a contratação do
Auxiliar Administrativo;
IV -, certificado de formação de nível médio e, quando necessário, de formação técnico-especializada nas áreas de interesse da
administração ou equivalente no país de origem do documento comprobatório, para a contratação do Auxiliar Técnico;
V - certificado de formação de nível superior nas áreas técnico-especializadas de interesse da Administração ou equivalente no
país de origem do documento comprobatório, para a contratação do
Assistente Técnico;
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VI - idade mínima de dezoito anos;
VII - atestado de bons antecedentes ou documento equivalente no país sede da representação;
VIII - aprovação em processo seletivo simplificado;
IX - filiação ao sistema previdenciário do país em que estiver
sediada a representação, ressalvado o disposto no art. 17 deste
decreto.
§ 1º A comprovação dos requisitos previstos nos incisos de I a
VII deste artigo deverá ser feita no ato da inscrição do candidato ao
processo seletivo a que deva ser submetido.
§ 2º Os candidatos brasileiros também deverão comprovar, no
ato da inscrição, prova de quitação com o Serviço Militar e a Justiça
Eleitoral do Brasil, além da apresentação de declaração de que não
ocupam cargos, empregos ou funções públicas e nem respondem a
processo admínistrativo ou crimínal.
Art. 10. A contratação do Auxiliar Local dependerá de processo
seletivo simplificado e da existência de vaga na lotação fixada para
cada representação.
§ 1e O processo seletivo simplificado constará de avaliação da
capacidade do candidato nas disciplinas inerentes às atribuições do
emprego a que se candidata e do idioma local ou língua estrangeira
de uso corrente no país, dando-se preferência, em condições de igualdade de competência específica, a quem possuir melhores conhecimentos da língua portuguesa.
§ 2º As normas gerais para a realização do processo seletivo
simplificado e a fixação da lotação de cada representação serão
estabelecidas em ato do Ministro da Aeronáutica.
Art. 11. Ressalvado o disposto na legislação do país onde estiver
sediada a representação, O candidato aprovado no processo seletivo
simplificado será admitido por período experimental de três meses,
ao térmíno do qual, com base em fichas de avaliação de desempenho,
firmará contrato de prestação de serviço como Auxiliar Local.
§ 1º O contrato será firmado por um ano, renovável ao final de
cada período, no interesse da Admínistração, salvo disposição em
contrário na legislação do país onde estiver sediada a representação.
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§ 2 9 A rescisão ou a não-renovação do contrato ocorrerá tanto

por iniciativa da Administração, quanto do Auxiliar Local contratado,
obedecida à legislação do país onde estiver sediada a representação.
§ 3' A responsabilidade pelo ato de contratação, rescisão ou
não-renovação de contrato será do Adido Aeronáutico, Comandante,
Chefe ou Diretor da representação, sendo vedada a delegação para
esse fim.
Art. 12. As normas complementares de contratação e as específicas de rescisão ou não-renovação do contrato, por iniciativa da
Administração, serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado da
Aeronáutica.
Art. 13. Não poderá ser contratado por qualquer representação
o Auxiliar Local que tenha sido demitido por justa causa, de acordo
com o estabelecido na legislação vigente no país em que estiver
sediada a representação.
Art. 14. A mudança de um para outro emprego como Auxiliar
Local só poderá ocorrer mediante a aprovação no processo seletivo
simplificado promovido para o preenchimento da vaga e o atendimento aos demais requisitos específicos.
Art. 15. A contratação de Auxiliar Local dependerá da disponibilidade orçamentária alocada a cada representação, dentro do respectivo exercício financeiro.
Art. 16. As relações trabalhistas e previdenciárias referentes
aos Auxiliares Locais serão regidas pela legislação vigente no país em
que estiver sediada a representação.
Art. 17. Os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira, contratados a partir dá vigência da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que, em razão da legislação local, não puderem filiar-se ao sistema
previdenciário do país onde estiver sendo efetivada a contratação, serão
inscritos na previdência social brasileira como empregados.
Parágrafo único. As contribuições previdenciárias, tanto as devidas pelo empregador quanto pelo empregado, serão recolhidas no
Brasil e calculadas, nos percentuais estabelecidos na legislação brasileira, sobre o correspondente ao salário bruto dos Auxiliares Locais,
em moeda estrangeira, obedecidos os limites mínimo e máximo de
contribuição.
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Art. 18. Aos Auxiliares Locais que, em razão de proibição da
legislação local, não tiverem direito à assistência médica provida pelo
estado estrangeiro, será assegurada assistência médica, extensiva
aos dependentes, em condição equivalente à oferecida pelo sistema
oficial local, mediante a contratação de empresa privada de notória
idoneidade, tradição e eficiência no ramo.
§ 1Q Na lacuna da lei local, consideram-se dependentes, para
efeitos deste artigo:
a) cônjuge ou companheiro que não perceba rendimento de tra.
balho ou de qualquer outra fonte e viva sob o mesmo teto;

b) filhos ou enteados até 21 anos, não percebendo rendimento de
trabalho ou de qualquer outra fonte, em valor igual ou superior ao
salário mínimo vigente na localidade onde estiver sediada a representação.

§ 2Q O disposto no caput deste artigo não se aplica ao dependen-

te que fizer jus à assistência médica oferecida pelo sistema oficial
local.

Art. 19. O Ministro de Estado da Aeronáutica estabelecerá os
valores de retribuição mensal do Auxiliar Local, levando em conta as
condições do mercado e da legislação do país sede da representação
que o está contratando.
Art. 20. O prazo de noventa dias para o exercício do direito de
opção de que trata o art. 15 da Lei n Q 8.745, de 1993, começa a ser
contado três meses após a data da publicação deste decreto.
§ 1Q O direito de opção citado no caput deste artigo refere-se aos
regimes trabalhista e previdenciário.
§ 2Q Em nenhuma hipótese o exercício dessa opção poderá criar
situação de irregularidade perante a legislação previdenciária e trabalhista do país onde estiver sediada a representação contratante.

Art. 21. O empregado contratado antes da vigência da Lei n Q
8.745, de 1993, terá sua situação regularizada na forma deste artigo.
§ 1Q O contratado, brasileiro ou estrangeiro, que passar aos
regimes trabalhista e previdenciário locaís, por opção ou por imposição legal, terá seu contrato de trabalho ajustado à legislação do país
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- d estiver sediada a representação, sendo inscrito na previdência
on J quando perrnit.ido, considerada a data de sua admissão, desde
l~e ~fetuados os recolhimentos devidos.

q § 29 O brasileiro que optar pelos regimes trabalhista e previdenciário locais ~ não pud~r ser i?"scrito, por impos~ção le,g.al, n.a
evidência do pais onde estiver sediada a representaçao, sera inserina previdência social do Brasil, considerada a data de sua admis~ o ficando regido pela legislação trabalhista vigente no pais onde
sao,
estiver
se did
a a a representacã
açao.
§ 3 9 O contratado de nacionalidade brasileira que optar por permanecer nos regimes trabalhista e previdenciário brasileiros será inscrito na previdência social brasileira, considerada a data de sua adrnissão, sendo sfctuados os recolhimentos das contribuições devidas.

t

§ 49 Ficam os órgãos previdenciários no Brasil autorizados a
aceitar a inscrição retroativa do contratado de nacionalidade brasileira que for enquadrado no parágrafo anterior.
§ 59 O Ministro de Estado da Aeronáutica poderá limitar ou
estabelecer critérios para os casos de retroação citados nos §§ 19 , 29 e
39 deste artigo, caso tenha havido compensação pecuniáriajá paga ao
contratado.
§ 69 Para o contratado estrangeiro que optar por permanecer no
regime trabalhista brasileiro ou que não puder ser inscrito na previdência local, fica permitida a filiação a um plano de previdência privada local
de caráter facultativo, de forma a assegurar uma compensação pecuniária no ato do encerramento do seu contrato de trabalho.
§ 79 A contribuição de que trata o parágrafo anterior será dividida,
em partes iguais, entre o Ministério da Aeronáutica e O contratado.
§ 89 O contratado estrangeiro inscrito na previdência social
local, permanecendo ou não no regime trabalhista brasileiro, não terá
direito à previdência privada prevista no § 69 •

Art. 22. Portaria Intermiuisterial dos Miuistros de Estado da
Aeronáutica e da Previdência e Assistência Social estabelecerá os
procedimentos admiuistrativos a serem utilizados para a filiação e O
recolhimento das contribuições, assim como os mecanismos para a
concessão dos beneficios a que venham fazer jus os Auxiliares Locais
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de nacionalidade brasileira, que estejam enquadrados nas situações
descritas nos arts. 17 e 21 deste decreto.
Art. 23. No prazo de 180 dias após a publicação deste decreto,
serão regularizadas as situações dos Auxiliares Locais admitidos após
o advento da Lei n" 8.745, de 1993.
Art. 24. Os Auxiliares Locais, contratados a partir da entrada
em vigor deste decreto, farão jus exclusivamente às vantagens e
benefícios previstos na legislação trabalhista e previdenciária local,
na forma deste regulamento.
Art. 25. As despesas resultantes da aplicação deste decreto serão
custeadas com recursos orçamentários do Ministério da Aeronáutica.
Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo
DECRETO Nº 2.300, DE 14 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a aquisição de ações da
Companhia Energética de Alagoas (Ceal),
pertencentes ao Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O disposto no art. 123 do Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, não se aplica à aquisição, pela Uuião, de ações da
Companhia Energética de Alagoas (Ceai), de que trata a Medida
Provisória n? 1.581, de 14 de agosto de 1997.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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DECRETO N· 2.301, DE 14 DE AGOSTO DE 1997

Regulamenta, no âmbito do Ministério
do Exército, o Capítulo V da Lei nº 7.501, de
27 de junho de 1986, que dispõe sobre o
regime de contratação dos Auxiliares Locais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2· do art. 67 da Lei n· 7.501, de 27 de junho de 1986, e nos arts.
13, 14 e 15 da Lei n· 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Este decreto regulamenta, no âmbito do Ministério do
Exército, a situação dos Auxiliares Locais que prestam serviços nas
Organizações de Representação do Ministério do Exército no exterior,
conforme dispõe o Capítulo V da Lei n· 7.50-1, de 27 de junho de 1986.
Art. 2· Auxiliar Local é o brasileiro ou estrangeiro admitido
localmente por tempo determinado para prestar serviços técnicos,
administrativos ou de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediada a
Organização de Representação do Ministério do Exército.
Art. 3· Para efeito deste decreto, a expressão Organização de
Representação do Ministério do Exército no exterior, doravante denominada representação, refere-se aos escritórios dos Adidos do Exército e às Comissões do Exército Brasileiro no exterior.
Art. 4· O Auxiliar Local poderá ser contratado para os seguintes empregos nas representações subordinadas ao Ministério do Exército, com sede no exterior:
I
Auxiliar de Apoio;
II
Auxiliar Administrativo;
III
Auxiliar Técnico;
IV - Assistente Técnico.
Parágrafo único. O Auxiliar Local prestará serviços exclusivamente na representação para a qual for contratado, podendo ser
destacado, de acordo com o interesse do serviço, para outras representações sediadas na mesma localidade.
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Art. 5· O Auxiliar de Apoio executará tarefas ligadas à pres,
tação de serviços gerais, nas diferentes áreas de atuação da reprs,
sentação.
Art. 6º O Auxiliar Administrativo, de nivel médio, desempe_
nhará atividades de natureza administrativa, nas diferentes áreas de
atuação da representação.
Art. 7· O Auxiliar Técnico, de nível médio, será contratado para
a execução de tarefas técnicas, nas diferentes áreas de atuação da
representação.
Art. 8· O Assistente Técnico, de nivel superior, será contratado
para a execução de tarefas que requeiram especialização em áreas
específicas de atuação da representação.
Art. 9º Satisfeitas as exigências da legislação trabalhista local,
será requerido para a contratação do Auxiliar Local:
I - comprovação de situação regular de residência e de
permissão legal para o exercício de atividade remunerada, nos termos
da legislação local, no caso de brasileiros ou de nacionais de terceiros
países;
n - aptidão física e mental, comprovada por instituição oficial ou médico indicado pela representação que promover a seleção;
In - certificado de formação de nível médio ou equivalente, no
país de origem do documento comprobat6rio, para a contratação do
Auxiliar Administrativo;
IV - certificado de formação de nível médio e, quando necessário, de formação técnico-especializada nas áreas de interesse da
Administração ou equivalente no país de origem do documento comprobat6rio, para a contratação do Auxiliar Técnico;
V - certificado de formação de nível superior nas áreas técnico-especializadas de interesse da Administração ou equivalente no
país de origem do documento comprobat6rio, para a contratação do
Assistente Técnico;
VI - idade mínima de dezoito anos;
VII - atestado de bons antecedentes ou documento equivalente
no país sede da representação;
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VIII - aprovação em processo seletivo simplificado;
IX - filiação ao sistema previdenciário do país em que estiver
sediada a representação, ressalvado o disposto no art. 17 deste
decreto.
§ 1º A comprovação dos requisitos previstos nos incisos de I a
VII deste artigo deverá ser feita no ato da inscrição do candidato ao
processo seletivo a que deva ser submetido.
§ 2º Os candidatos brasileiros também deverão comprovar, no
ato da inscrição, prova de quitação com o Serviço Militar e a Justiça
Eleitoral do Brasil, além da apresentação de declaração de que não
ocupam cargos, empregos ou funções públicas e nem respondem a
processo administrativo ou criminal,
Art. 10. A contratação do Auxiliar Local dependerá de processo
seletivo simplificado e da existência de vaga na lotação fixada para
cada representação.
§ 1º O processo seletivo simplificado constará de avaliação da
capacidade do candidato nas disciplinas inerentes às atribnições do
emprego a que se candidata e do idioma local ou língua estrangeira
de uso corrente no país, dando-se preferência, em condições de igualdade de competência especifica, a quem possuir melhores conhecimentos da língua portuguesa.
§ 2º As normas gerais para a realização do processo seletivo
simplificado e a fixação da lotação de cada representação serão
estabelecidas em ato do Ministro de Estado do Exército.
Art. 11. Ressalvado o disposto na legislação do país onde estiver
sediada a representação, o candidato aprovado no processo seletivo
simplificado será admitido por período experimental de três meses,
ao término do qual, com base em fichas de avaliação de desempenho,
firmará contrato de prestação de serviço como Auxiliar Local.
§ 1º O contrato será firmado por um ano, renovável ao final de
cada período, no interesse da Administração, salvo disposição em
contrário na legislação do país onde estiver sediada a representação.
§ 2º A rescisão ou a não-renovação do contrato ocorrerá tanto
por iniciativa da Administração, quanto do Auxiliar Local contratado,
obedecida à legislação do país onde estiver sediada a representação.
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§ 3· A responsabilidade pelo ato de contratação, rescisão ou
não-renovação de contrato será do Adido do Exército, Comandante
Chefe ou Diretor da representação, sendo vedada a delegação para
esse fim.

Art. 12. As normas complementares de contratação e as espo,
cíficas de rescisão ou não-renovação do contrato, por iniciativa da
Administração, serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado do
Exército.
Art. 13. Não poderá ser contratado por qualquer representação
o Auxiliar Local que tenha sido demitido por justa causa, de acordo
com o estabelecido na legislação vigente no país em que estiver
sediada a representação.
Art. 14. A mudança de um para outro emprego como Auxiliar
Local só poderá ocorrer mediante a aprovação no processo seletivo
simplificado promovido para o preenchimento da vaga e o atendimento aos demaís requisitos específicos.
Art. 15. A contratação de Auxiliar Local dependerá da disponibilidade orçamentária alocada a cada representação, dentro do respectivo exercício financeiro.
Art. 16. As relações trabalhistas e previdenciárias referentes
aos Auxiliares Locaís serão regidas pela legislação vigente no país em
que estiver sediada a representação.
Art. 17. Os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira, contratados a partir da vigência da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que, em razão da legislação local, não puderem filiar-se ao sistema
previdenciário do país oude estiver sendo efetivada a contratação, serão
inscritos na previdência social brasileira como empregados.
Parágrafo único. As contribuições previdenciárias, tanto as devidas pelo empregador quanto pelo empregado, serão recolhidas no
Brasil e calculadas, nos percentuais estabelecidos na legislação brasileira, sobre o correspondente ao salário bruto dos Auxiliares Locais,
em moeda estrangeira, obedecidos aos limites minimo e máximo de
contribuição.

Art. 18. Aos Auxiliares Locais que, em razão de proibição da
legislação local, não tiverem direito à assistência médica provida pelo
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Estado estrangeiro, será assegurada assistência médica, extensiva
aos dependentes, em condição equivalente à oferecida pelo sistema
oficial local, mediante a contratação de empresa privada de notória
idoneidade, tradição e eficiência no ramo.
§ 1° Na lacuna da lei local, consideram-se dependentes, para
efeitos deste artigo:
a) cônjuge ou companheiro que não perceba rendimento de trabalho ou de qualquer outra fonte e viva sob o mesmo teto;
b) filhos ou enteados até 21 anos, não percebendo rendimento de
trabalho ou de qualquer outra fonte, em valor igual ou superior ao
salário mínimo vigente na localidade onde estiver sediada a representação.
§ 2° O disposto no caput deste artigo não se aplica ao dependente que fizer jus à assistência médica oferecida pelo sistema oficial
local.
Art. 19. O Miuistro de Estado do Exército estabelecerá os valores de retribuição mensal do Auxiliar Local, levando em conta as
condições do mercado e da legislação do país sede da representação
que o está contratando.
Art. 20. O prazo de noventa dias para o exercício do direito de
opção de que trata o art. 15 da Lei nO 8.745, de 1993, começa a ser
contado três meses após a data da publicação deste decreto.

§ 1° O direito de opção citado no caput deste artigo refere-se aos
regimes trabalhista e previdenciário.
§ 2° Em nenhuma hipótese o exercício dessa opção poderá criar
situação de irregularidade perante a legislação previdenciária e trabalhista do país onde estiver sediada a representação contratante.

Art. 21. O empregado contratado antes da vigência da Lei
nO 8.745, de 1993, terá sua situação regularizada na forma deste
artigo.
•
§ 1º O contratado, brasileiro ou estrangeiro, que passar aos
regimes trabalhista e prevideItciário locais, por opção ou por imposição legal, terá seu contrato de trabalho ajustado à legislação do país
onde estiver sediada a representação, sendo inscrito na previdência
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local, quando permitido, considerada a data de sua admissão, desde
que efetuados os recolhimentos devidos.
§ 2' O brasileiro que optar pelos regimes trabalhista e previdenciário locais e não puder ser inscrito, por imposição legal, na
previdência do país onde estiver sediada a representação, será inscrito na previdência social do Brasil, considerada a data de sua admissão, ficando regido pela legislação trabalhista vigente no país onde
estiver sediada a representação.

§ 3' O contratado de nacionalidade brasileira que optar por
permanecer nos regimes trabalhista e previdenciário brasileiros
será inscrito na previdência social brasileira, considerada a data
de sua admissão, sendo efetuados os recolhimentos das contribuições devidas.
§ 4' Ficam os órgãos previdenciários no Brasil autorizados a
aceitar a inscrição retroativa do contratado de nacionalidade brasileira que for enquadrado no parágrafo anterior.

§ 5' O Ministro do Exército poderá limitar ou estabelecer critérios para os casos de retroação citados nos §§ 1', 2' e 3' deste artigo,
caso tenha havido compensação pecuniária já paga ao contratado.
§ 6' Para o contratado estrangeiro que optar por permanecer no
regime trabalhista brasileiro ou que não puder ser inscrito na previdência local, fica permitida a filiação a um plano de previdência
privada local de caráter facultativo, de forma a assegurar uma compensação pecuniária no ato do encerramento do seu contrato de
trabalho.
§ 7' A contribuição de que trata o parágrafo anterior será dividida, em partes iguais, entre o Ministério do Exército e o contratado.
§ 8' O contratado estrangeiro inscrito na previdência social
local, permanecendo ou não no regime trabalhista brasileiro, não terá
direito à previdência privada prevista no § 6'.

Art. 22. Portaria Interministerial dos Ministros de Estado do
Exército e da Previdência e Assistência Social estabelecerá os procedimentos administrativos a serem utilizados para a filiação e o
recolhimento das contribuições, assim como os mecanismos para a
concessão dos benefícios a que venham fazer jus os Auxiliares Locais
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de nacionalidade brasileira, que estejam enquadrados nas situações
descritas nos arts. 17 e 21 deste decreto.
Art. 23. No prazo de 180 dias após a publicação deste decreto,
serão regularizadas as situações dos Auxiliares Locais admitidos após
o advento da Lei n· 8.745, de 1993.

Art. 24. Os Auxiliares Locais, contratados a partir da entrada
em vigor deste decreto, farão jus exclusivamente às vantagens e
benefícios previstos na legislação trabalhista e previdenciária local,
na forma deste regulamento.
Art. 25. As despesas resultantes da aplicação deste decreto serão
custeadas com recursos orçamentários do Ministério do Exército.
Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N· 2.302, DE 14 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta a Lei n' 9.445, de 14 de
março de 1997, que concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por
embarcações pesqueiras nacionais e dá OU~
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 9.445, de 14 de março de 1997,
DECRETA:
Art. 1· A subvenção econômica de que trata a Lei n· 9.445, de
14 de março de 1997, equivalerá a até doze por cento do preço de
faturamento do óleo diesel na refinaria, sem a incidência do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
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Parágrafo único. A subvenção econômica não poderá, em nenhuma hipótese, superar o valor da diferença entre os valores pagos por
embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.

Art. 2Q São beneficiários da subvenção econômica os proprietários, armadores ou arrendatários, pessoas físicas ou juridicas, de
embarcações pesqueiras nacionais.
Parágrafo único. Equiparam-se aos beneficiários de que trata
este artigo as pessoas juridicas brasileiras arrendatárias de barcos
pesqueiros estrangeiros nos termos da legislação.

Art. 3Q O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, responsável pelo pagamento da subvenção econômica:
I - estabelecerá cota anual de óleo diesel, quantificada em
litros, por embarcação ou por empresa, tendo como base o consumo
médio do combustível no último ano e a demanda presumível para o
período de pesca;
11 - publicará, no Diário Oficial da União, a cota de óleo diesel
que couber a cada beneficiário com a indicação da respectiva distribuídora na Unidade da Federação, bem assim o valor da subvenção
de que trata o art. 1Q;
111 - formalizará acordos de cooperação com os Estados vinculados à concessão da subvenção, objetivando estabelecer sistemática
de interação operacional no controle dos benefícios concedidos;
IV - registrará e controlará os pagamentos efetuados e gerenciará o provimento dos recursos necessários a concessão da subvenção.
Parágrafo único. O beneficiário da cota anual de óleo diesel
informará ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a distribuídora que lhe fornecerá o combustível e a Unidade Federativa de
sua localização.

Art. 4Q A fruição do benefício fica condicionada a que:
I - o Estado onde se localiza a distribuidora de óleo diesel,
tenha celebrado protocolo de adesão a convênio que a autorize conceder a isenção do ICMS nas saídas de óleo diesel destinado a embarcações pesqueiras nacionais;
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II - o beneficiário esteja habilitado junto ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento a adquirir óleo diesel subvencionado,
oportunidade em que comprovará sua capacidade juridica e regularidade fiscal;
lI! - o óleo diesel subvencionado seja utilizado, exclusivamente, em embarcações pesqueiras nacionais ou equiparadas, de categoria profissional.

Art. 5Q O pagamento da subvenção, nos limites das cotas anuais,
será feito diretamente às refinarias credenciadas pelos Estados a fornecer óleo diesel a embarcações pesqueiras com isenção do ICMS.
§ 1Q O pagamento de que trata este artigo será efetivado mediante pedido a ser encaminhado pelas refinarias ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
§ 2Q O pedido de que trata este artigo deverá ser acompanhado
de relação contendo nome do beneficiário, número e data da nota
fiscal, quantidade e valor do combustível fornecido e o valor da
subvenção econômica,

§ 3 Q A relação de que trata o parágrafo anterior poderá ser
fornecida, a critério do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
por meio magnético.
§ 4Q O Ministério da Agricultura e do Abastecimento efetivará
o pagamento da subvenção às refinarias no prazo de trinta dias,
contados a partir da data de recebimento do pedido, respeitadas as
cotas anuais por embarcação ou por empresa.

Art. 6" Arefinaria manterá em seus arquivos uma via das notas
fiscais emitidas pelas distribuidoras, contendo no verso o atestado do
beneficiário de recebimento do óleo diesel ao preço do mercado interno, deduzidos os valores do ICMS dispensado pelo Estado e da
subvenção econômica, esta nos limites do art. 1Q deste decreto.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios de que trata
este artigo serão conservados, em boa ordem, no próprio lugar onde
forem contabilizados as operações à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo e dos órgãos ou entidades responsáveis pela subvenção.
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Art. 7' Independentemente das demais cominações legais, o
descumprimento das disposições deste decreto implicará:
I - suspensão, pelo prazo de um ano, dos direitos de obter
subvenção daqueles que extrapolarem os limites de suas respectivas
cotas anuais de óleo diesel;
11 - cancelamento definitivo dos direitos à subvenção econômica daqueles que reincidirem na infração de que trata o inciso anterior
ou desviarem o combustível para outros fins que não os previstos no
inciso 111 do art. 4' deste decreto.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Raimundo Brito
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.303, DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PNDJ, da
Companhia Siderúrgica da Amazônia
(Síderama).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I' Fica incluída no Programa Nacional de Desestatízação
(PND), para os fins da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, a
Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama),
Art. 2' As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
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das entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
abrangidas pelo Decreto nº 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo
máXimo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176" da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

DECRETO Nº 2.304, DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre o regulamento da 8eJ;ão
Nacional do Brasü do Instituto Pan-Americano de Geografia e História.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e de acordo com o art. 36 do
Estatuto Orgânico do Instituto Pan-Amerícano de Geografia e História,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Finalidade, Vinculação e Sede
Art. 1º A Seção Nacional do Brasil do Instituto Pan-Americano
de Geografia e História (lPGH) tem por finalidade executar os objetivos do instituto, no âmbito nacional, contando para isto com o apoio
do Governo brasileiro, e de acordo com o Estatuto Orgânico daquele
instituto, e facilitar as relações entre o Governo brasileiro e aquele
Organismo Especializado da Organização dos Estados Americanos.
Art. 2º A Seção Nacional do Brasil é vinculada ao Ministério
das Relações Exteriores e tem sua sede na Cidade de São Paulo (SP).
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CAPÍTULOII
Da Constituição e Indicação dos Membros

Art. 3' A Seção Nacional do Brasil é integrada por seu pres],
dente e pelos Representantes Nacionais e seus suplentes junto às
Comissões de Cartografia, Geofisica, Geografia e História, bem como
junto às que eventualmente forem criadas.
Art. 4' A Seção Nacional do Brasil tem como colaboradores os
membros ativos e correspondentes dos diversos Comitês e Grupos de
Trabalho estabelecidos pelas Comissões do Instituto, bem como os
Assessores que forem designados.
Art. 5' Os Representantes Nacionais e seus suplentes junto às
comissões serão nomeados pelo Governo brasileiro de conformidade
com o Estatuto Orgânico do IPGH, devendo os Membros Nacionais
serem de reconhecida competência nas especialidades próprias das
comissões para as quais forem designados.
§ l' Os Membros Nacionais serão escolhidos a partir das seguintes indicações:
a) os Representantes Nacionais de História e Geofísica e seus
respectivos suplentes serão indicados pela Seção Nacional ao Ministério das Relações Exteriores;
b) os Representantes Nacionais de Cartografia e Geografia e
seus respectivos suplentes serão indicados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao Ministério das Relações Exteriores.
§ 2' O mandato dos Representantes Nacionais e seus suplentes
é de quatro anos, coincidindo com o período entre duas Assembléias
Gerais do IPGH, consecutivas.
§ 3' Em caso de vaga em qualquer dos cargos mencionados, o
Presidente ou Vice-Presidente dará conhecimento ao Ministério das
Relações Exteriores e solicitará a indicação do substituto.
Art. 6' O Presidente da Seção Nacional do Brasil será nomeado
pelo Governo brasileiro por indicação da Seção Nacional ao Ministério
das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O mandato do presidente coincidirá com o dos
Representantes Nacionais, sendo permitida a recondução.
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Art. 7" Os Membros Ativos e Correspondentes de cada um dos
Couútês e Grupos de Trabalho das Comissões do IPGH, bem como os
Assessores serão designados de conformidade com o Estatuto Orgânico do IPGH.
Art. 8" A Vice-Presidência da Seção Nacional do Brasil será
exercida, anualmente, por um dos Representantes Nacionais, eleito
por seus pares, segundo o sistema de rodízio.
CAPÍTULO III
Da Competência
Art. 9" À Seção Nacional do Brasil, além de outras atribuíções
indicadas no presente regulamento, compete:
I - fomentar, realizar e difundir no Pais os estudos cartográficos, geofísicos, geográficos, históricos e os relativos a ciências afins,
realizadas pelo instituto;
II - solicitar ao Governo brasileiro o estudo da viabilidade do
cumprimento das resoluções e recomendações da Assembléia Geral,
do Conselho Diretor e das Reuniões de Consulta do IPGH;

III - seguir as determinações do Governo brasileiro quanto à
participação do Brasil nas atividades do instituto;
IV - dar cumprimento às resoluções e recomendações do
instituto;
V - colaborar com as entidades governamentais e particulares do País nos assuntos referentes à competência do instituto;
VI - colaborar na confecção das agendas preliminares da Assembléia Geral, do Conselho Diretor e das Reuniões de Consulta e na
elaboração do orçamento do instituto e dos Programas de Trabalho
das Comissões;
VII - realizar outras atividades determinadas pelo estatuto e
pelos regulamentos do IPGH.

CAPÍTULO IV
Das Atribuíções do Pessoal
Art. 10. Ao Presidente da Seção Nacional do IPGH, compete:
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I

11
Brasil;

servir de ligação entre o instituto e o Governo brasileiro;
convocar e presidir as reuniões da Seção Nacional do

111
coordenar os trabalhos dos Representantes Nacionais
junto às comissões;
IV - cumprir e fazer cumprir resoluções adotadas pela Seção
Nacional do Brasil;
V doIPGH;
VI -

representar o Brasil nas reuniões do Conselho Diretor
representar o IPGH junto a outras entidades;

VII - dirigir a Seção Nacional, assinar a correspondência e
autorizar as despesas da seção;
VIII - apresentar anualmente o relatório das atividades da
Seção Nacional ao Conselho Diretor, à Assembléia Geral do IPGH e
ao Ministério das Relações Exteriores;
IX - promover estudos e propor modificações do presente
regulamento;
X - propor ao Ministério das Relações Exteriores as Delegações que representarão o País na Assembléia Geral, nas Reuniões do
Conselho Diretor e nas Reuniões de Consulta das Comissões do IPGH;
XI - estabelecer normas internas de funcionamento, do caráter e a periodicidade das reuniões;
XII - exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas
pelo Estatuto Orgânico e pelos regulamentos do IPGH.
Art. 11. Incumbe ao vice-presidente substitnir o presidente em
caso de ausência ou impedimento.
Art. 12. Aos Representantes Nacionais incumbe:
I - servir de elemento de ligação entre a respectiva comissão
do IPGH e a Seção Nacional do Brasil;
11 - coordenar a participação dos membros nacionais dos comités nos estudos e pesquisas da sua comissão;
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III - colaborar com as entidades governamentais e particulares do País que realizem estudos e pesquisas relacionadas com a
cOnUs são;
IV - tomar conhecimento dos estudos e pesquisas realizadas
no País, referentes aos assuntos da sua comissão, estimulá-los e
difundi-los;
V - apresentar anualmente à Seção Nacional do Brasil o
relatório de suas atividades e das que foram realizadas pelos membros nacionais dos comitês da comissão, nele incluindo um informe
sobre o desenvolvimento dos trabalhos executados por entidades
governamentais e particulares referentes aos assuntos da comissão;
VI - empenhar-se no cumprimento das resoluções e recomendações do instituto referentes à sua especialidade, principalmente do Programa de Trabalho da respectiva comissão;

VII - promover reuniões nacionais sobre assuntos de sua
especialidade;
VIII -

representar o Brasil nas reuniões promovidas pela res-

pectiva comissão;

IX - prestar assessoramento à delegação enviada a qualquer
dessas reuuiões, no caso de não poderem comparecer àquelas reuniões;

x -

propor à Seção Nacional do Brasil os membros ativos e

correspondentes dos comitês de sua comissão, bem como os assessores

respectivos;
XI - realizar outras atividades que lhes sejam atribuídas
pelo Estatuto Orgânico e pelos regulamentos do IPGH.
CAPÍTULO V
Do Funcionamento

Art. 13. A Seção Nacional do Brasil realizará pelo menos duas
reuniões ordinárias por ano e tantas extraordinárias quantas forem
necessárias, por convocação do seu presidente, ou por solicitação de
dois Representantes Nacionais.
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Art. 14. Nas reuniões da Seção Nacional do Brasil os Represen,
tantes Nacionais, ou os suplentes na falta desses, terão direito a voto.
§ I" O presidente terá voto de qualidade, em caso de empate,
nas deliberações.
§ 2" A Seção Nacional do Brasil funcionará com a presença de,
no núnimo, três Representantes Nacionais e as deliberações serão
tomadas por maioria.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos

Art. 15. A Seção Nacional do Brasil poderá receber recursos dos
órgãos nacionais pertinentes e auxílios de outras entidades nacionais
e internacionais interessadas no desenvolvimento das atividades
relacionadas com as disciplinas do IPGH.
Art. 16. A Seção Nacional do Brasil prestará contas, anualmen,
te, dos fundos recebidos e justificará seu pedido de recursos para o
exercício seguinte.
Art. 17. Não serão remuneradas as funções de presidente, vicepresidente, representantes nacionais e seus suplentes.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 18. A Seção Nacional do Brasil, no prazo de 180 dias,
elaborará o Regimento Interno da Seção e demais normas e instruções
sobre o seu funcionamento.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Fica revogado o Decreto n" 74.214, de 24 de junho de
1974.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETO N' 2.305, DE 18 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização (PND) da Companhia de Colonização do Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, .
DECRETA:
Art. l' Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, para fins da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, a Companhia
de Colonização do Nordeste (Colone).
.
Art. 2' As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal indireta, abrangidas
pelo Decreto n' 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, no prazo máximo de cinco dias,
contados da data da publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
DECRETO Nº 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta, para o Sistema Federal de
Ensino, as disposições contidas no art. 10 da
Medida Provisória nº 1.477/39, de 8 de aeoeto de 1997, e nos arts. 16, 19, 20, 45, 46 e § 1',
52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei n' 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1s As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras
de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer
das formas adnútidas em direito, de natureza civil ou comercial e,
quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no
art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade
mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e do Desporto, para
as devidas providências.

Art. 2º As entidades mantenedoras de instituições de ensino
superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar, em cada exercício social, demonstrações fmanceiras certificadas por auditores independentes, com o
parecer do conselho fiscal, ou órgão sinúlar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os livros
fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
1I1 - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de
suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;

IV Público;

submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder

V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da
instituição de ensino superior mantida;
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b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios,
por qualquer forma .ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios,
conselheiros ou eqmvalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnicoadministrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais, de pelo
menos sessenta por cento da receita das mensalidades escolares
proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as
reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuandose ainda, os gastos com pessoal, encargos e benefícios sociais dos
hdspitais universitários.

Parágrafo único. A comprovação do disposto neste artigo é indispensável para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 3º As entidades mantenedoras de instituições privadas de
ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações, não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, do
art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, do art. 1º do Decreto
nº 752, de 16 de fevereiro de 1993, e da Lei nº 9.429, de 27 de dezembro
de 1996, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 4º As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, deverão:
I - elaborar e publicar, em cada exercício social, demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes, com o
parecer do conselho fiscal, ou órgão eqnivalente;
11 - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público.
Art. 5º As instituições de ensino superior do Sistema Federal
de Ensino, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.394, de 1996, classificamse, quanto à sua natureza jurídica, em:
I - públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pela União;
11 - privadas, quando mantidas e administradas por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado.
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Art. 6' As instituições de ensino superior do Sistema Federal
de Ensino, criadas e mantidas pela iniciativa privada, classificam-se
pelo regime jurídico a que se submetem as pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado que as mantêm e administram.
Art. 7' As instituições privadas de ensino, classificadas como
particulares em sentido estrito, com finalidade lucrativa, ainda que
de natureza civil, quando mantidas e administradas por pessoa física,
ficam submetidas ao regime da legislação mercantil, quanto aos
encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas, como se comerciais fossem, equiparados seus mantenedores e administradores ao comerciante em nome individual.
Art. 8' Quanto à sua organização acadêmica, as instituições de
ensino superior do Sistema Federal de Ensino classificam-se em:
I
universidades;
II
centros universitários;
III
faculdades integradas;
IV
faculdades;
institutos superiores ou escolas superiores.
V
Art. 9" As universidades, na forma do disposto no art. 207 da
Constituição Federal, caracterizam-se pela indissociabilidade das
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, atendendo ainda ao
disposto no art. 52 da Lei n' 9.394, de 1996.
Parágrafo único. A criação de universidades especializadas, admitidas na forma do parágrafo único do art. 52 da Lei n? 9.394, de
1996, dar-se-á mediante a comprovação da existência de atividades
de ensino e pesquisa tanto em áreas básicas como nas aplicadas.
Art. 10. Para os fins do inciso III do art. 52 da Lei n' 9.394, de
1996, entende-se por regime de trabalho em tempo integral aquele
com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho, na
mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos vinte horas
semanais destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.

Art. 11. A criação de cursos superiores de graduação ou a incorporação de cursos já existentes e em funcionamento, fora de sede, ou
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- ento por universidades integrantes do Sistema Federal de Ensino,

:repende de autorização prévia do Ministério da Educação e do Desorto ouvido o Conselho Nacional de Educação, nos termos de norma
p ser ~xpedidapelo Ministro de Estado, a qual incluirá a comprovação
da efetiva integração acadêmica e administrativa entre a nova unidade e a sede da universidade.
§ 1. Os cursos criados ou incorporados na forma deste artigo
constituirão novo campus e integrarão a universidade, devendo o
conjunto assim formado observar o disposto no art. 52 da Lei n· 9.394,
de 1996.
§ 2. A transferência de instituição de ensino superior de uma
para outra mantenedora deve ser convalidada pelo Ministério da
Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação.

Art. 12. São centros universitários as instituições de ensino
superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido,
comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições
de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar, nos termos
das normas estabelecidas pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto para o seu credenciamento.
§ 1· Fica estendida aos centros universitários credenciados autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior, assim como remanejar ou ampliar
vagas nos cursos existentes.
§ 2· Os centros universitários poderão usufruir de outras atribuições da autonomia universitária, além da que se refere o parágrafo
anterior, devidamente defiuidas no ato de seu credenciamento, nos
termos do § 2· do art. 54 da Lei n· 9.394, de 1996.

Art. 13. No exercício de sua função de supervisão do Sistema
Federal de Ensino, o Ministério da Educação e do Desporto poderá
determinar a intervenção, com designação de dirigente pro-tempere;
nas instituições de ensino superior, em decorrência de irregularidades constatadas em inquérito administrativo devidamente concluído.
Art. 14. A autorização e o reconhecimento de cursos e respectivas habilitações e o credenciamento das instituições de ensino supeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5211-5302, ago. 1997
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rior do Sistema Federal de Ensino, organizadas sob quaisquer das
formas previstas neste decreto, serão concedidos por tempo limitado,
e renovados periodicamente após processo regular de avaliação.
§ I" Identificadas eventuais deficiências ou irregularidades,
quando da avaliação periódica dos cursos e das instituições de educação superior do Sistema Federal de Ensino, ou decorrentes de processo administrativo disciplinar concluído e esgotado o prazo para Saneamento, haverá reavaliação que poderá resultar em suspensão
temporária de atribuições de autonomia, em desativação de cursos e
habilitações, em descredenciamento ou em intervenção na instituição, na forma do § I" do art. 46 da Lei n" 9.394, de 1996.
§ 2" Os procedimentos e as condições para a avaliação e reavaliação, para o credenciamento, descredenciamento e recredenciamento das
instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino, serão
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
atendidas as disposições do Decreto n" 2.026, de 10 de outubro de 1996.

§ 3" Do ato de credenciamento ou recredenciamento das instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino, constará o
respectivo prazo de validade, a localização da sede e, se for o caso, dos
campi fora da sede.

Art. 15. Os procedimentos e as condições de avaliação para
autorização e reconhecimento de cursos de graduação e suas respectivas habilitações, miuistrados por instituições integrantes do Sistema Federal de Ensino, serão estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ F Os cursos autorizados na forma do caput deste artigo
deverão iniciar suas atividades acadêmicas no prazo máximo de até
doze meses, a partir de sua autorização, findo o qual será automaticamente revogado o ato de autorização, ficando vedada, neste período,
a transferência do curso autorizado para outra instituição ou entidade
mantenedora.
§ 2" Ficarão automaticamente revogados os atos de autorização
de novos cursos, concedidos até a data da publicação deste decreto, que
não forem instalados dentro do prazo de até doze meses, contados a
partir da mesma data, ficando vedada, neste período, a transferência do
curso autorizado para outra instituição ou entidade mantenedora.
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Art. 16. Em qualquer caso, a criação de cursos de graduação em
M:edicina, em Odontologia e em Psicologia, por universidades e demais instituições de ensino superior, deverá ser submetida a prévia
avaliação do Conselho Nacional de Saúde.
§ 1· Os pedidos de criação e implantação dos cursos a que se
refere o caput deste artigo, por instituições de ensino superior credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham a atribuição
de autonomia prevista no § 1· do art. 12 deste decreto, serão submetidos diretamente ao Conselho Nacional de Saúde, que deverá manifestar-se no prazo máximo de 120 dias.
§ 2· As instituições de ensino superior não credenciadas como
universidade ou que ainda não detenham as atribuições de autonomia
universitária estendidas pelo Poder Público nos termos do § 2· do art.
54 da Lei n? 9.394, de 1996, e do § 1· do art. 12 deste decreto, deverão
submeter os pedidos de criação dos cursos, a que se refere o caput
deste artigo, ao Ministério da Educação e do Desporto, que os encaminhará ao Conselho Nacional de Saúde para análise prévia, observado o prazo máximo de 120 dias para manifestação.
§ 3· Sempre que houver manifestação desfavorável do Conselho
Nacional de Saúde, ou inobservância do prazo estabelecido no § 1·
deste artigo, os processos de criação e implantação dos cursos de que
trata este artigo, apresentados por instituições credenciadas como
universidade ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no § 1Q do art. 12 deste decreto, deverão ser encaminhados ao Conselho Nacional de Educação, ouvida a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto, que emitirá
parecer conclusivo.

§ 4· Será dispensada a análise do Conselho Nacional de Educação no caso de manifestação favorável do Conselho Nacional de Saúde
nos pedidos formulados por instituições credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia
previstas no § 1· do art. 12 deste decreto.
§ 5· O parecer do Conselho Nacional de Educação de que trata
o § 3· deste artigo depende de homologação pelo Miuistro de Estado
da Educação e do Desporto, para que surta seus efeitos legais.
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§ 6· A homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de que trata
o parágrafo anterior, favorável à criação e implantação dos cursos
relacionados no caput deste artigo, dispensa a edição de decreto
autorizativo, quando se tratar de pedidos formulados por instituições
credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham as
atribuições de autonomia concedidas pelo Poder Público nos termos
do art. 54 da Lei n· 9.394, de 1996, e do § 1" do art. 12 deste decreto,
ficando, porém, os cursos criados sujeitos a reconhecimento a posteriori nos termos da legislação pertinente.
Art. 17. A criação e· o reconhecimento de cursos jurídicos em
instituições de ensino superior, inclusive universidades, dependerá
de prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.
§ 1" As instituições credenciadas como uuiversidade e aquelas
que detenham as atribuições de autonomia previstas no § 1· do art.
12 deste decreto submeterão diretamente ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil os pedidos de criação e reconhecimento de cursos jurídicos.
§ 2· No caso das demais instituições de ensino superior, os
pedidos de criação e reconhecimento de cursos, a que se refere este
artigo, deverão ser submetidos ao Miuistério da Educação e do Desporto, que os encaminhará ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 3· O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
após o recebimento dos pedidos de criação e reconhecimento de cursos
jurídicos de instituições de ensino superior, manifestar-se-á, no prazo
máximo de 120 dias, sobre a viabilidade ou não do pleito.
§ 4· Será dispensada a análise do Conselho Nacional de Educação no caso de manifestação favorável do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil nos pedidos de criação de cursos jurídicos
formalizados por instituições credenciadas como universidade ou por
aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no § 1"
do art. 12 deste decreto.
§ 5· Sempre que houver manifestação desfavorável do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou inobservância do
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prazo estabelecido no § 3' deste artigo, os pedidos de criação e
implantação de cursos jurídicos apresentados por instituições credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham as atribuições
de autonomia previstas no § l' do art. 12 deste decreto deverão ser
submetidos ao Conselho Nacional de Educação, ouvida a Secretaria
de Educação Superior do Miuistério da Educação e do Desporto, que
deverá emitir parecer conclusivo.
§ 6' O parecer do Conselho Nacional de Educação a que se
refere o parágrafo anteríor depende de homologação do Miuistro de
Estado da Educação e do Desporto, para sua plena eficácia.
§ 7' A homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação,
de que trata o § 5' deste artigo, pelo Miuistro de Estado da Educação e
do Desporto, favorável à criação de cursos jurídicos, dispensa a edição
de decreto presidencial autorizativo, quando se tratar de pedido
formulado por instituições credenciadas como universidade ou por
aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no § l'
do art. 12 deste decreto, ficando, porém, os cursos sujeitos a
reconhecimento a posteriori nos termos da legislação própria.

Art. 18. Anualmente, antes de cada período letivo, as instituições de ensino superior tornarão públicos seus critérios de seleção de
alunos nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n' 9.394, de 1996, e de
acordo com orientações do Conselho Nacional de Educação.
§ l' Na ocasião do anúncio previsto no caput deste artigo, as
instituições de ensino superior também tornarão públicos:
a) a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício nos
cursos de graduação;

b) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos,
tais como laboratórios, computadores, acessos às redes de informação
e acervo das bibliotecas;

c) o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de
reconhecimento, assim como dos resultados das avaliações realizadas
pelo Ministério da Educação e do Desporto;
d) o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos
alunos e as normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se
refere o processo seletivo.
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§ 2° O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior acar,
retará inquérito administrativo nos termos do art. 13 deste decreto.
Art. 19. No prazo de um ano, contado da publicação da Lei
nO 9.394, de 1996, as universidades apresentarão à Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto plano de
cumprimento das disposições constantes do art. 52 da mencionada
lei, com vistas ao disposto no § 2° do seu art. 88.
Parágrafo único. Para fins de recredenciamento, o Conselho
Nacional de Educação fixará as normas de transição, até o oitavo ano.
Art. 20. Os processos de autorização de novos cursos de graduação e respectivas habilitações, bem como os de credenciamento de
universidades protocolados no Ministério da Educação e do Desporto
até 14 de abril de 1997, terão sua análise concluida nos termos das
normas e legislação vigentes até aquela data.
Parágrafo único. As instituições que tiverem seus pedidos negados poderão reapresentá-los, sem carência de prazo, nos termos da
nova sistemática definida neste decreto e dos novos procedimentos
regulamentados pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o Decreto nº2.207, de 15 de abril de 1997.
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício

DECRETO N° 2.307, DE 20 DE AGOSTO DE 1997
Reduz a aliquota do Imposto de Importação para os produtos que específica e define
quotas, prazo e origem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1°, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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art. 3 da Lei n'' 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações
Q

~°troduzidas pelo Decreto-Lei n Q 2.162, de 19 de setembro de 1984, e
~la Lei n Q 8.085, de 23 de outubro de 1990,

DECRETA:

Art. 1Q Fica reduzida em cinqüenta por cento a alíquota ad
valorem do Imposto de Importação incidente na importação de até
50.0 00 veí~ul~s a:u!omotores, pelo prazo de doze meses, conforme a
seguinte d1stribmçao:
Origem
União Européia
Japão
República da Coréia

Quantidade

Distribuição

13.508

3.377 por trimestre

22.025

5.506 em cada um dos três primeiros trimestres e
5,507 no último trimestre

14.467

3.617 em cada um dos três primeiros trimestres e
3.616 no último trimestre

§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se apenas aos veículos automóveis de passageiros para transporte de, no máximo, até quinze
pessoas, incluído o condutor, e de uso misto de peso em carga máxima
não superior a 1,5 tonelada, compreendidos nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8702.10.00, 8702.90.90,
8703.21.00 a 8703.90.00, 8704.21.10, 8704.21.90, 8704.31.10 e
8704.31.90.
§ 2Q OS veículos a que se refere este artigo deverão ser procedentes e originários do mesmo país.
§ 3Q OS limites trimestrais, observada a vigência deste decreto,
serão adicionados de eventuais saldos remanescentes de trimestres
anteriores.
§ 4Q A redução prevista neste artigo não poderá resultar em
pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao que seria
devido mediante aplicação da alíquota correspondente constante da
Tarifa Externa Comum.
Art. 2Q O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as normas complementares, com vistas à distribuição interna das quantidades referidas no artigo anterior.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser revogado, a qualquer tempo, se assim recomendar o
interesse nacional.
Brasília, 20 de agosto de 1997; 1760 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

DECRETO N' 2.308, DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Desvincula ações do Fundo de Amortização da Divida Pública MobiliáriaFederal, de

que trata o art. 29 da Lei n' 9.069, de 29 de
junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 30 da Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995, e na Medida
Provisória n· 1.580-1, de21 de agosto de 1997,
DECRETA:

Art. 1" Ficam desvinculadas do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n· 9.069,
de 29 de junho de 1995, as seguintes ações:
I - da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) 428.169.734 ações preferenciais nominativas, sem direito a voto,
representativas de 0,1335190308% do capital social da companhia;
II - do Banco do Brasil S.A. (BB) - 1.782.531.194 ações
ordinárias nominativas, com direito a voto, representativas de
0,2503652405% do capital social do banco;
III - do Banco do Brasil S.A. (BB) - 5.000.000.000 ações
preferenciais nominativas, sem direito a voto, representativas de
0,7022744997% do capital social do banco.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

DECRETO N' 2.309, DE 22 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a sub·rogação de obriga.
ções pecuniárias, decorrentes de decisões judiciais para indenização, por responsabilidade civil e reparação de danos, a ex-empregados e/ou dependentes, provenientes da ex·
tinta Cosim.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam sub-rogadas à União Federal, na qualidade de
sucessora legal da Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás), em extinção, por força do disposto no art. 23 da Lei n' 8.029, de 12 de abril de
1990, as obrigações pecuniárias relativas a indenização, por responsabilidade civil e reparação de danos, a ex-empregados e/ou dependentes, provenientes de decisões judiciais contra a extinta Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosim), a seguir relacionadas:
I - Maria de Lourdes dos Santos - Reparação de Danos 1,85 salário mínimo até setembro de 2002;
II - Patrocínio Pereira de Souza - Reparação de Danos 1,00 salário mínimo até a morte.
UI - Vitalino Marcos Pereira - Reparação de Danos - 2,71
salários mínimos até a morte.
Art. 2' As despesas para a execução deste decreto correrão à
conta de recursos orçamentários do Miuistério da Fazenda.
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Art. 3º As medidas decorrentes do disposto neste decreto deverão ser implementadas no prazo de trinta dias a contar de Sua
publicação.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.310, DE 25 DE AGOSTO DE 1997
Promulga o Acordo-Quadro sobre a Cooperação MS Usos Pacíficos do Espaço Exteríor, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados

Unidos da América.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América firmaram, em Brasília,
em 1º de março de 1996, um Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos
Usos Pacíficos do Espaço Exterior;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 18, de 16 de abril de 1997, publicado
no Diário Oficial da União nº 73 de 17 de abril de 1997;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de julho de 1997,
nos termos de seu art. XIII,
DECRETA:

Art. 1º O Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos
do Espaço Exterior, firmado eutre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília,
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m 1· de março de 1996, apenso por cópia ao presente decreto, será
:xecutado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
,Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agosto de 1997; 176· da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 26.8.1997, págs. 18538/18539.

DECRETO N" 2.311, DE 26 DE AGOSTO DE 1997
Altera, no Ministério do Exército, a sede
do Comando da l ' Brigada de Artilharia
Antiaérea e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, inciso IV, da Constituição, o art. 3· da Lei
Complementar n· 69, de 23 de julho de 1991, e o Decreto-Lei n· 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1· Fica alterada, no Ministério do Exército, a sede do
Comando da 1"Brigada de Artilharia Antiaérea, da Cidade de Santos
(SP) para a Cidade de Guarujá (SP).
Art. 2· O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO N" 2.312, DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. ]2
do Decreto n' 1.820, de 26 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica prorrogado, até 30 de setembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1"do Decreto n" 1.820, de 26 de fevereiro de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 2.235, de 26 de maio de 1997.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N 2.313, DE 29 DE AGOSTO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 12
do Decreto n' 2.162, de 24 de fevereiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica prorrogado, até 30 de setembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. F do Decreto n" 2.162, de 24 de fevereiro de 1997.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 2.236, de 26 de maio de 1997.
Brasília, 29 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5211-5302, ago. 1997

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a criação da Area de Proteção Ambiental da Chapada do Aroripe, nos
Estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõem as Leis nOs 6.902, de 27 de abril de 1981, 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e o Decreto n" 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:

Art. 1" Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA), denominada de Chapada do Araripe, situada na biorregião do Complexo
do Araripe, com o objetivo de:
I - proteger a fauna e a flora, especialmente as espécies
ameaçadas de extinção;
II - garantir a conservação de remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas;
III - garantir a proteção dos sítios cênicos, arqueológicos e
paleontológicos do Cretácio Inferior, do Complexo do Araripe;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental;
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v - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o
resgate da diversidade cultural regional;
VI - assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, com
ênfase na melhoria da qualidade de vida das populações residentes
na APA e no seu entorno.
Art. 2· A APA de que trata o artigo anterior fica localizada nos
Municípios de Missão Velha, Abaiara, Brejo Santo, Porteira, Jardim,
Jati, Pena Forte, Barbalba, Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri,
Araripe, Potengi, Campos Sales, Salitre, no Estado do Ceará; Araripina, Trindade, Ouricuri, Ipubi, Exu, Santa Cruz, Bodoc6, Cedro,
Moreilãndia, Granito, Serrita, no Estado de Pernambuco; Fronteira,
Padre Marcos, Simões Paulistana, Pio IX, Caldeirão Grande, Curral
Novo, no Estado do Piauí.
Art. 3· A APA Chapada do ~aripe apresenta a segninte delimitação baseada nas cartas topográficas de escala de 1:100.000 da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG l, Meridiano
39'WGr., folhas Jardim - SB.24-Y-D-VI; São José do BelmonteSB.24-Z-C-IV; Bodoc6 - SB.24-Y-D-V; Ouricuri - SB.24-Y-D-IV;
Simões - SB.24-Y-C-VI; Fronteiras - SB.24-Y-C-III; Campos Sales
- SB.24-Y-D-I; Santana do Cariri - SB.24-Y-D-II; Crato - SB.24Y-D-III; Milagres - SB.24-Z-C-I, e nas cartas imagem de radar de
escala de 1:250.000 da DSG, folhas Picos - SB-24-Y-C e Juazeiro do
Norte - SB-24-Y-D, tendo o seguinte memorial descrito: inicia no
cruzamento da curva de nível de 500m, com o limite interestadual
Piauí/Ceará, de coordenadas UTM N=9212700, E=326550, e geográficas 7'07'07" de latitude sul e 40'34'10" de longitude oeste; desse
ponto, segue por essa curva de nível de 500m, na direção geral
leste/sudeste, percorrendo uma distãncia de 1.265.220'm, até o cruzamento com o limite do Estado do Pernambuco, Ponto 1, de coordenadas UTM N=9143050, E=487500, e geográficas 7'45'08" de latitude sul
e 39'06'49" de longitude oeste; desse ponto, segue por esse limite
interestadual na direção sudeste, percorrendo uma distãncia de
27.000m, até o cruzamento com a curva de nível de 640m, localizada
na margem esquerda da estrada carroçável que segue para o povoado
de Ori, Ponto 2, de coordenadas UTM N=9151200, E=468600, e
geográficas 7'40'42" de latitude sul e 39'17'04" de longitude oeste;
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d sse ponto, segue por essa curva de nível de 640m, na direção geral
~roestelleste, percorrendo uma distância de 808.335m, até o cruzan ento com o limite do Estado do Piauí, Ponto 3, de coordenadas UTM
N,,9137300, E,,324650, e geográficas 7°48'06" de latitude sul e
40°35'23" de longitude oeste; desse ponto, segue por esse limite
interestadual de direção geral sudeste, percorrendo uma distância de
7.000m, até o cruzamento com o Riacho do Baíxio, Ponto 4, de
coordenadas UTM N=9133250, E=330050, e geográficas 7°50'20" de
latitude sul e 40°32'28" de longitude oeste; desse ponto, segue a
jus ante pela calha maior do Riacho do Baíxio, percorrendo uma
distância de 3.000m, até o cruzamento com a curva de nível de 480m,
no Estado do Piauí, de coordenadas UTM N=9133000, E=327050, e
geográficas 7°50'28" de latitude sul e 40°34'06" de longitude oeste;
desse ponto, segue por essa curva de nível na direção geral noroestelleste, percorrendo uma distância de 548.000m, até o limite com o
Estado do Ceará e seguindo por esse limite interestadual na direção
sudoeste, até o cruzamento com a curva de nível de 500m, Ponto 00,
início desta descrição, totalizando uma área aproximada de
1.063.000ha e um perímetro de 2.658.555m.

Art. 4" Ficam excluídas da descrição constante do art. 3" a área
da Floresta Nacional do Araripe e as áreas urbanas constantes dos
municípios mencionados no art. 2", definidas em lei.
Art. 5" Na implantação e manejo da APA Chapada do Araripe
serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - elaboração do Zoneamento Ambiental, a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que
deverão ser restringidas e proibidas;
II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso
racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos
recursos ambientais;
III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou
evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;
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IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas
finalidades;
V - incentivo ao reconhecimento de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN), instituída pelo Decreto nº 1.922, de 5 de
junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.
Art. 6º Ficam proibidas ou restringidas na APA Chapada do
Araripe, entre outras, as seguintes atividades:
I - implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, que impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água;

n - realização de obras de terraplenagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem alteração das condições
ecológicas locais, principalmente nas zonas de vida silvestre;
In - exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão, o assoreamento das coleções hídricas ou o comprometimento
dos aquíferos;
IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura
ou molestamento de espécies raras da biota regional;
V - despejo, nos cursos d'água abrangidos pela APA, de
ef1uentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio
ambiente.
Art. 7º A gestão ambiental da APA Chapada do Araripe se dará
através de comitê gestor, a ser formado pelo órgãos e instituições
federais, estaduais e municipais, e organizações não-governamentais
dos três Estados abrangidos pela APA.
Parágrafo único. O Ibama poderá firmar convênios e acordos
com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem prejuízo de sua
competência.
Art. 8º Serão estabelecidas na APA Chapada do Araripe, zonas
de vida silvestre, de acordo com a Resolução Conama nº 10, de 14 de
dezembro de 1988 (publicada no Diário Oficial da União de 11 de
agosto de 1989).
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Parágrafo único. As zonas de vida silvestre, de que trata o caput
d ste artigo, compreenderão as reservas ecológicaslocais, mencionadas
o art. 18 da Lei n· 6.938, de 31 de agosto de 1981 e Resoluções Conama
n. 4, de 18 de setembro de 1985 (publicada no Diário Oficial da União
~e 20 de janeiro de 1986) e n· 10, de 1988, e aquelas a serem definidas
no zoneamento, as quais ficarão sujeitas às restrições de uso para
utilização adequada dos recursos naturais dispo~,:ei:,e preservação do
meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituiçao.
Art. 9· Os investimentos e financiamentos a serem concedidos
por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da
iniciativa privada e organismos internacionais, destinados à região
compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as
diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 10. As autorizações concedidas pelo Ibama não dispensa.
rão outras exigências legais cabíveis.
Art. 11. As penalidades previstas nas Leis n·s 6.938, de 31 de
agosto de 1981 e 6.902, de 27 de abril de 1981 e no Decreto n· 99.274,
de 6 de junho de 1990, serão aplicadas pelo Ibama para preservação
da qualidade ambiental do complexo da biorregião da APA.
Art. 12. O Ibama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(2) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem. em favor da
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), terrenos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, no
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Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786,
de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n' 1.075, de 22 de janeiro de
1970, e o que consta do Processo MME n' 48000.0~1996/97-01,
DECRETA:
Art. F Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os terrenos e
benfeitorias neles existentes, de propriedade particular, excluídos os
bens de domínio público, situados nos Estados de Alagoas e Pernambuco, no trecho compreendido entre as Cidades de Pilar, no Estado
de Alagoas, e Cabo, no Estado de Pernambuco, necessários à construção do Gasoduto Alagoas-Pernambuco (Gasalp), constituído de dutos
e instalações complementares, visando ao escoamento de gás natural,
petróleo e demais combustíveis.
Parágrafo único. A faixa de terrenos a que se refere este decreto,
com aproximadamente 4.000.000m2 (quatro milhões de metros quadrados), assim se descreve e caracteriza:
faixa de terrenos com largura de 20,00m (vinte metros) e extensão total aproximada de 200.000 (duzentos mil) metros de extensão,
cujo eixo tem início no Ponto"PP01, de coordenadas UTM
E=180.946,565 e N=8.936.611,822, localizado na Estação de Produção
de Pilar da Petrobrás, no Município de Pilar, Estado de Alagoas, e se
estende até o final no Ponto PP39, de coordenadas UTM
E=276.394,617 e N=9.085.594,454, localizado na Estação do Cabo do
Gasoduto do Nordeste, da Petrobrás, no Município de Cabo, Estado
de Pern.ambuco, conforme descrição a seguir:
a diretriz da faixa do duto tem iuício no Município de Pilar,
Estado de Alagoas, no Ponto PP01, de coordenadas UTM
E=180.946,565 e N=8.936.611,822; daí, segue rumo geral nordeste,
cruzando o limite dos Municípios de Pilar (AL) e Rio Largo (AL), até
o Ponto PP03, de coordenadas UTM E=182.403,047 e
N=8.947.725,485; daí, segue com rumo geral nordeste, passando pelo
Rio Mundaú, e estrada de ferro da RFFSA, cruzando a rodovia federal
BR-104, até o Ponto PP05, de coordenadas UTM E=188.656,356 e
N=8.955.127,146; daí, segue com o mesmo rumo geral nordeste,
cruzando o limíte dos Municípios de Rio Largo (AL) e Messias (AL),
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até o ponto PP07, de coordenadas UTM E=195.482,201 e
N=8.964.048,725; daí, segue com o rumo geral nordeste, cruzando o
limite dos Municípios de Messias (AL) e Flexeira (AL), até o Ponto
PP09, de coordenadas UTM E=200.967,806 e N=8.971.565,209; daí,
segue com o rumo geral nordeste, cruzando o limite entre os Municípios de Flexeira (AL) e São Luís do Quitunde (AL), até o Ponto PPll,
de coordenadas UTM E=207.306,421 e N=8.979.445,509; daí, segue
com o mesmo rumo geral nordeste, cruzando o Rio Poço Cortado, até
o Ponto PP13, de coordenadas UTM E=212.189,955 e
N=8.987.828,777; daí, segue com o rumo geral nordeste, cruzando o
limite dos Municípios de São Luís do Quitunde (AL)e Joaquim Gomes
(AL) e entre Joaquim Gomes (AL) e Matriz de Camaragibe (AL), até
o Ponto PP15, de coordenadas UTM E=215.738,433 e
N=8.993.107,669; daí, segue com o mesmo rumo geral nordeste,
cruzando o Rio Camaragibe, até o Ponto PP17, de coordenadas UTM
E=220.548,987 e N=9.001.142,271; daí, segue o rumo geral nordeste,
cruzando o Rio Tapamunde e o limite entre os Municípios de Matriz
de Camaragibe (AL), e Jundiá (AL), até o Ponto PP19, de coordenadas
UTM E=223.332,753 e N=9.008.675,052; daí, segue com rumo geral
nordeste, cruzando o Rio Manguaba e o limite entre os Municípios de
Jundiá (AL) e Jacuípe (AL), até o Ponto PP21, de coordenadas UTM
E=228.454,759 e N=9.015.017,455; daí, segue com o mesmo rumo
geral nordeste até o Ponto PP23, de coordenadas UTM E=233.409,545
e N=9.022.128,235; daí, segue com o mesmo rumo geral nordeste,
cruzando o Rio Jacuípe, cujo eixo é a divisa entre os Estados de
Alagoas e Pernambuco, cruzando também o Rio Una, até o Ponto
PP25, localizado no Município de Agua Preta (PE), de coordenadas
UTM E=239.500,162 e N=9.031.082,043; daí, segue com o rumo geral
nordeste, cruzando o limite municipal entre Água Preta (PE) e Gameleira (PE) e o Rio José da Costa, cujo eixo define o limite municipal
entre Gameleira (PE) e Rio Formoso (PE), até o Ponto PP27, de
coordenadas UTM E=244.017,630 e N=9.037.884,802; daí, segue com
o mesmo rumo geral nordeste até o Ponto PP29, de coordenadas UTM
E=248.344,843 e N=9.042.695,833; daí, segue com rumo nordeste,
cruzando o Rio Sirinhaem e o limite entre os Municípios de Rio
Formoso (PE) e Sirinhaem (PE), até o Ponto PP31, de coordenadas
UTM E=256.641,335 e N=9.047.747,220; daí, segue com rumo geral
uordeste, cruzando os Rios Camaragibe e Taperucu, até o Ponto PP33,
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de coordenadas UTM E=262.279,483 e N=9.056.144,831; daí, segue
com rumo geral nordeste, cruzando o limite entre os Municípios de
Sirinhaem (PE) e Ipojuca (PE), até o Ponto PP35, de coordenadas
UTM E=268.288,163 e N=9.065.017,697; daí, segue com o rumo geral
nordeste, cruzando o Rio Ipojuca, até o Ponto PP37, de coordenadas
UTM E=275.360,247 e N=9.074.008,554; daí, segue com rumo geral
nordeste, cruzando o limite entre os Municípios de Ipojuca (PE) e
Cabo (PE), a estrada de ferro da RFFSA e a Rodovia BR-101, até o
Ponto PP39, de coordenadas UTM E=276.394,617 eN=9.085.594,454,
localizado na Estação do Cabo do Gasoduto do Nordeste da Petrobrás,
no Município de Cabo, Estado de Pernambuco, onde termina esta
descrição.

Art. 2º A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) fica autorizada a
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou a instituição da servidão de passagem de que trata o
art. 1º, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de
imissão provisória na posse dos bens, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e do Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de
janeiro de 1970.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(3) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Dá nova redação ao art. 1º do Decreto de
7 de ianeiro de 1997, que distribui os Efetivos
de Oficiais da Marinha para 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 1º da Lei nº 9.114, de 17 de outubro de 1995, e nos arts. 5º,
parágrafo único, e 8º, da Lei nº 9.247, de 26 de dezembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1 O art. 1 do Decreto de 7 de janeiro de 1997, que distribui
os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. lº
.
2

2

I -

Capitães-Tenentes
U -

Capitães-de-Corveta
UI Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

.

595
.

144
.
114
144

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

IV -

.

(fi. 2 do decreto que dá nova redação ao art. 12 do Decreto de 7 de
janeiro de 1997, que distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha para
1997).
Capitães-de-Corveta
160

v -

.

b)

.

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

35
77
82
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VII -

..

.........................................................................................................
b)

..

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

Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

03
00

.........................................................................................................
c)

.

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

Capitães-de-Corveta

58

d)

.

Capitães-de-Corveta

61

IX
Capitães-de-Corveta

..
67

...............................................................•........................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto de 30 de abril de 1997, que dispõe
sobre os efetivos de Oficiais da Marinha para 1997.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

(4) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Delegacompetência ao Ministro de Estado da Fazenda para a prática dos atos que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
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o disposto nos arts. 18, § 4Q, 22, § 2Q, da Medida Provisória n Q1.567-5,
de 11 de julho de 1997,205 do Decreto-Lei n" 9.760, de 5 de setembro
de 1946, modificado pelo art. 89 da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, e 12 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica delegada competência ao Ministro de Estado da
Fazenda para, por proposta da Secretaria do Patrimônio da União;
I - autorizar a cessão e a alienação de imóveis da União, na
forma da legislação em vigor;
II - aceitar ou recusar, nos termos do Código Civil, a doação,
com encargo, de bens imóveis à União;

III - autorizar a alienação, concessão ou transferência, a pessoa física ou juridica estrangeira, de imóveis da União situados nas
zonas indicadas na alínea a do art. 100 do Decreto-Lei nQ9.760, de 5
de setembro de 1946, ouvidos os órgãos competentes.
Parágrafo único. Na aceitação da doação, sem encargo, de bens
imóveís à União será observado o disposto no art. 10, inciso XIX, do
Decreto-Lei n Q147, de 3 de fevereiro de 1967.

Art. 2Q Ficam estendidas aos imóveis de propriedade das autar-

qnias e fundações públicas as determinações contidas no Decreto n Q
99.672, de 6 de novembro de 1990.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Ficam revogados os Decretos nQs 93.075, de 6 de agosto
de 1986, 425, de 15 de janeiro de 1992, e o Decreto de 8 de agosto de
1994, que dispõe sobre a comissão de Reforma Patrimonial.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(5) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no calor de R$8.225.000,OO,

em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e da Turismo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
autorizações contidas no art. 6º, inciso I, alíneas a e c da Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$8.225.000,00 (oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão das anulações parciais de dotações do próprio
órgão, no valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais),
e da Reserva de Contingência no valor de R$8.000.000,00 (oito míIhões de reais), conforme especificado no Anexo 11 deste decreto.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Quali·
dade Industrial, na forma indicada no Anexo 111 deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 5.8.1997, págs. 16700/16702.
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(6) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar
no
valor
de
R$87.448.046,OO, em favor do Ministério das
Comunicações, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art 6º, inciso lII, alínea b da Lei nº 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Miuistério das Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$87.448.046,00 (oitenta e sete
milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quarenta e seis reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldo de exercícios anteriores,
respeitados os limites orçamentários originalmente aprovados para
as categorias de programação contempladas em seu menor nível.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1se 2º, fica alterada
a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), na
forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 5.8.1997. pág. 16702.
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(7) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor deR$270.000,OO, para
o reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 5.8.1997, págs. 16702/16703.
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(8) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$66.241.616,OO, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, do
Ministério da Saúde, do Ministério do 'Irabalha e do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Saúde, do
Ministério do Trabalho e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor global de R$66.241.616,00 (sessenta e seis milhões,
duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito do mesmo
subprojeto/subatividade, indicados no Anexo II deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas do Fundo e das Entidades da Administração
indireta, na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 5.8.1997, págs. 16703/16708.
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(9) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Instituto Nacional de Coloniza.
ção e Reforma Agrária, crédito especial no
valor de R$33.862.500,OO, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1ºdaLei nº 9.463, de 27 dejunho de 1997,
DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito especial
no valor de R$33.862.500,00 (trinta e três milhões, oitocentos e
sessenta e dois mil e quinhentos reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de contratação de operação de crédito, firmada entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), e do cancelamento parcial de dotações indicado no Anexo Il, no montante especificado.
Art. 3º Em conseqüência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme demonstrado no Anexo In deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 5.8.1997, págs. 16708116709.
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(10) DECRETODE4DEAGOSTODE1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$18. 725.446,00, emfavor
dos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Saúde, do Trabalho e da Cultura,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8~, inciso IV; .da. Consti~uição, e te~d~ em vista a
utorização eontida no art. 6-, inciso I, ahneaa, da LeI n-9.438, de 26
~e fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei ri' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
dos Ministérios da Previdência e Assistência Social, da Saúde, do
Trabalho e da Cultura, crédito suplementar no valor global de
R$18.725.446,00 (dezoito milhões, setecentos e vinte e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas do Fundo Nacional de Saúde, da Fundação
Culttrral Palmares e do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição,
na forma indicada nos Anexos UI e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 5.8.1997; pága. 16709/16714.
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(11) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de.
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho CajazeiraslCajazeiraslTritmfolMa~
zagâo, situado no Município de Serraria, Eetado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro e 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76
de 6 de julho de 1993,
,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c. e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Cajazeiras/Cajazeiras/Triunfo/Mazagão, com área de 509,8300ha (quinhentos e nove
hectares e oitenta e três ares), situado no Município de Serraria, objeto
dos Registros nOs R-1-498, fi. 129, Livro 2-B; R-1-1.298, fi. 169, Livro 2-D;
R-1-013; fi. 165v, Livro 2 e R-07-023, fi. 176, Livro 2, todos do Cartório
,<.T. Pereira>' da Comarca de Serraria, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
CO) Retificado no DO de 6.8.1997 (pég. 5427 desta obra).
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(12) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda VoltalLagoa dos Negros, situado
nos Munic!pios de Itarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Volta/Lagoa dos
Negros, com área de 2.095,2700ha (dois mil e noventa e cinco hectares
e vinte e sete ares), situado nos Municípios de Itarema e Acaraú, objeto
do Registro nO R-l-1.373, fi. 183, Livro 2-E, do Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(') Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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(13) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
EngenhoBom Conselho, situado no Municlpio de Amaraji, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Bom
Conselho, com área de 902,8000ha (novecentos e dois hectares e
oitenta ares), situado no Município de Amaraji, objeto do Registro n'
R-1-199, fi. 62, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Amaraji, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(*)

Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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(14) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

FazendaMatutina/AltoTaquaral, situado MS
Municípios de ltarana e Laranja da Terra
Estado do Espirito Santo, e dá outras provi:
dêneiae.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Matutina/Alto Taquaral, com área de 605,0262ha (seiscentos e cinco hectares, dois ares e sessenta e dois centiares), situado nos Municípios de
Itarana e Laranja da Terra, objeto dos Registros n's 199, fls. 199;
Livro 2; 805, fi. 205, Livro 2-B; 806, fi. 206, Livro 2-B, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Itarana e Registros n's
37.461, fi. 5, Livro 2-AK; 7.185, fi. 125, Livro 2-A!; 577, fi. 177 2-B e
R-2-2.347, fi. 152, Livro 2-K, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n" 76,
(*) Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferon,
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(15) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Volta e Lagoa dos Negros, situado
nos Municípios de Itarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Volta e Lagoa
dos Negros, com área de 1.000,0000ha (um mil hectares), situado nos
Municípios de Itarema e Acaraú, objeto do Registro nº 1-1.280, fi. 89,
Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Acaraú,
Estado do Ceará.
(*) Retificado noDO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
JIláquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(16) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
pela denominação Ilha dos Fernandes ou
Sítio Belém, situado no Município de Barroquinha; Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido pela denominação Ilha
(*)

Retificado no DO de 6.8.1997 (pég. 5427 desta obra).
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MS Fernandes ou Sítio Belém, com área de 805,2000ha (oitocentos e
cinco hectares e vinte ares), situado no Município de Barroquinha,
objeto dos Registros nOs R-2-1.290, fi. 137, Livro 2-D; R-2-287, fi. 30,
Livro 2] e R-2-687, fi. 102, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Camocim, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(17) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio do Jabuti, Lotes A, B, C e D,
situado nos Municípios de Capitão Poço e
Aurora do Pará, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
(*) Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
do Jabuti, Lotes A, B, C e D, com área de 17.421,4600ha (dezessete
mil, quatrocentos e vinte e um hectares e quarenta e seis ares),
situado nos Municípios de Capitão Poço e Aurora do Pará, objeto
da Matrícula n' 7.154, fi. 94, Livro 2-Z, do Cartório de Registro de
Imóveis do l' Ofício da Comarca do Guamá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(18) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Altera o Decreto de 15 de janeiro de 1997,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Rosa, constituído pelos
Lotes n's 6, 7, 8, 10 e 30, do Loteamento
Santa Rosa - Gleba 3, Lote n' 46 do Loteamento Cnrralinho e Lote Individnal Córrego
da Areia ou Córrego da Cavalgada, situado
no Município de Matrinchã, Estado de Goiás,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' O art. l' do Decreto de 15 de janeiro de 1997, publicado
no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 1997, passa a ter a
seguinte redação:
«Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Rosa, constituído pelos Lotes n's 06, 07, 08, 10 e 30, do
Loteamento Santa Rosa - Gleba 3; Lote n' 46 do Loteamento
Curralinho e Lote Individual Córrego do Areia ou Córrego do
Cavalgada, com área de 3.414,6120ha (três mil, quatrocentos e
quatorze hectares, sessenta e um ares e vinte centiares), situado no
Município de Matrinchã, objeto dos Registros n's R-01-M-2.208, fi.
264, Livro 2-10; R-02-M-1.370, fi. 91, Livro 2-7; R-01-M-2.210, fi.
266, Livro 2-10; R-3-M-1.276, il. 294,.Livro 2-6; R-01-M-2.209, fi.
265, Livro 2-10; R-02-474, fi. 230v, Livro 2-1; R-3-M-1.066, fi. 80,
Livro, 2-6 e R-01-M-2.064, fi. 109, Livro 2-10, do Cartório de Registro de Imóveis de Aruanã, Comarca de Mozarlândia, Estado de
Goiás.»
(*) Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(19) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Revoga o Decreto de 28 de agosto de
1986, publicado no Diário Oficial da União
de 29 subseqüente, que declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o im6vel
rural denominado Fazenda Agua Clara.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica revogado o Decreto de 28 de agosto de 1996, publicado no Diário Oficial da União, de 29 de agosto de 1996, que declara
de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda Agua Clara, com área de 3.921,3200ha (três
mil, novecentos e vinte e um hectares e trinta e dois ares), situado no
Município de Sítio D'Abadia, objeto do Registro n" R-1-053, fi. 59,
Livro 2-A, do Cartório do I" Ofício e Registro de Imóveis da Comarca
de Sítio D'Abadia, Estado de Goiás.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(*)
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(20) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campos, situado no Município de
Salgado de São Félix, Estado da Paraiba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campos,
com área de 3.571,2600ha (três mil, quinhentos e setenta e um
hectares e vinte e seis ares), situado no Município de Salgado Félix,
objeto do Registro nº R-4-448, fi. 30v, Livro 2-B, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraíba,

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o asssntamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton 8eligman
(*)

Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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(21) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Francisco/Sítio Pé de Serra
do Chicão/Sítio Dois Riachos e Sítio Chicão,
situado no Município de Riacho das Almas,
Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Francisco/Sítio Pé de Serra do Chicão/Sítio Dois Riachos e Sítio Chicão,
com área de 1.193.3500ha (um mil, cento e noventa e três hectares e
trinta e cinco ares), situado no Município de Riacho das Almas, objeto
do Registros nOs R-8-151, fi. 151, Livro 2; R-4-186, fi. 186, Livro 2;
R-2-678, fi. 89, Livro 2-B e R-5-574, fi. 282, Livro 2, do Cartório de
Notas e de Registro de Imóveis da Comarca de Riacho das Almas,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
(*)
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 4 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(22) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Sossego e Sítio Contendas, situado
nos Municipias de Jaguaríbara e Iracema,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sossego e
Sítio Contendas, com área de 2.298,2000ha (dois mil duzentos e
noventa e oito hectares e vinte ares), situado nos Municípios de
Jaguaribara e Iracema, objeto das Matriculas n· 114, fi. 114, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaratema
e n" 734, fi. 232, do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Iracema, Estado do Ceará.
(*)
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
JI\ 'stentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
axi serão beneficiad
que
ela 08 com a sua destinacã
es maçao,
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incr a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
d que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
: 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
nrefe;encialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen~ com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.

(23) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Boa Vista, conhecido por Píranema,
situado no Município de Fundão, Estado do
Esptrito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
(') Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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conhecido por Piranema com área de 375,5611ha (trezentos e setenta
e cinco hectares, cinqüenta e seis ares e onze centiares), situado no
Município de Fundão, objeto do Registro nO R-3-1.828, fi. 28, Livro 2.J
e Transcrições nOs 8.730 (parte) e 8.731 (parte), fi. 39, Livro 3-R, do
Cartório de 1°Oficio da Comarca de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentarnsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(24) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mendonça, situado nos Municípios
de Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
(*) Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mendonça,
com área de 1.400.0000ha (um mil e quatrocentos hectares), situado
nos Municípios de Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana, objeto do Registro
nºR-1-3.300, fi. 27, Livro 2-1, do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral
de Imóveis, da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente,
Art. 4º Este decreto entra' em vigor na data de sua publicação.
Brasília,4 de agosto de 1997; 176ºda Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(25) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
São Francisco, situado no Município de Pilões, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
(") Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997

5336
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Francisco, com
área de 432,0000ha (quatrocentos e trinta e dois hectares), situado
no Município de Pilões, objeto dos Registros nOs R-7-1, fi. 66, Livro
2-A; R-3-52, fi. 65, Livro 2-A e Matrícula n" 68, fi. 76, Livro 2-A, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pilões, Estado da
Paraíba.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(26) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)

Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Beija-FlorfUmari, situado no Município de
Charó, Estado do Ceará, e dá outras pronidênciae.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lheconferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lein" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Beija-Flor/Umari,
com área de 266,2300ha (duzentos e sessenta e seis hectares e vinte
e três ares), situado no Município de Choró, objeto dos Registros nOs
R-3-2.489, ficha 2, Livro 2, e R-5-2.184, ficha 2, Livro 2, do Cartório
do2"Ofício da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(') Retificadono DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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(27) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
MercêslEngenho CantinholRiacho de Facas
situado nos Municípios de Pilões e Areia'
Estado da Paraíba, e dá outras providências:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mercês/Engenho
Cantinho/Riacho de Facas, com área de 1. 182,5500ha (um mil, cento
e oitenta e dois hectares, cinqüenta e cinco ares), situado nos Municípios de Pilões e Areia, objeto dos Registros nOs 343, fi. 96, Livro 3-A
e 550, fi. 23, Livro 3-B, e Matrículas nOs 306, fi. 173, Livro 2-B e 81,
fi. 84, Livro 2-A, do Cartório do Unico Ofício da Comarca de Pilões e
Matrículas nOs 818 e 2.060, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Areia, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
(*J Retificado noVO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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-

, ncialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamene
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tocam
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(28) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Esperança/Lagoa da Manga, situado no Município de Forquilha, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda EsperançalLagoa da Manga, com ár~a de 2.768,00?0,h?- (dois mil, setecentos
e sessenta e oito hectares), SItuado no Município de Forquilha, objeto
da Matricula n' 2.303, ficha 1, Livro 2-F, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
(*)

Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assenta.
mento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(29) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural deno.
minado Engenho Gaipi6, situado rw Muniapio de Ipojuca, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e '20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
(*) Retificado no DO de 6.8.1997 (pág. 5427 desta obra).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303·5424, ago. 1997

5341
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Engenho
Gaipi6, com área de 1. 147,0000ha (um mil, cento e quarenta e sete
hectares), situado no Município de Ipojuca, objeto dos Registros
n.s R-1l-88 e R-12-88, fi. 84v, Livro 2-M, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ipojuca, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.

(30) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Labirinto IILabirinto lI/São Bento, situado
no Munidpio de Pilões, Estado da Parosba,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
(*)
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Labirinto I/Labirinto
lI/São Bento, com área de 269;7000ha (duzentos e sessenta e nove
hectares e setenta ares), situado no Município de Pilões, objeto dos
Registros n's R-l-54, fi. 66, Livro 2-A; R-l-55, fi. 67, Livro 2-A e
R-l-56, fi. 67, Livro 2-A, todos do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pilões, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(31) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Aguas Mortas!Poço de Pedra, também conhecido como Santos Reis e Jaguareté, situado nos Municipios de Irauçuba e
Sobral, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aguas
Mortas/Poço de Pedra, também conhecido como Santos Reis e Jaguaretê, com área de 1.776,5352ha (um mil, setecentos e setenta e seis
hactares, cinqüenta e três ares e cinqüenta e dois centiares), situado
nos Municípios de Irauçuba e Sobral, objeto dos Registros n's R-l8.491, Livro 2, e 9.433, fls. 93v, e 94, Livro 3-Q, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Sobral e Itapajé, Estado do
Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
(*)
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentaman,
to com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(32) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia (Coelha) concessão para
produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica, no Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27,28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, do art. 150 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e tendo em vista o que consta do Processo nº 48100.001097/96-64,
DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada à Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia (Coelba), de acordo com o inciso I do art. 5· da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, concessão individualizada para produção de
energia elétrica, através dos seguintes aproveitamentos de potenciais
hidráulicos:
I - Usina Alto Fêmeas I, no Rio das Fêmeas, Município de São
Desidério, Estado da Bahia;
II - Usina Presidente Goulart, no Rio Correntina, Município
de Correntina, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao serviço público de energia elétrica nas áreas de concessões definidas no art. 3º
deste decreto, sem exclusividade de fornecimento a consumidores que
tenham opção de escolha de seu fornecedor de energia elétrica, nos
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termOS do art. 15 e seus parágr:uos ~ do art. 16 da Lei.n· 9.074/95, e
ao suprimento a outras concessionárias, quando autonzado.
Art. 2· Fica autorizada a Coelba a promover a implantação de
Unhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em suas áreas de concessões, compreendidas pelos
municípios indicados no art. 3· deste decreto, no Estado da Bahia.
Parágrafo único. No prazo de seis meses contados da assinatura
do contrato de concessão, '!- concessionária deverá submeter ao
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE) cadastro atualizado das instalações de transmissão vinculadas ao serviço de energia elétrica.
Art. 3· Ficam outorgadas à Coelba, de acordo com o art. 4· da
Lei n· 9.074/95, e com o art. 65, alínea c, do Decreto n· 41.019, de 26
de fevereiro de 1957, concessões para distribuir energia elétrica nos
seguintes municípios, no Estado da Bahia: Abaíra, Abaré, Acajutiba,
Adustina, Agua Fria, Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Almadina,
Amargosa, Amélia Rodrigues, América Dourada, Anagé, Andaraí,
Andorinha, Angical, Anguera, Antas, Antonio Cardoso, Antonio Gonçalves, Aporá, Apuarema, Araçás, Aracatu, Araci, Aramari, Arataca,
Aratuípe, Aurelino Leal, Baianópolis, Baixa Grande, Banzaé, Barra,
Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha,
Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Barrocas, Belmonte, Belo Campo,
Biritinga, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom
Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândía, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçú, Cachoeira, Caculé, Caém, Caetanos,
Caetité, Cafarnaum, Cairu, Caldeirão Grande, Camacan, Camaçari,
Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canápolis,
Canarana, Canavieiras, Candeal, Candeias, Candiba, Cândido Sales,
Cansanção, Canudos, Capela de Alto Alegre, Capim Grosso, Caraíbas, Caravelas, Cardeal da Silva, Carinhanha, Casa Nova, Castro
Alves, Catolândía, Catu, Caturana, Central, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Coaraci, Cocos, Conceição da Feira, Conceição do Almeida,
Conceição do Coité, Conceição do Jacuipe, Conde, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coração de Maria, Cordeiros, Coribe, Coronel João Sá,
Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Crisópolis, Cristópolis, Cruz das
Almas, Curaçá, Dario Meira, Dias D'Avila, Dom Basílio, Dom Macedo
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Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Entre Rios, Érico Cardoso,
Esplanada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Feira da Mata,
Feira de Santana, Filadélfia, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa
do Rio Preto, Gandu, Gavião, Gentio do Ouro, Glória, Gongogi,
Governador Mangabeira, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Heliópo.
lis, Iaçu Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba, Ibipitanga,
Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotira.
ma, Ichu, Igaporã, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipecaetá,
Ipíaú, Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Irara, Irecê, Itabs.
la, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim,
Itaguaçü da Bahia, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari,
Itambé, Itanagra, Itanhém, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga,
Itapicuru, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itiúba,
Itororó, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jacobina, -Iaguaquara, Jaguarari, Jaquaripe, Jeremoabo, Jequié, Jiquiriça, Jitaúna,
João Dourado, Juazeiro, Jucuruçu, Jussara, Jusari, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagedo do Tabocal, Lagoa Real, Laje, Lajedão, Lajedinho, Lamarão, Lapão, Lauro de Freitas, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macajuba, Macaraní, Macaúbas, Macururé,
Madre de Deus, Maetinga, Maiquiníque, Mairi, Malhada, Malhada
de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maragogipe, Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Mata de São João, Matina, Madeiros
Neto, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba, Mirante, Monte Santo,
Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mulungú
do Morro, Mundo Novo, Muníz Ferreira, Muquém de São Francisco,
Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nordestina, Nova Canaã,
Nova Fátima, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Nova Soure,
Nova Viçosa, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Olindina, Oliveira dos
Brejinhos, Ouriçangas, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paranúrim, Paratinga, Paripiranga, Pau Brasil, Paulo Manso,
Pé de Serra, Pedrão, Pedro Alexandre, Piatã, Pilão Arcado, Pindai,
Pindobaçu, Pintadas, Piraí do Norte, Piripá, Piritiba, Planaltino,
Planalto, Poções, Pojuca, Ponto Novo, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolândia, Riachão das Neves, Riachão do J acuípe, Riacho
de Santana, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Ribeirão do
Largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Rodelas, Rui
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Barbosa, Salinas, da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa
Brigida, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês,
Santa Luz, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de
Cássia, Santa Teresinha, Santana, Santanópolis, Santo Amaro,
Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, São Desidério, São Domingos, São Felipe, São Félix, São Félix do Coribe, São Francisco do
Conde, São Gabriel, São Gonçalo dos Campos, São José da Vitória,
São José do Jacuípe, São Miguel das Matas, São Sebastião do
Passé, Sapeaçu, Sátiro Dias, Saubara, Saúde, Seabra, Sebastião
Laranjeiras, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra
Dourada, Serra Preta, Serrinha, Serrolãndia, Simôes Filho, Sítio
do Mato, Sítio do Quinto, Sobradinho, Souto Soares, Tabocas do
Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Tanquinho, Taperoá, 'I'apíramutá, Teixeira de Freitas, Teodoro Sampaio, Teofilândia, Teolândia, Terra Nova, Tremedal, Tucano, Uauá, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Uibaí, Umburanas, Una, Urandi, Uruçuca, Utinga, Valência,
Valente, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Várzea Nova, Varzedo,
Vera Cruz, Vereda, Vitória da Conquista, Wagner, Wanderley,
Wenceslau Guimarães, Xique-Xique.
Parágrafo único. AB concessões de que trata este artigo não
conferem à Coelba exclusividade de fornecimento aos consumidores
alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n' 9.074/95.

Art. 4' AB concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da data
de assinatura do respectivo contrato.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula
de renúncia, por parte da concessionária, aos direitos preexistentes,
decorrentes da legislação de regência das concessões extintas.

Art. 5' A exploração dos serviços de produção e distribuição
de energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão
individualizada para cada uma das centrais geradoras, na forma
do art. l' e para as localidades reagrupadas nos termos da
Portaria DNAEE n' 229, de 26 de maio de 1997, relacionadas no
art. 3', para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para
fins de eventual declaração da caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997
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Art. 6· A Coelba deverá:
I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
H - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
IH - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE);
IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 4· deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.

Art. 7· Os bens e instalações existentes em função dos serviços
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos de energia elétrica concedidos, vedada sua
alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e
expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.

Art. 8· Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações
anteriormente outorgadas à Coelba, bem como os direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade com o
art. 28 da Lei n· 9.074195, à reversão dos bens e instalações vinculados
a essas concessões.
Art. 9· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(33) DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1997
Prorroga e autoriza o uso compartilhado
da concessão deque trata o Decreto nº 54. 705,
de 29 de outubro de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nQ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei nQ 9.074, de 7 de
julho de 1995, e no Decreto n· 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem
como o que consta do Processo n Q 48100.003191/95-12,
DECRETA:

Art. F Fica prorrogada pelo prazo de 35 anos, contado da data
de assinatura do contrato de concessão, nos termos do art. 20 da Lei
nQ 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão para o aproveitamento
hidrelétrico denominado Usina Hidrelétrica de Fuuil, localizado em
trecho do Rio Grande, nos Muuicípios de Perdões e Lavras, Estado de
Minas Gerais, outorgada à Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig), pelo Decreto n Q 54.705, de 29 de outubro de 1964.
Art. 2· Fica autorizado o uso compartilhado da concessão de
que trata o artigo anterior entre a companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig) e as empresas Companhia Ferroligas Minas Gerais
(Mínasligas), Mineração Rio Novo Ltda. (Rio Novo) e Samarco Mineração S.A. (Samarco), integrantes do Consórcio da Usina Hidrelétrica
de Funil, constituído nos termos dos arts. 18,20 e 21 da Lei n· 9.074,
de 1995.
§ 1· A concessão será declarada extinta no caso de descumprimento do Plano de Conclusão da Usina Hidrelétrica de Fuuil, aprovado pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE).

§ 2· A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
a) para o serviço público, a parcela correspondente à participação
daCemig;
b) para uso exclusivo, a parcela correspondente à participação
das empresas Minasligas, Rio Novo e Samarco, vedada sua comerciaCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997
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lização ou cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive gratuito
ressalvado o disposto no § 3· deste artigo
'
§ 3· Não se inclui na proibição contida na alínea b do parágrafo
anterior o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias habitadas por empregados das indústrias das empresas consorciadas, desde
que construídas em terrenos de sua propriedade, e a aquisição de
excedentes pelos concessionários de serviço público de energia
elétrica.

Art. 3· As consorciadas autoprodutoras poderão estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos
seus respectivos centros de carga, cabendo-lhes efetuar a aquisição
das servidões necessárias, bem como utilizar os terrenos de domínio
público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4· No prazo estipulado pelo DNAEE, as empresas integrantes do Consórcio da U siua Hidrelétrica de Funil assinarão o
contrato de concessão, na forma compartilhada, sob pena de ineficácia
da prorrogação de que trata este decreto.
§ 1· O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da Cemig, aos direitos preexistentes, decorrentes de
legislação de regência da concessão outorgada pelo Decreto n" 54.705,
de 1964.

§ 2· Mediante requerimento das concessionárias consorciadas,
apresentado no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser
prorrogada, nas condições que forem estipuladas.
§. 3· O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até
36 meses antes do término do prazo da concessão.

Art. 5· Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. 1· deste decreto só poderão
ser removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia
mediante prévia e expressa autorização do DNAEE.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que existirem em função da exploração do aproveitamento hidreCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, age. 1997
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létrico reverterão ao poder concedente e passarão a integrar o patri-Ill'O da União, na forma da legislação em vigor.
0
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Art. 6º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exígên.as de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias, gestão do
C1servatório e respectivas áreas de proteção, e demais prescrições
r~auteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Código de
Âguas e na legislação subseqüente.
Art. 7º A Cemig será responsável, perante o poder concedente,
na forma do Contrato de Constituição do Consórcio da Usina Hidrelétrica de Funil e da legislação em vigor, pelo cumprimento do
contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das
demais consorciadas.
§ 1º A Cemig, na condição de concessionária de serviço público
de energia elétrica, fica obrigada a prestar contas ao DNAEE de sua
participação no consórcio, a manter os registros dos bens e instalações
vinculadas ao empreendimento, bem como a apresentar os respectivos relatórios de informações técnicas, financeiras e contábeis das
atividades realizadas pelo consórcio.
§ 2º As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
DNAEE, durante as fases de construção e operação da usina hidrelétrica referida no art. 1º deste decreto, na forma da legislação e dos
regulamentos do serviços de energia elétrica.

Art. 8º Qualquer alteração no Contrato do Consórcio da Usina
Hidrelétrica de Funil dependerá de prévia autorização do DNAEE.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(34) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, em favor da Companhia
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área
de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área de terra de propriedade particular, no total de
3.951,00m2 , necessária à ampliação da subestação de Matipó, no
Município de Matipó, Estado de Minas Gerais, de acordo com o projeto
e planta constantes do Processo nº 48100.002538/95-82.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco M4, na direção magnética de 82º00'SO,
percorre uma distância de 70,00 metros, atingindo o Marco M5;
deflete 90'00' para a direita, toma a direção magnética de 8'OO'NO e
percorre uma distância de 60,00 metros, atingindo o Marco M6;
deflete 90'00' para a direita, toma a direção magnética de 82'OO'NE
e percorre uma distância de aproximadamente 54,00 metros, atingindo o Marco M7, sobre o alinhamento da cerca de faixa de domínio
da rodovia; deflete para a direita, tomando-se o mesmo caminhamento da cerca da faixa de domínio da rodovia até atingir o marco de
partida M4, onde teve início esta descrição.

Art. 2º A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1Q deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisóCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997
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ria na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(35) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão adminietratina,
em favor da Companhia Força e" Luz Cataguazes-Leopoldina, área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786,
de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei n· 9.074, de 7 dejulho de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Força e
Luz Cataguazes-Leopoldina, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada LT UHE EmboquelMatipó, em 69kV, com origem na subestação
da Usina Hidrelétrica Cachoeira do Emboque e término na subestação Matipó, localizada nos Municípios de Raul Soares e
Matipó, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha
de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n' 48100.002538/95-82.
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Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servi.
dão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessiona,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegra,
ficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servi.
dão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. I'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eIes os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste
decreto, amigável oujudicia1mente, podendo, inclusive, invocar ocaráter
de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(36) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de cinqüenta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Porto Primavera - Taquaruçu, 1º circuito, em 460kV, com
origem na subestação da Usina de Porto Primavera e término na
subestação da Usina de Taquaruçu, localizada nos Municípios de
Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina e Rosana, Estado de São Paulo, necessária à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.001497/96-42.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos
entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n· 3.365, de 21 dejunbo de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(37) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1997
Transfere dotações consignadas aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, no valordeR$31O.803.659,OO, no
âmbito do Ministério da Educação e do Des.
porto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 29 da Medida Provisória n" 1. 549-32, de
11 de julho de 1997,
DECRETA:

Art. F São apropriadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia do Miuistério da Educação e do Desporto,
na forma do Anexo I, as dotações constantes do Anexo II deste decreto,
nos montantes especificados, mantidas as mesmas subatividades,
grupos de despesa e modalidades de aplicação previstos na Lei
n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997.
Art. 2" Em decorrência do disposto no art. I", ficam alteradas
as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da
Fundação de Assistência ao Estudante, de acordo com os Anexos III
e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1997, pégs. 17013/17017.
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(38) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de
R$78.148.600,OO em favor de diversos órgãos,
para reforço de dotações consignadas 1W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8~, inciso IV, od~ C.onstituiÇão, ~ toendo em vista a
autorização contida no art. 6-, mCISO lI, da LeI n- 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de diversos órgãos, crédito
suplementar no valor global de R$78.148.600,00 (setenta e oito milhões, cento e quarenta e oito mil e seiscentos reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito das mesmas subatividades e subprojetos indicados no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1997, págs. 17017/17021.
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(39) DECRETO DE 11 DE AGOSTO DE 1997
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Associação Cultural Machado Gaglianone (RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República
Federativa do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1· da Lei
n· 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1· do Decreto n· 50.517, de
2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" É restabelecido o título de utilidade pública federal
da Associação Cultural Machado Gaglianone, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n· 27.149.335/0001-22 (Processo MJ n· 22.795/96-61).
Art. 2· A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatórios circunstanciados dos serviços que houver prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhados do
demonstrativo da receita e da despesa realizada. no periodo, ainda
que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(40) DECRETO DE 11 DE AGOSTO DE 1997
Outorga concessão à B8E S.A para explorar o Serviço M6vel Celular, na área geo-

gráfica dos Estados do Picuu, Ceará. Rio
Grande do Norte. Panuba; Pernambuco e
Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n g 9.295, de 19 de julho de 1996, no art. 214, inciso 111, da Lei
ng 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no art. 3g do Regulamento do Serviço
Móvel Celular, aprovado pelo Decreto n g 2.056, de 4 de novembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo n g 53000.016577/96
(Concorrência n g 00l/96-SFO/MC),
DECRETA:

Art. 1e Fica outorgada à BSE S.A. concessão para exploração do
Serviço Móvel Celular, pelo prazo de quinze anos, na área geográfica
correspondente aos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão será
formalizado pelo Ministério das Comunicações, observadas as disposições da regulamentação pertinente.

Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1997; 176g da Independência e 109g da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(41) DECRETO DE 11 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza a Associação para a Coopera.
çõo, Intercâmbio e Cultura a se instalar no

Brasil

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta no Processo
nº 08000.007649/97-13, do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura, com sede em Lisboa,
Portugal.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a associação referida no art. 1º obrigada a apresentar ao Miuistério daJustiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, acompanhado de demonstrativo das receitas e despesas
realizadas no período.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

o anexo está publicado no DO de 12.8.1997, págs. 17295/17297.
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(42) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Igarimã, situado no Município de
Saio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras
providência.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Igarimã,
com área de 6.500,000000 (seis mil e quinhentos hectares), situado
no Município de Sítio do Mato, objeto do Registro nº R-6-4.352, fls.
44/93, do Livro 2-0 e 2-BB, do Cartório do Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único, Excluem-se, ainda dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso m, da Constituição.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Ih Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(43) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda OlivençaIPalmares,situado noMu.
nicípio de Quixadá, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84,inciso IV,e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda OlivençalPalma.
res, com área de 2.186,3000ha (dois mil, cento e oitenta e seis hectares
e trinta ares), situado no Muuicípio de Quixadá, objeto dos Registros
nºs R-7-142, Ficha 212v e R-7-494, ficha 2, do Cartório do 2º Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(44) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1997

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Floresta Branca, situado no Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2· da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei
Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da Lei
n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta Branca,
com área de 5.073,4500ha (cinco mil, setenta e três hectares e quarenta
e cinco ares), situado no Município de Eldorado, objeto da Matrícula
n. Av. 1-2.218, fi. 1, ficha 1/2,Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(45) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Arco-Iris/Califórnia, conhecido por
Fazenda Santa Naziozene, situado no Munictpic de Palestina do Pará. Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda ArcoirislCalifórnia, conhecido por Fazenda Santa Naziozene, com área de
3.216,9550ha (três mil, duzentos e dezesseis hectares, noventa e
cinco ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Palestina
do Pará, objeto dos Registros n's R-5-3.039, fi. 2 e R-4-12.842, fi. 1v,
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição Federal.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
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- ba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
I
ge
domeio arobiient e.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(46) DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Lotes lIA-B e 2IParte A, situado no Munictpio de Presidente Médici; Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629,de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRE:TA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes- l/A-B e 2/Parte
A, com área de 2.022,6805ha (dois mil, vinte e dois hectares, sessenta
e oito ares e cinco centiares), situado no Município de Presidente
Médici, objeto das Matrículas nº s 3.386 e 3.387, ambas do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Médici,
Estado de Rondônia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter -a área de reserva legal prevista
na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(47) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor deR$10.41Z594,OO,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de
dotação consignada TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso IH, alínea b, da Lei nO 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Gabinete do Ministro
Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar no valor
de R$10.417.594,OO (dez milhões, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997

5367

-

Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",fica alterada
a receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na
forma indicada no Anexo 11 deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1997, pág. 17529.

(48) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$31.200.000,OO,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso 111, alínea c, da Lei n" 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$31.200.000,00 (trinta e um milhões
e duzentos mil reais), para atender à programação do Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de ingresso de operações de crédito externas,
conforme indicados no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1997; 176° da Independência e 1090 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1997, pág. 17530.

(49) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$91.924.975,OO, em favor da
Câmara dos Deputados, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°,inciso I, alínea c, da Lei nO 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nO 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$91.924.795,OO (noventa e um milhões, novecentos e vinte e quatro
mil, setecentos e noventa e cinco reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessârios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indícadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1997, pág. 17531.
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(50) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor global deR$13. 729.163,00, emfavordo
Ministério Público da União e de diversos
6rgãos do Poder Judiciário, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8~, inciso IV~ ?a.Constitlrição, e tendo e,!, ~sta a
utorização contida no art. 6-, mClSOS I, alínea a, e lI, da LeI n- 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério Público da União e de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$13.729.163,00 (treze
milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e três reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1997, págs. 17531/17552.

CO)

Retificado no DO de 15.8.1997 (pãg. 5427 desta obra).
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(51) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União _
recursos sobre supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário no valor de
R$61.000.ooo,oo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
na Medida Provisória n'
, de
de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da Uuião - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$61.000.000,OO
(sessenta e um milhões de reais), para atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo 11 deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 14 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

(*)

Retificado no DO de 18.8.1997(pág.

desta obra).
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(52) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Umburana da Onça, situado no
Município de Araruna, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Umburana
da Onça, com área de 535,0000ha (quinhentos e trinta é cinco hectares), situado no Município de Araruna, objeto da Matrícula nº 1195,
fi. 90, Livro 21F, do Cartório de Re gistros de Imóveis Martins de
Souza, da Comarca de Araruna, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(53) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado
Fazenda Serrinha e Outros, situado no Município de Taperoá, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serrinha e
Outros, com área de 2.259,5000ha (dois mil, duzentos e cinqüenta e
nove hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Taperoá,
objeto dos Registros nOs R-3-77, fi. 80, Livro 2; R-3-124, fi. 127, Livro
2; R-3-120, fi. 123, Livro 2; R-3-363, fi. 296, Livro 2-A; R-3-125, fi. 128,
Livro 2; 364, fi. 297, Livro 2-A; R-3-121, fi. 124, Livro 2; R-2-365, fi.
298, Livro 2-A; R-2-368, fi. 301, Livro 2-A; R-2-367, fi. 300, Livro 2;
R-3-123, fi. 126, Livro 2; R-3-126, fi. 129, Livro 2; R-3-122, fi. 125,
Livro 2; R-2-369, fi. 302, Livro 2-A; R-3-366, fi. 101 e 299, Livro 2-A
e R-3-117, fi. 120, Livro 2, do Cartório de Registros de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Taperoá, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementarnº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997

5373
'-'mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
01'"
doo meio
meí ambirente.
.preservação
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(54) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Camarazal, situado no Município
de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n"76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Camarazal,
com área de 450,0000ha (quatrocentos e cinqüenta hectares), situado
no Município de Nazaré da Mata, objeto da Matrícula 32, fi. 45, Livro
2-A, do Cartório do Registro Geral de Imóveis, Hipotecas e Documentos da Comarca de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(55) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza a empresa Rigatosso Hermanos Sociedade Anônima a estabelecer filial

na República Federativa do Brasil, sob a
denominação social de Rigatosso Hermanos
Sociedade Anônima, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
no Processo MICT n' 52700-000185/97-00,
DECRETA:

Art. l' Fica a empresa Rigatosso Hermanos Sociedade Anônima, com sede social na Rua 27 de fevereiro, 3223, da Cidade de
Rosario, Provincia de Santa Fé, República Argentina, autorizada a
funcionar no Brasil, por intermédio da filial Rigatosso Hermanos
Sociedade Anônima, tendo como objeto social o transporte automotor
de cargas gerais, com capital destacado de R$10.000,00 (dez mil
reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional,
obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Rigatosso Hermanos Sociedade Anônima é
obrigada a ter permanentemente um representante no Brasil, junto à
filial Rigatosso Hermanos Sociedade Anônima, com plenos e ilimitados
poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente,
podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam da aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e de jornal de grande
circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e
parágrafo único do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
CoL Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997

5376
(56) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor de Furnas - Centrais Elétric~
S.A.~ a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954
no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admiuistrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa variável de 72,00m a
94,50m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denomí.
na~a Ivaiporã - Itaberá III, a ser estabelecida em 750kV, com origem
na subestação Ivaiporã e término na subestação Itaberá III, nos
Municípios de Manoel Ribas, Estado do Paraná e Itaberá, Estado de
São Paulo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo nº 27100.001720/89-06.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição de servidão administrativa que trata este decreto, podendo a concessionária
praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4" Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(57) DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1997
Prorroga e autoriza o uso compartilhado
da concessão de que trata o Decreto n'l83.767,
de 24 dejulho de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, e no Decreto n" 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem
como o que consta do Processo n" 700.142/71-00,
DECRETA:

Art. F Fica prorrogada pelo prazo de 35 anos, contado da data
de assinatura do contrato de concessão, nos termos do art. 20 da Lei
n" 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão para o aproveitamento
hidrelétrico denominado Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizado no rio Jacuí entre os Municípios de Agudo e Nova Palma, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada à Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE) pelo Decreto n" 83.767, de 24 de julho de 1979.
Art. 2" Fica autorizado o uso compartilhado da concessão de
que trata o artigo anterior entre a Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE) e as empresas Centrais Elétricas de Santa Catarina
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S.A. (Celesc), Alcoa Alunúnio S.A., Camargo Corrêa Industrial S.A.
Companhia de Cimento Portland Gaúcho, Santa Felicidade Comér:
cio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda. e Inepar
S.A. Indústria e Construções, integrantes do Consórcio UHE Dona
Francisca, constituído nos termos dos arts. 18,20 e 21 da Lei nº 9.074,
de 1995.
§ 1º A concessão será declarada extinta no caso de descump-],
mento do Plano de Conclusão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca
aprovado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétric;
(DNAEE).
§ 2º A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
a) para o serviço público, a parcela correspondente à participa.
ção da CEEE e da Celesc;

b) para uso exclusivo, a parcela correspondente à participação
das empresas Alcoa Alunúnio S.A., Camargo Corrêa Industrial S.A.,
Companhia de Cimento Portland Gaúcho e Santa Felicidade Comércio, Importação e Exportação de Produtos, Siderúrgicos Ltda., vedada
sua comercialização ou cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive
gratuíto, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo;

c) para produção independente de energia elétrica, a parcela
correspondente à empresa Inepar S.A. Indústria e Construções.
§ 3º Não se ínclui na proibição contida na alínea b do parágrafo
anterior o fornecimento de energia elétrica às vilas operárias habitadas por empregados das indústrias das empresas consorciadas,
desde que construídas em terrenos de sua propriedade, e a aquísição de excedentes pelos concessionários de serviço público de energia elétrica.

Art. 3º As consorciadas autoprodutoras e a produtora independente poderão estabelecer linhas de transnússão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de carga, cabendo-lhe efetuar a aquisição das servidões necessárias, bem como utilizar os terrenos de donúnio público e faixas de donúnio de vias
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4º No prazo estipulado pelo DNAEE, as empresas integrantes do Consórcio UHE Dona Francisca assinarão o contrato de
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concessão, na forma compartilhada, sob pena de ineficácia da prorrogação de que trata este decreto.
§ 1º O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da CEEE, aos direitos preexistentes, decorrentes da
legislação de regência da concessão outorgada pelo Decreto nº 83.767,
de 1979.
§ 2º Mediante requerimento das concessionárias, apresentado
no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser prorrogada,
nas condições que forem estipuladas.
§ 3º O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até
36 meses antes do término do prazo da concessão.

Art. 5º Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. 1º deste decreto só poderão
ser removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia
mediante prévia e expressa autorização do DNAEE.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que existirem em função da exploração do aproveitamento hidrelétrico reverterão ao poder concedente e passarão a integrar o patrimônio da União, na forma da legislação em vigor.
Art. 6º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer às exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias, gestão do
reservatório e respectivas áreas de proteção, e demais prescrições
acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Código de
Águas e na legislação subseqüente.
Art. 7º A CEEE será responsável, perante o poder concedente,
na forma do Contrato de Constituição do Consórcio UHE Dona
Francisca e da legislação em vigor, pelo cumprimento do contrato de
concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais
consorciadas.
§ 1º As concessionárias de serviço público de energia elétrica
ficam obrigadas a prestar contas ao DNAEE de sua participação no
consórcio, a manter os registros dos bens e instalações vinculados ao
empreendimento, bem como a apresentar os respectivos relatórios de
informações técnicas, financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo consórcio.
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§ 2' As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
DNAEE, durante as fases de construção e operação da usina hidralg,
trica referida no art. l' deste decreto, na forma da legislação e dos
regulamentos dos serviços de energia elétrica.
Art. 8' Qualquer alteração no Contrato do Consórcio UHE
Dona Francisca deverá ser submetida à prévia aprovação do DNAEE.
Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(58) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre área de terra reservada ao
Campo de Provas das Forças Armadas, no
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica reservada para o Campo de Provas das Forças
Armadas, subordinado diretamente ao Ministério da Aeronáutica, a
área de terra pertencente à União, constituida das glebas Cachimbo,
Gorotire, São Benedito e Cururu, situadas no Estado do Pará, medindo 2.158.842,5198ha (dois milhões, cento e cinqüenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e dois hectares, cinqüenta e um ares e noventa
e oito centiares).
Parágrafo único. A área referida neste artigo tem a forma de um
polígono irregular de 39 lados, que tem início na Banda Setentrional,
do Ponto AER-1, de coordenada geográfica 08'00' Sul x 56'40'WGr.;
UTM E=536.733.398 metros x N=9.1l5.684,287 metros,
MC=57'WGr., até o Ponto AER-8, com os seguintes azimutes e distâncias: do ponto AER-1 ao Ponto AER-2, 90'00'00" e 73.471,66
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metros, limitando neste trecho com a Gleba Rio Novo; do Ponto
AER-2, ao ponto AER-3, 180'00'00" e 18.547,09 metros; do Ponto
AER-3 ao Ponto AER-4, 124'03'54" e 41.304,97 metros, limitando
neste trecho com a Gleba Gorotire; do Ponto AER-4 ao Ponto AER-5,
123'53'58" e 24.931,73 metros; do Ponto AER-5 ao Ponto AER-6,
119'34'12" e 37.622,53 metros, limitando neste trecho com a Reserva
Biológica Jamanxim; do Ponto AER-6 ao Ponto AER-7, 119'22'08" e
29.211,63 metros; do Ponto AER-7 ao Ponto AER-8, 169'01'40" e
481,79 metros, limitando nestes trechos com a Área de Proteção
Ambiental Parque das Cachoeiras. Daí passa para a Banda Oriental,
que vai do Ponto AER-8, até o Ponto AER-25, com os seguintes
azimutes e distâncias: do Ponto AER-8 ao Ponto AER-9; 169'35'14" e
7.212,56 metros; doPontoAER-9 aoPontoAER-10, 197'13'06" e 1.156,21
metros; do Ponto AER-10 ao Ponto AER-11, 157'48'24" e 1.197,48
metros; do ponto AER-ll ao PontoAER-12, 224'11'05" e 3.836,31 metros;
do Ponto AER-12 ao Ponto AER-13, 174'44'53" e 12.596,96 metros; do
Ponto AER-13 ao Ponto AER-14, 152'53'44" e 5.504,69 metros; do Ponto
AER-14 ao Ponto AER-15, 104'43'50" e 1.482,25 metros; do Ponto
AER-15 ao Ponto AER-16, 147'51'55" e 2.731,59 metros; do Ponto
AER-16 ao Ponto AER-17, 131'33'27" e 1.258,97 metros; do Ponto
AER-17 ao Ponto AER-18, 158'19'05" e 1.955,69 metros; do Ponto
AER-18 ao ponto AER-19, 194'36'42" e 2.600,26 metros; do Ponto
AER-19 ao Ponto AER-20, 159'53'57" e 10.232,16 metros; do Ponto
AER-20 ao Ponto AER-21, 139'04'31" e 7.359,84 metros; do Ponto
AER-21 ao Ponto AER-22, 176'17'31" e 5.176,04 metros; do Ponto
AER-22 ao Ponto AER-23, 199'21'47" e 9.556,64 metros; do Ponto
AER-23 ao Ponto AER-24, 169'07'07" e 4.699,87 metros; do Ponto
AER-24 ao Ponto AER-25, 185'33'52" e 6.808,51 metros, limitando em
todo este trecho com a margem ocidental da Rodovia Federal BR-163 e
confrontando com terras do Parque Estadual da Serra do Cachimbo. Daí
passa para a Banda Meridional, que vai do Ponto AER-25 até o Ponto
AER-39, com os seguintes azimutes e distâncias: do Ponto AER-25 ao
Ponto AER-26, 274'23'41" e 100.000,00 metros, coincidindo neste trecho
com o limite interestadual do Pará com Mato Grosso até o ponto de
interseção das coordenadas 09'26'23" de latitude sul e 55'45'50" de
longitude oeste; do Ponto AER-26 ao Ponto AER-27, 0'00'00" e 16.500,00
metros, até chegar à margem direita do Rio São Benedito, por onde
segue, confrontando com terras cedidas pelo Ministério da AeronáuCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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tica, pela margem esquerda do sobredito rio, com os seguintes azimu_
tes e distâncias: do Ponto AER-27 ao Ponto AER-28, 278°16'30" e
18.742,21 metros; do Ponto AER-28 ao Ponto AER-29, 299°22'45" e
9.439,98 metros; do Ponto AER-29 ao Ponto AER-30, 270°00'00" e
6.408,54 metros; do Ponto AER-30 ao Ponto AER-31, 318°28'31" e
4.957,41 metros; do Ponto AER-31 ao Ponto AER-32, 240°49'56" e
10.918,60 metros; do Ponto AER-32 ao Ponto AER-33, 248°37'47" e
19.858,36 metros; do Ponto AER-33 ao Ponto AER-34, 305°43'32" e
16.447,55 metros; do Ponto AER-34 ao Ponto AER-35, 287°09'59" e
6.897,84 metros; do Ponto AER-35 ao Ponto AER-36, 357°42'03" e
4.426,25 metros; do Ponto AER-36 ao Ponto AER-37, 255°57'08" e
3.777,46 metros; do Ponto AER-37 ao Ponto AER-38, 315°14'10" e
3.377,66 metros; do Ponto AER-38 ao Ponto AER-39, 279°41'46" e
7.704,68 metros, até o Meridiano 56°40'W.Gr. Daí, passando à Banda
Ocidental, ligam-se os Pontos AER-39 e AER-1, fechando-se o polígono
descrito, seguindo o azimute verdadeiro 0000'00", numa distância de
113.320,49 metros, limitando neste trecho com terras da Gleba São
Benedito.

Art. 2· A área descrita no artigo anterior fica sob a jurisdição
do Ministério da Aeronáutica, cabendo à Secretaria do Patrimônio da
União, do Ministério da Fazenda, regularizar a transferência.
Art. 3· A área de terra pertencente à União remanescente do
Decreto n· 87.571, de 17 de setembro de 1982, deduzida a área
descrita no art. 1· deste decreto, retoma à jurisdição da Secretaria do
Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Ficam revogados os Decretos n·s 83.240, de 7 de março
de 1979, e 87.571, de 17 de setembro de 1982.
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Lelio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303·5424, ago. 1997
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(59) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza a World Gold Council a se instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1" do art. 11 do Decreto-Lei n" 4.657, de 4 de setembro de 1942
_ Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo
tf 08000.005910/97-32, do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizada a instalar-se no Brasil a World Gold
Council, com sede em Genebra, Suíça.
Art. 2' As alterações efetuadas no estatuto ora publicado, sujeitam-se à aprovação do Governo Federal, sob pena de cassação da
autorização.
Art. 3" Fica a entidade referida no art. 1s obrigada a apresentar
ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, acompanhado do demonstrativo das receitas e despesas
realizadas no período.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende

o anexo está publicado no DO de 20.8.1997, págs.17993/17998.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(60) DECRETO DE 19 DE MARÇO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Itaipú, situado no Município de
São Miguel de Itaipú, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Itaipú, com
área de 800,0000ha (oitocentos hectares), situado no Município de São
Miguel de Itaipú, objeto do Registro n Q 5.727, fi. 93, Livro 3-J e
Matrícula n?972, fi. 299, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pilar, Estado da Paraíba.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(61) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cabê, situado nos Municípios de
Sapé e Cruz do Espírito Santo, Estada da
Panuba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei nQ 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cobé, com
área de 505,0000ha (quinhentos e cinco hectares), situado nos Muuicípios de Sapé e Cruz do Espírito Santo, objetos dos Registros nQs-3643, fls. 5/5v e 96, Livro 2-B e R-37-43, fls. 5/5ve 96, Livro 2-B, do
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Cruz do Espírito
Santo, Estado da Paraíba.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997
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(62) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em fauor da Telecomunicações de São Paulo S.A. tTelesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5º, alínea h, 6º e 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
bem assim o que consta do Processo nº 53000.007203/97,
DECRETA:
. Art. 1a É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 5.009,03m2 (cinco mil e nove metros e três
decímetros quadrados), a ser desmembrada de maior porção, sem
benfeitoria, situada em zona urbana-Z15, na Estrada do Alvarenga,
Bairro Guacuri, 29º Sub distrito Santo Amaro, no Município, Comarca
e Estado de São Paulo, referindo-se à matrícula nº 28.343 e respectivos registros nOs 6, 8 e 9, do 11º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca São Paulo, Estado de São Paulo, constando pertencer à LGP
- Administração de Negócios S.C Ltda. e à Viação Urbana Transleste
Ltda., destinada à implantação de estação telefônica da Telecomunicações de São Paulo S.A (Telesp).
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta PT 97.029, elaborada em abril de 1997, tem
forma de um polígono irregular de seis lados Cá, B, C, D, E, F, A), tem
seu vértice direito A (para quem se posta na Estrada do Alvarenga e olba
o imóvel de frente) distante 23,42m do canto direito da casa nº 2.448,
situada no alinhamento oposto da Estrada do Alvarenga, distância esta
medida sobre o rumo 84'00'20" SE, na altura da confluência desta com
a Rua Antônio Pires dos Santos e tem as segnintes características e
confrontações, adotando-se o sentido horário para orientação dos lados:
segmento AB (frente): faz limite com a Estrada do Alvarenga, mede
55,96m (cinqüenta e cinco metros e noventa e seis centímetros), tem
rumo magnético 13'00'28" SE, deflexão de 90'20'02" à direita em relação
ao segmento anterior AF e forma com este um ângulo interno de
89'39'58": segmento BC (frente): faz limite com a Estrada do Alvarenga,
mede em arco 21,67m (vinte e um metros e sessenta e sete centímetros),
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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arco este da curva definida por ângulo central de 21°18'52"e raio de
58,25m e cuja corda tem rumo magnético 23°39'54"SE, deflexão de
10°34'26" à esquerda em relação ao segmento anterior AB e forma com
este um ângulo interno de 190°39'26"; segmento CD (lado esquerdo): faz
limite com terras de propriedade da Eletropaulo, mede 40,35m (quarenta metros e trinta e cinco centímetros), tem rumo magnético
88°31'52"NW, deflexão de 115'08'02" à direita em relação à corda anterior BC e forma com ela um ângulo interno de 64°51'58"; segmento DE
aado esquerdo): faz limite com terra de propriedade da Eletropaulo,
mede 41,43m (quarenta e um metros e quarenta e três centimetros), tem
rumo magnético 83°33'34"SW, deflexão de 07°54'34" à esquerda em
relação ao segmento anterior CD e forma com este um ângulo interno
de 187°54'34"; segmento EF (fundo): faz limite com a área remanescente
de propriedade de L.G.P. - Administração de Negócios S.C Ltda. e
Viação Urbana Transleste Ltda., mede 61,36m (sessenta e um metros e
trinta e seis centímetros), tem rumo magnético 13'20'11"NW, deflexão
de 83°06'15" à direita em relação ao segmento anterior DE e forma com
ele um ângulo interno de 96°53'45";segmento FA (lado direito): faz limite
com a área remanescente de propriedade de L.G.P. - Administração de
Negócios S.C Ltda. e Viação Urbana Transleste Ltda., mede 74,47m
(setenta e quatro metros e quarenta e sete centímetros), tem rumo
magnético 76'39 30"NE, deflexão de 89°59'41" à direita em relação ao
segmento anterior EF e forma com ele um ângulo interno de 90'00'19"
atingindo o ponto inicial A e fechando o perímetro.
Art. 2º Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
do imóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3º A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v..189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(63) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunj:
cações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5·, alínea h, 6· e 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
bem assim o que consta do Processo n" 53000.007204/97,
DECRETA:
Art. 1· É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicaçães de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 3.000,00m2 (três mil metros quadrados), a ser
desmembrada de maior porção, sem benfeitorias, situada em zona
urbana-Z2, na Rua José Alves de Almeida (antiga Viela Sanitária),
13· Subdistrito Butantã, no Município, Comarca e Estado de São
Paulo, referindo-se à Matrícula n" 46.731, do 18· Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, constando
pertencer à G. Tarantino S.A. Comércio e Importação, destinada à
implantação de estação telefônica da Telecomunicaçães de São Paulo
S.A. (Telesp).
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta PT 97.015, elaborada em fevereiro de 1997,
tem forma de um polígono irregular de onze lados (A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, A), e possui as seguintes características e confrontações
adotando-se o sentido horário para orientação dos lados, para quem
da Rua José Alves de Almeida (antiga Viela Sanitária) olha para o
imóvel: tem inicio no Ponto A, localizado na intersecção da divisa da
direita (alinhamento dos fundos dos lotes que fazem frente para a Rua
Elias Acrás) com a linha de testada do imóvel, distante 33,00m da
linha de testada dos imóveis da Rua Elias Acrás. Deste ponto, segue
em linha reta, rumo 00032'04"SW, numa extensão de 19,26m até o
Ponto B, fazendo com o segmento anterior ângulo interno de 92°21'42"
e confrontando com a Rua José Alves de Almeida (antiga Viela
Sanitária). Deste ponto, segue em linha reta, rumo 37°05'05"SE,
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numa extensão de 3,84m até o Ponto C, fazendo com o segmento
anterior ângulo interno de 217°37'09" e confrontando com a Rua José
Alves de Almeida (antiga Viela Sanitária). Deste ponto, segue em
linha reta, rumo 03°04'29"SW, numa extensão de 17,70m até o Ponto
D, fazendo com o segmento anterior ângulo de 139°50'26" e confrontando com a Rua José Alves de Almeida (antiga Viela Sanitária).
Desse ponto, segue em linha reta, rumo 86°22'20"NW, numa extensão
de 77,36m até o ponto E, fazendo com o segmento anterior ângulo
interno de 89°26'49" e confrontando com a área remanescente de
propriedade de G. Tarantino S/AComércio e Importação. Deste ponto,
segue em linha reta, rumo 01°50'35"NE numa extensão de 40,00m
até o Ponto F, fazendo com o segmento anterior ângulo interno de
91°47'05" e confrontando com a área remanescente de propriedade de
G. Tarantino SIA Comércio e Importação. Deste ponto, segue em linha
reta, rumo 85°41'01"SE, numa extensão de 17,96m até o Ponto G,
fazendo com o segmento anterior ângulo interno de 87°31'36" e
confrontando com os imóveis nOs 102 (pequena parte), 104, 108 e 114
da Rua Elias Acrás, Deste ponto, segue em linha reta, rumo
81°00'08"SE, numa extensão de 8,15m até o Ponto H, fazendo com o
segmento anterior ângulo interno de 175°19'07" e confrontando com
o imóvel nO 116 da Rua Elias Acrás. Deste ponto, segue em linha reta,
rumo 86'38'28" SE, numa extensão de 10,77m até o Ponto I, fazendo
com o segmento anterior ângulo interno de 185°38'20" e confrontando
com os imóveis nOs 124 e 130 da Rua Elias Acrás. Deste ponto, segue
em linha reta, rumo 81'40'16"SE, numa extensão de 9,00m até o
Ponto J, fazendo com o segmento anterior ângulo interno de
175°01'48" e confrontando com os imóveis nOs 136 e 142 da Rua Elias
Acrás. Deste ponto, segue em linha reta, rumo 89°41'51"SE, numa
extensão de 20,66m até o Ponto K, fazendo com o segmento anterior
ângulo interno de 188°37'53" e confrontando com o imóvel de nO 15
que faz frente para a Viela 3. Deste ponto, segue em linha reta, rumo
87°06'14"SE, numa extensão de 8,46m até o Ponto A, inicial fazendo
com o segmento anterior ângulo interno de 176°48'05" e confrontando
com o imóvel de n'' 15 que faz frente para a Viela 3.

Art. 2° Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover na forma da legislação vigente, a desapropriaçâo
do imóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
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Art. 3· A desapropriação a que se refere este decreto é considg,
rada de urgência, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n· 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(64) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituú:1o
pelas propriedades Fazendas Reunidas Nos-

sa Senhorade Fátima, Santa Helenae Ipueirínha, situado no Município deAreia. Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades
Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e Ipueirinha, com área de 502,6800ha (quinhentos e dois hectares e sessenta
e oito ares), situado no Município de Areia, objeto das Matrículas
n·s 642 e 499, Livro 2 - fichas e Registro n· R-4-1.942, Livro 2 fichas, do Cartório de Registro Imobiliário do 1· Oficio da Comarca de
Areia, Estado da Paraíba.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 preferencialmente em gleba
única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio
ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de agosto de 1997; 176º da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(65) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Criao Conselho Interministerioi doAçúcar e do AleDol (Cima), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1a Fica criado o Conselho Interministerial do Açúcar e do
Álcool (Cima), com o objetivo de deliberar sobre as políticas relacionadas com as atividades do setor sucroaleooleiro, considerando, entre
outros, os seguintes aspectos:
I - adequada participação dos produtos da cana-de-açúcar na
Matriz Energética Nacional;
II - impactos ambientais e sociais;
III - mecanismos econômicos necessários à auto-sustentação
setorial;
IV - desenvolvimento científico e tecnológico.
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Art. 2º Integram o Cima:
I - o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que o presidirá;
II
o Ministro de Estado da Fazenda;
III
o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
IV
o Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
V
o Ministro de Estado de Minas e Energia;
VI
o Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal;
VII
o Ministro de Estado das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
IX - o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República;
X - o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Cima representantes de outros órgãos do governo.

Art. 3º O Cima disporá de um Comitê Executivo, integrado
pelos Secretários Executivos dos ministérios que o compõem e por um
representante da Casa Civil e um da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva do Cima será exercida
pelo Secretário Executivo do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo.

Art. 4º Compete ao Secretário Executivo do Cima.,
I - preparar as reuniões do Conselho;
II - coordenar e acompanhar a execução das deliberações e
diretrizes fixadas pelo Conselho;
III - cumprir as atribuições que lhe forem conferidas por delegação do Conselho;
IV - coordenar os trabalhos do Comitê Consultivo para a Política Sucroalcooleira, de que trata o art. 6º deste decreto.
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Art. 5º Por decisão do Comitê Executivo do Cima, poderão ser
convidados representantes de entidades, que não aquelas referidas
no § 1s do art. 6º, especialistas, acadêmicos e outros membros da
sociedade civil, para discussões específicas relacionadas com a política para o setor sucroalcooleiro.
Art. 6º Fica criado o Comitê Consultivo para a Política Sucroalcooleira, com o objetivo de assessorar e propor ao Cima medidas
visando ao desenvolvimento do setor sucroalcooleiro.
§ 1e O Comitê Consultivo para a Política Sucroalcooleira será
composto por seis representantes dos produtores de açúcar e de álcool,
por quatro representantes dos plantadores de cana e por um representante de entidades de classe dos trabalhadores na agricultura.

§ 2º Os representantes e Seus suplentes serão indicados pelas
respectivas entidades representativas dos setores e designados pelo
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 3º As atividades exercidas pelos membros do Comitê Consultivo não serão remuneradas pelo Poder Público.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Ficam revogados o Decreto de 27 de outubro de 1993,
que constitui, no âmbitodo Ministério de Minas e Energia, a Comissão Interministerial do Alcool (Cinal), e o Decreto de 12 de setembro
de 1995, que transfere para o âmbito do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo a Comissão Interministerial do ÁlcooL
Brasília, 21 de gosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Gustavo Krause
Clóvis de Barros Carvallw
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(66) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu.
ridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$39.496.032,OO, para o reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lII, alínea b, da Lei n' 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$39.496.032,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e seis
mil, trinta e dois reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, conforme indicado no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.8.1997, págs. 18241118243.
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(67) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$11.500.000,OO
em favor do Ministério da Aeronáutica, para
reforço de dotações consignadas no vigenre
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso lII, alínea c da Lei n· 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$1l.500.000,OO (onze milhões e
quinhentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 22.8.1997, pág. 18244.
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(68) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da UnÜÚJ em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$4.598.285,OO,
para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6°, inciso IH, alíneas c e d da Lei nO 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.438
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$4.598.285,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito
mil, duzentos e oitenta e cinco reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial da dotação orçamentária consignada
ao referido órgão, na forma do Anexo H deste decreto;
H - de doações e de operação de crédito externa provenientes
do Kredistantstalt Fur Wiecleraufbau (KFW), ficando alterada a receio
ta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), na forma do Anexo IH deste decreto.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.8.1997, págs. 18244/18245
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(69) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Companhia Docas do Estado de São Paulo
(Codesp).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4" do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e na
Medida Provisória n" 1.580-1, de 21 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), no montante de até
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante a capitalização
com ações de titularidade da União, emitidas pelas Companhia Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) e Banco do Brasil S.A.
Art. 2" Fica a União autorizada a subscrever as ações que
couberem aos acionistas minoritários, caso não exerçam o seu direito
de preferência dentro do prazo legal.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha

(70) DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4" do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e na
Medida Provisória n" 1.580-1, de 21 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), no montante de até R$44.000.000,00
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(quarenta e quatro milhões de reais), mediante a capitalização com
ações, de titularidade da União, emitidas pelas Companhias Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) e Banco do Brasil S.A. (BB).
Art. 2º Fica a União autorizada a subscrever as ações que
couberem aos acionistas minoritários, caso não exerçam o seu direito
de preferência dentro do prazo legal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha

(71) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelaparceladosaldoapuradoem31 dedezembro de 1996, crédito especial no valor de
R$1.500.000.000,OO, abertopelo Decretode 16
de outubro de 1996, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municfpios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, pela parcela do saldo apurado em 31 de
dezembro de 1996, no valor de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), crédito especial autorizado pela Lei nº 9.310,
de 16 de outubro de 1996, e aberto pelo decreto da mesma data, na
forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1996.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 27.8.1997, pág. 18640.
(72) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda da Mata I situado no Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda da Mata
I, com área de 925.0205ha (novecentos e vinte e cinco hectares, dois
ares e cinco centiares), situado no Município de Perdizes, objeto da
Matrícula nO 3.621, Livro 2-T, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Perdizes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(73) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Primavera, situado no Município
de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Primavera,
com área de 2.503,0000ha (dois mil, quinhentos e três hectares),
situado no Município de -Iaraguari, objeto da Matrícula nº R-01/128,
ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(74) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ribeirão de Santana, situado no
Município de Corai, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão de
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Santana, com área de 1.039,6625ha (um mil, trinta e nove hectares,
sessenta e seis ares e vinte e cinco centiares) situado no Município de
Caraí, objeto dos Registros n's R-1-4.588, fi. 265v; R-1-4.589, fi. 266
e R-1-4.590, fi. 266, todos do Livro 2-S, do Cartório Civil e Registro
de Imóveis da Comarca de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(75) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária; o imóvel rural denominado
Fazenda São Pio, situado no Municlpio de
Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago, 1997

5403
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,2· da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Pio, com
área de 3.915,0500ha (três mil, novecentos e quinze hectares e cinco
ares), situado no Município de Unaí, objeto da Matrícula n· 595, ficha
A, Livro 2 e R-3-595, ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(76) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, O imóvel rural denominado
Fazenda Cocalândia e Outras, situado no
Município de Novo Reportimento, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atríbuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Cocalândia e Outras, com área de 4.059,1889ha (quatro mil, cinqüenta e nove hectares, dezoito ares e oitenta e nove centiares),
situado no Municipio de Novo Repartimento, objeto dos Registros
nOs R·Ol·3482, fi. 61, Livro 2·P; R·l·3483, fi. 62, Livro 2·P; n.i.
3480, fi. 59, Livro 2·P e R·l·3484, fi. 63, Livro 2·P, do Cartório do
1" Ofício da Comarca de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, deforma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1997; 176 0 da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(77) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de utilidade pública a Cosa da
Criança e doAdolescente, com sede na Cidade de Alexânia (GO), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Casa da Criança e do Adolescente, com sede na Cidade
de Alexânia, Estado de Goiás, portadora do CGC nº 36.975.357/000132 (Processo MJ nº 16.439/97-53);
11 - Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus-Tratos na Infância (Crami), com sede na Cidade de Botucatu, Estado
de São Paulo, portador do CGC nº 51.522.670/0001-09 (Processo MJ
nº 2.783/94-68);
111 - Centro Comuuitário de Assistência à Candangolândia,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC
nº 01.973.494/0001-53 (Processo MJ nº 7.701/97-23);
IV - Educandário Nossa Senhora do Amparo, com sede na
Cidade de Amparo, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 43.467.224/0001-10 (Processo MJ nº 19.605/95-75);
V - Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande (Faherg), com sede na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, portadora do CGC nº 91.102.236/0001-94 (Processo
MJ nO 24.835/96-55);
VI - Fundação de Apoio Uuiversitário (FAU), com sede na
Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nO 89.876.114/0001-03 (Processo MJ nO 11.298/94-01);
VII - Sociedade Beneficente de Igrejinha, com sede na Cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nO 87.369.799/0001-76 (Processo MJ nº 29.005/96-13);
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VIII - Vitae - Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social,
com sede na Cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo,
portador do CGC n Q 47.685.185/0001-89 (Processo MJ n? 7.704/97-11);
IX - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do
CGC n Q 67.185.694/0001-50 (Processo MJ n Q 16.185/97-37).
Art. 2Q As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
apresentar
ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
a
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5Q do Decreto
n Q 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176Q da Independência e 109Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende
(78) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Revoga o Decreto de 8 de fevereiro de
1996, publicado no Diário Oficial da União
de 9 subseqüente, que declara de interesse
social, para fins de reforma agrária o jmóvel
rural denominado Fazenda Olhos D'Agua.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica revogado o Decreto de 8 de fevereiro de 1996,
publicado no Diário Oficial da União de 9 de fevereiro de 1996, que
declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Olhos D'Água, com área de 642,4185ha
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(seiscentos e quarenta e dois hectares, quarenta e um ares e oitenta
e cinco centiares), situado no Município de Padre Bernardo, objeto dos
Registros nOs R-1-1.933 e R-1-1.886, ambos do Livro 2-G, do Cartório
do 1· Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo,
Estado de Goiás.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176· da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(79) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Altera o Decreto de 30 de julha de 1996,
publicado no Diário Oficial da União de 31
de julho de 1996, que declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado Fazenda Santa Luzia, situado no Municlpio <k Sapé, Estada da Pa·
raíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de setembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· O art. 1· do Decreto de 30 de julho de 1996, publicado no
Diário Oficial da União de 31 de julho de 1996, passa a ter a seguinte
redação:
«Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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dos Fazenda Nossa Senhora da Luz e Fazenda Nossa Senhora do
Patrocínio, com área de 362,0000ha (trezentos e sessenta e dois
hectares), conhecidos por Fazenda Santa Luzia, situados no Município de Sapé, Estado da Paraíba, objetos dos Registros nQs
R-I-127, fls. 20, do Livro 2-, e R-I-539, fl. 18, do Livro 2-D,
respectivamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Sapé, Estado da Paraíba, com o seguinte perímetro: inicia-se
o perímetro no ponto P-61, de coordenadas D.T.M. 9.213.633,987S e 249.503.744-W, situado à margem esquerda do Rio Gurinhém
no sentido dajusante, no limite do imóvel com terras da Fazenda
São José; deste ponto, segue confrontando com as terras da
Fazenda São José, com os seguintes azimutes e distâncias: do
P-61, com azimute 148'00'00" e distância 58,00m, até o P-62;
deste, com azimute 71'30'00" e distância 80,00m, até o P-63;
deste, com azimute 13'30'00" e distância 190,00m, até o P-64;
deste, com azimute 06'00'00" e distância 198,00m, até o P-65,
deste, com azimute 347'00'00" e distância 89,00m, até o P-66;
deste, com azimute 51'00'00" e distância 53,00m, até o P-67;
deste, com azimute 57'30'00" e distância 18,00m, até o P-68;
deste, com azimute 56'30'00" e distância 89,00m, até o P-69;
deste, com azimute 42'00'00" e distância 21,00m, até P-70; deste,
com azimute 16'30'00" e distância 20,00m, até o P-71; deste, com
azimute 37'00'00" e distância 186,00m até o P-72; deste, com
azimute 25'00'00" e distância 25,00m, até o P-73; deste, com
azimute 10'00'00" e distância 47,00m, até o P-74; deste, com
azimute 12'20'00" e distância 50,00m, até o P-75; deste, com
azimute 40'30'00" e distância 35,00m, até o P-76; deste, com
azimute 52'30'00" e distância 75,00m, até o P-77; deste, com
azimute 57'00'00" e distância 66,00m, até o P-78; deste, com
azimute 61'20'00" e distância 72,00m, até o P-l; deste, com
azimute 86'30'00" e distância 80,00m, até o P-2; deste, com
azimute 87'00'00" e distância 30,00m, até o P-3; deste, com
azimute 96'00'00" e distância 61,00m, até o P-4; deste, com
azimute 199'30'00" e distância 49,00m até o P-5; deste, com
azimute 144'00'00" e distância 52,00m, até o P-6; deste, com
azimute 125'00'00" e distância 35,00m, até o P-7; deste, com
azimute 109'30'00" e distância 2.185,00m até o P-8; deste, com
azimute 172'00'00' e distância 109,00m, até o P-9; deste, com
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azimute 113°30'00" e distância 25,00m, até o P-10, situado no
limite com as terras da Fazenda São José e terra de Genival Luís
Pereira; deste ponto segue confrontando com terras de Genival
Luís Pereira, com os seguintes azimutes e distância: do P-10, com
azimute 226°00'00" e distãncia 209,00m até o P-11; deste, com
azimute 241°00'00" e distância 65,00m, até o P-12; deste, com
azimute 230°00'00" e distância 130,00m, até o P-13; deste, com
azimute 225°30'00" e distância 75,00m, até o P-14; deste, com
azimute 234°30'00" e distância 104,00m, até o P-15; deste, com
azimute 185°00'00" e distância 83,00m, até o P-16, situado no
limite com as terras de Genival Luís Pereira e Milton Cunha
Melo; deste ponto, segue confrontando com terras de Milton
Cunha Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: do P-16,
com azimute 224°00'00" e distância 220,00m, até o P-17; deste,
com azimute 214°30'00" e distância 118,00m, até o P-18; deste,
com azimute 195°00'00" e distância 136,00m, até o P-19, situado
no limite com as terras de Milton Cunha Melo e Edmilson Melo
Cunha; deste segue confrontando com terras de Edmi1son Melo
Cunha com os seguintes azimutes e distâncias: do P-19, com
azimute 203°00'00" e distância 73,00m, até o P-20; deste, com
azimute 225°00'00" e distância 339,00m, até o P-21, situado no
limite com terras de Edmilson Melo Cunha e José Antônio
Tavares; deste ponto, segue confrontando com terras de José
Antônio Tavares, com os seguintes azimutes e distâncias: do
P-21, azimute 248°30'00" e distância 128,00m, até o P-22; deste,
com azimute 231°00'00" e distância 22,00m, até o P-23; deste, com
azimute 292°00'00" e distância 89,00m, até o P-24; deste, com
azimute 278°30'00" e distância 567,00m, até o P-25, situado no
limite com as terras de José Antônio Tavares e diversos pequenos
proprietários; deste ponto, segue confrontando com terras dos
diversos pequenos proprietários, com os seguintes azimutes e
distâncias: do P-25, com azimute 236°40'00" e distância 80,00m,
até o P-26; deste, com azimute 242°00'00" e distância 112,00m,
até o P-27; deste, com azimute 220°30'00" e distância 110,00m,
até P-28; deste, com azimute 227°40'00" e distância 55,00m, até
o P-29, situado no limite comum com terras de diversos pequenos
proprietários e terras de Dão Silveira; deste ponto, segue confrontando com terras de Dão Silveira com os seguintes azimutes e
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distâncias; do P-29, com azimute 334'15'00" e distância 305,00m,
até o P-30; deste, com azimute 315'30'00" e distância 58,00m, até
P-31; deste, com azimute 241'00'00" distãncia40,00m, até o P-32;
deste, com azimute 347'30'00" e distância 63,00m, até o P-33;
deste, com azimute 321'30'00" e distância 98,00m, até o P-34;
deste, com azimute 322'30'00" e distância 100,00m, até o P-35,
situado no limite com as terras de Dão Silveira e terras de
diversos pequenos proprietários; deste ponto, segue confrontando
com terras de diversos pequenos proprietários, com os seguintes
azimutes e distâncias; do P-35, com azimute 333'30'00" e distância 109,00m, até oP-36; deste, com azimute 337'00'00" e distância
113,00m, até o P-37, situado no limite com terras de José Pedro
de Pontes e Francisco Gomes e outros; deste ponto, segue confrontando com terras de Francisco Gomes e outros, com os seguintes azimutes e distâncias: do P-37, com azimute 60'00'00" e
distância 90,00m, até o P-38; deste, com azimute 49'15'00" e
distância 48,00m, até o P-39; deste, com azimute 37'30'00" e
distância 55,00m, até o P-40, deste, com azimute 31'30'00" e
distância 85,00m, até o P-41; deste, com azimute 9'30'00" e
distância 195,00m, até o P-42; deste, com azimute 301'15'00" e
distância 125,00m, até o P-43; deste, com azimute 241'30'00" e
distância 70,00m, até o P-44; deste, com azimute 222"20'00" e
distância 55,00m, até o P-45; deste, com azimute 245'30'00" e
distância 18,00m, até o P-46; deste, com azimute 255'30'00" e
distância 41,00m, até o P-47; deste, com azimute 198'30'00" e
distância 106,00m, até o P-48; deste, com azimute 270'00'00" e
distância 19,00m, até o P-49; deste, com azimute 220'00'00" e
distância 37,00m, até P-50, situado limite das terras de diversos
pequenos proprietários e terras de Manoel Santana; deste ponto,
segue confrontando com terras de Manoel Santana, com os seguintes azimutes e distâncias: do P-50, com azimute 320'00'00"
e distância 38,00m, até o P-51; deste, com azimute 270'00'00" e
distância 60,00m, até o P-52, situado no limite com terras de
Manoel Santana e terras de Hermano de Souza Cavalcante;
deste, ponto, segue confrontando com terras de Hermano de
Souza Cavalcante e outros, com os seguintes azimutes e distância: do P-52, com azimute 266'00'00" e distância 94,00m, até o
P-53; deste, com azimute 256'10'00" e distância 95,00m, até o
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P-54; deste, com azimute 249°00'00" e distância 153,00m, até o
P-55; deste, com azimute 334°00'00" e distância 158,00m, até o
P-56; deste, com azimute 12°00'00" e distância 125,00m, até o
P-57; deste, com azimute 41000'00" e distância 164,00m, até o
P-58: deste, com azimute 335°00'00" e distância 15,00m, até o
P-59; deste com azimute 46°00'00" e distância 60,00m, até o P-60;
deste, com azimute 66°30'00" e distância 61,00m, até o P-61,
ponto inicial da descrição do perímetro».
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(80) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capoeira, situado no Municipio de
Paratinga, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capoeira,
com área de 2.654,9200ha (dois mil, seiscentos e cinqüenta e quatro
hectares e noventa e dois ares), situado no Município de Paratinga,
objeto do Registro nº R.1-2.147, fls. 188/189, Livro 2-K, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Paratinga, Estado da Bahia.
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Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso Ill, da Constituição.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 276, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(81) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda André, situado no Municlpio de Kique-Xique, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 28.629,
2
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de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
André, com área de 1.900,0000ha (um mil e novecentos hectares),
situado no Município de Xique-Xique, objeto do Registro n Q 4.251,
fi. 48v, Livro 2·AF, do Cartório Imobiliário da Comarca de XiqueXique, Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso III, da Constitnição.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(82) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda André, situado no Municipio de Kique-Xique, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, age. 1997

5414
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda André, com
área de 1.900,0000ha (um mil e novecentos hectares), situado no
Município de Xique-Xique, objeto do Registro nO 2.132, fi. 122, Livro
2-AA, do Cartório Imobiliário da Comarca de Xique-Xique, Estado
da Bahia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(83) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas José Roza, situado no
Município de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
José Roza, com área de 2.730,OOOOha (dois mil, setecentos e trinta
hectares), situado no Município de Sítio do Mato, objeto do Registro
nº R.1-6.954, fls. Iv e 62, Livros 2-Z e 2-M, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, age. 1997
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(84) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Castanhais Deus Ajuda e Pau Preto, situado
no Municfpio de Marabá, Estado do Pará e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Castanhais Deus
Ajuda e Pau Preto, com área de 7.200,0000ha (sete mil e duzentos
hectares), situado no Município de Marabá, objeto dos Registros
nOs R-7-373, fls. 2 e R-8-374, fl. 2, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasiiia, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997

5417
(85) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
das Fazendas São Marcos, Angico Branco e
Angico de Fora, situado no Município de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte,e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Fazendas São
Marcos, Angico Branco e Angico de Fora, com área de 3.264,8256ha
(três mil, duzentos e sessenta e quatro hectares, oitenta e dois ares e
cinqüenta e seis centiares), situado no Muuicípio de Touros, objeto
dos Registros n·s R-1-26, fls. 92; R-2-34, fi. 8; R-2-1.158, fi. 104 e
R-1.2.330, fi. 34, todos do Livro 2, do Cartório de Registros de Imóveis
da Comarca de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(86) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ponta D'Água, situado no Municlpio de Barra do Corda, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ponta
D'Água, com área de 5.134,6495ha (cinco mil, cento e trinta e quatro
hectares, sessenta e quatro ares e noventa e cinco centiares), situado
no Município de Barra do Corda, objeto do Registro n? R-1-5272,
fi. 204, Livro 2-S, do Cartório do lº Ofício da Comarca de Barra do
Corda, Estado do Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(87) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Cabeceira do Escondido, situado no Muniapio deBarra do Corda, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lbe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cabeceira do Escondido, com área de 1.215,0000ha (um mil, duzentos e quinze hectares),
situado no Município de Barra do Corda, objeto do Registro n' R-12.749, fi. 72, Livro 2-J, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Barra
do Corda, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5303-5424, ago. 1997
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(88) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capoeira, situado no Municfpio de
Paratinga, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Capoeira, com área de 2.654,9200ha (dois mil, seiscentos e einqüenta e quatro hectares e noventa e dois ares), situado no Município de Paratínga, objeto do Registro n'' R-1-2.146, fls. 185/187,
Livro 2-K, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Paratinga, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso 111, da Constituição.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176· da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto

(89) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bela Flor/Arapongas, situado no
Município de Lençóis, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bela
Flor/Arapongas, com área de 505,0000ha (quinhentos e cinco hectares), situado no Município de Lençóis, objeto do Registro n· R-1-982,
Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis,
Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
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5422
n 2 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n 2 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 1762 da Independência e 1092 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman. Pinto

(90) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora da Soledade, situado no Munictpio de Bonito, Estado da Bahia,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora da Soledade, com área de 406,8800ha (quatrocentos e seis
hectares e oitenta e oito ares), situado no Município de Bonito, objeto
do Registro n 2 R. 1-4.496, fi. 72, Livro 2-Q, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n04.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 1760 da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto

(91) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Sorte/Recreio, situado no Munictpio deRibeirão do Largo, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:

Art. lO Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Soro
te/Recreio, com área de 1.362,4955ha (ummil, trezentos e sessenta e
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dois hectares, quarenta e nove ares e cinqüenta e cinco centiares),
situado no Município de Ribeirão do Largo, objeto dos Registros n·s
R-2-912, fi. 87v, Livro 2-D; R.8-2.-099, fi. 162, Livro 2-R; R.29-369, fi.
161, Livro 2-R; e R-2-3.137, fi. 226, Livro 2-M, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Encruzilhada, Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1997; 176" da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI Nª 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997 (*)
Institui a Lei de Proteção de Cultivares
e dá outras providências.

Retificações

Na página 8241, I' coluna, na epígrafe, onde se M:
Lei nª 9.456, de abril de 1997.
Leia-se:
Lei nª 9.456, de 25 de abril de 1997.
LEI Nª 9.479, DE 12 DE AGOSTO DE 1997 (**)
Dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica a produtores de borracha natural
e dá outras providências.

Rettficaçõo

Na página 17350, I' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Benedito Rosa do Espírito
Santo e Gustavo Krause.
(*) Publicada no DO de 28.4.1997 (v. Coleções das Leis, 189(4, t.1)2064, abro 1997).
(**) Publicada no DO de 13.8.1997 (pág. 4897 desta obra).
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LEI N" 9.482, DE 13 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Dispõe sobre a administração do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), sobre a
transferência e a transformação de suas
ações, e dá outras providências.

Retificações

Na publicação feita noDO nº 155, de 14 de agosto de 1997, página
17526, 2" coluna, no art.2º ,
Onde se lê:
«... 21 de novembro de 1996...x
Leia-se:
«... 21 de novembro de 1966...»

MEDIDA PRÓVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-13, DE 8 DE AGOSTO
DE 1997 (**)
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2' da Lei
n' 8.427, de 27 de moio de 1992, que dispõe,
respectivamente, sobre o créditorural e sobre
a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

Retificação

No art. 1º
Onde se lê: «Art. 2º ... 31 de julho de 1997, ...»
Leia-se: "Art. 2º ... 31 de julho de 1998, ...»
(*)
(**)

Publicada noDO de 14.8.97 (pág. 4903 desta obra).
Publicada no DO de 11.8.1997 (pág. 5034 desta obra).
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(11 a 31) DECRETOS DE 4 DE AGOSTO DE 1997 (*)
Retificação
Nos decretos referentes à reforma agrária, publicados no Diário
Oficial de 5.8.97, Seção 1, páginas 16714 a 16720, nas assinaturas,
onde se lê: Milton Seligman, leia-se: Raul Belens Jungmann Pinto

(50) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor global deR$13. 729.163,00, emfavordo
Ministério Público da União e de diversos
órgãos do Poder Judiciário, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação

o anexo está publicado naDO de 15.8.1997, pág. 17658:
(51) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1997 (***)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário no valor de
R$61.000.000,00.

Retificação

Na página 17657, 2' coluna, na fundamentação legal, leia-se:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
na Medida Provisória nO 1.582, de 14 de agosto de 1997,
(*) Publicados naDO de 5.8.1997 (págs. 5320,5321,5322,5323,5324,5325,5326,5328,
5329,5330,5331,5332,5333, 5334, 5335, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341 e 5343 desta obra).
(**) Publicado naDO de 14.8.1997 (pég. 5369 desta obra).
(***) Publicado no DO de 15.8.1997 (pág. 5370 desta obra).
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dos limites de endividamento do Estado do Rio Grande do Sul para que
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para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até
US$2,600,OOO.00 (dois milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos)
de principal, destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial do Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (RS), e
dá outras providências. Publicada no DO de 29 de agosto de 1997
- Resolução de 28 de agosto de 1997 -Autorizaa Prefeitura Municipal
de Porto Alegre a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia
do Prata (Fonplata), no valor de US$1,143,000.00 (um milhão, cento e
quarenta e três mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$1.209.865,50 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta
e cinco reais e cinqüenta centavos), em 31 de março de 1997. Publicada
no DO de 29 de agosto de 1997

5199

5201

5203

5205

5205

5208

DECRETOS
2.288 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Altera o valor de indenização
constante do anexo ao Decreto ns 2.255, de 16 de Junho de 1997.
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
,..................
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5211

5437
2.289 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Dá nova redação ao inciso I do art.
45 do Decreto n!! 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre
a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e
consolida a legislação pertinente, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1997

5212

2.290 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Regulamenta o disposto no art.
52,inciso VIII, da Lei n!! 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5212

2.291 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Aprova o Estatuto da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Publicado no DO de
5 de agosto de 1997

5214

2.292 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Incorpora à Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovada pelo Decreto
n 2 2.092, de 10 de dezembro de 1996, as alterações introduzidas na
Nomenclatura Comum do Mercosul pelos Decretos nss 2.135, de 24 de
janeiro de 1997, e n 2 2.215, de 25 de abril de 1997. Publicado no DO de
5 de agosto de 1997
'"

5229

12

2.293 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Dá nova redação ao art.
do
Decreto n 21.500, de 24 de maio de 1995, que cria a Comissão Especial
de Anistia, no âmbito do Ministério do Trabalho, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5238

2.294 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5239

2.295 - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Regulamenta o disposto no art.
24, inciso IX, da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a
dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança
nacional. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5253

2.296 - Decreto de 8 de agosto de 1997 - Dispõe sobre remanejamento de
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) entre o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado e o Ministério do Trabalho e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de agosto de 1997

5254

2.297 - Decreto de 11 de agosto de 1997 - Dispõe sobre o Comitê de
Avaliação de Créditos ao Exterior (Comece). Publicado no DO de 12 de
agosto de 1997

5260

2.298 - Decreto de 12 de agosto de 1997 -Acresce § 22 ao art. 52do Decreto
n 2 1.605, de 25 de agosto de 1995, que regulamenta o Fundo Nacional
de Assistência Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 13
de agosto de 1997 .

5263
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5438
2.299 - Decreto de 13 de agosto de 1997 - Regulamenta, no âmbito do
Ministério da Aeronáutica, o Capítulo V da Lei n 2 7.501, de 27 de junho
de 1986, que dispõe sobre o regime de contratação dos auxiliares locais.
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
2.300 - Decreto de 14 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a aquisição de ações
da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), pertencentes ao Estado
de Alagoas. Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
2.301 - Decreto de 14 de agosto de 1997 - Regulamenta, no âmbito do
Ministério do Exército, o Capítulo V da Lei n 2 7.501, de 27 de junho de
1986, que dispõe sobre o regime de contratação dos Auxiliares Locais.
Publicado no DO de 15 de agosto de 1997

5264

5270

5271

2.302 - Decreto de 14 de agosto de 1997 - Regulamenta a Lei ns 9.445. de
14 de março de 1997, que concede subvenção econômica ao preço do 6leo
diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de agosto de 1997

5277

2.303 - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama). Publicado no DO de 19 de agosto
de 1997

5280

2.304 - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Dispõe sobre o regulamento da
Seção Nacional do Brasil do Instituto Pan-Americano de Geografia e
História. Publicado no DO de 19 de agosto de 1997

5281

2.305 - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a inclusão no
Programa Nacional de Desestatização (PND) da Companhia de Colonização do Nordeste. Publicado no DO de 19 de agosto de 1997

5287

2.306 - Decreto de 19 de agosto de 1997 - Regulamenta. para o Sistema
Federal de Ensino, as disposições contidas no art. 10 da Medida Provis6ria n'11,477-39, de 8 de agosto de 1997, e nos arts. 16, 19, 20, 45, 46
e § I!!, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei n Q 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de
1997

5287

2.307 - Decreto de 20 de agosto de 1997 -Reduz a alíquota do Imposto de
Importação para os produtos que especifica e define quotas, prazo e
origem. Publicado no DO de 21 de agosto de 1997
2.308 - Decreto de 21 de agosto de 1997 - Desvincula ações do Fundo de
Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art.
29 da Lei ns 9.069, de 29 de junho de 1995. Publicado no DO de 22 de
agosto de 1997
2.309 - Decreto de 22 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a sub-rogação de
obrigações pecuniárias, decorrentes de decisões judiciais para indenização, por responsabilidade civil e reparação de danos, a ex-empregados e/ou dependentes, provenientes da extinta Cosim. Publicado no DO
de 25 de agosto de 1997
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5296

5298

5299

5439
2.310 - Decreto de 25 de agosto de 1997 - Promulga o Acordo-Quadro sobre
a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América. Publicado no DO de 26 de agosto de 1997

5300

2.311 - Decreto de 26 de agosto de 1997 - Altera, no Ministério do Exército,
a sede do Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1997

5301

2.312 - Decreto de 28 de agosto de 1997 -c-Prorroga o prazo estabelecido no
art. Lsdc Decreto n lll.820, de 26 de fevereiro de 1996. Publicado no DO
de 29 de agosto de 1997

5302

2.313 -

Decreto de 29 de agosto de 1997 -Prorroga o prazo estabelecido no
art. 12 do Decreto n'J2.162, de 24 de fevereiro de 1997. Publicado naDO
de Is de setembro de 1997

5302

DECRETOS NÃo NUMERADOS

(1) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a criação da Área. de
Proteção ambiental da Chapada do Araripe, nos Estados do Ceará,
Pernambuco e Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 5
de agosto de 1997
(2) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. <Petrobrás), terrenos
que menciona. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
(3) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Dá nova redação ao art. 12 do Decreto
de 7 de janeiro de 1997, que distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha
para 1997. Publicado naDO de 5 de agosto de 1997

5303

5307

5310

(4) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Delega competência ao Ministro de
Estado da Fazenda para a prática dos atos que menciona, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5312

(5) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 8.225.000,00, ero favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997

5314

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$ 87.448.046,00, em favor do Ministro
das Comunicações, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5315

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$270.000,OO, para o reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5316

(6) -

(7) -
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5440
(8) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$ 66.241.616,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e do Ministério da
Cultura, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
(9) - Decreto de4 de agosto de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
crédito especial no valor de R$ 33.862.500,00, para os fíns que especifica. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
(10) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$
18.725.446,00, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência
Social, da Saúde, do Trabalho e da Cultura, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
(11) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Cajazeiras/Cajazeiras/Triunfo/Mazagão, situado no Município de Serraria,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
(12) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Volta/Lagoa dos Negros, situado nos Municípios de Itarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
(13) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Bom
Conselho, situado no Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
(14) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda MatutinalAlto Taquaral, situado nos Municípios de ltarana e Laranja da
Terra, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
(15) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
flna de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Volta e
Lagoa dos Negros, situado nos Municípios de Itarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
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5317

5318

5319

5320
5427

5321
5427

5322
5427

5323
5427

5324
5427

5441
(16) -

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido pela denominação
Ilha dos Fernandes ou Sitio Belém, situado no Município de Barroquinha, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5
de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio do
Jabuti, Lotes A, B, C e D, situado nos Municípios de Capitão Poço e
Aurora do Pará, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
- Decreto de 4 de agosto de 1997 -Altera o Decreto de 15 de janeiro
de 1997. que declara de interesse social, para fine de reforma agrária,
o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Rosa, constituído pelos
Lotes nss 6, 7,8, 10 e 30, do Loteamento Santa Rosa - Gleba 3, Lote
n 2 46 do Loteamento Curralinho e Lote individual Córrego da Areia
ou Córrego da Cavalgada situado no Município de Matrinchã, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto
de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Revoga o Decreto de 28 de agosto
de 1986, publicado no Diário Oficial da União de 29 subseqüente, que
declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda Água Clara. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campos,
situado no Municfpic de Salgado de São Félix, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Francisco/SUio Pé de Serra do Chicão/Sítio Dois Riachos e Sítio
Chicão, situado no Município de Riacho das Almas, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto
de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

(22) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sossego e
saio Contendas, situado nos Municípios de Jaguaribara e Iracema,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5325
5427

5326
5427

5328
5427

5329
5427

5330
5427

5331
5427

5332
5427
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5442
(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
conhecido por Piranema, situado no Município de Fundão, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5333
5427

Decretode 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mendonça, situado nos Municípios de Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana, Estado
da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto
de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5334
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Francisco,
situado no Município de Pilões, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5335
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Beija-Flor/Umari,
situado no Município de Choró, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
:................
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5337
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de refonna agrária, o imóvel rural denominado Mercês/Engenho
Cantinho/Riacho de Facas, situado nos Municípios de Pilões e Areia,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5338
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Esperança/Lagoa da Manga, situado no Município de Forquilha, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
(29) - Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Engenho
Gaipió, situado no Município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

(28) -

(30) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Labirinto I/Labirinto lI/São Bento, situado no Município de Pilões, Estado da Paraíba,
e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
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5339
5427

5340
5427

5341
5427

5443
Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda ACuas
Mortas/Poço de Pedra, também conhecido como Santos Reis e Jaguaretê, situado nos Municípios de Irauçuba e Sobral, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.
(32) - Decreto de 6 de agosto de 1997 - Outorga à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) concessão para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, no Estado da Bahia. Publicado
.
no DO de 7 de agosto de 1997

(31) -

5343
5427

5344

Decreto de 6 de agosto de 1997 - Prorroga e autoriza o uso compartilhado da concessão de que trata o Decreto nl! 54.705, de 29 de outubro
de 1964. Publicado no DO de 7 de agosto de 1997
.

5349

(34) -

Decreto de 6 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Companhia Força e Luz Cataguazes-Lecpoldina, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 7 de
agosto de 1997
.

5352

(35) -

Decreto de 6 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 7 de agosto de 1997
.

5353

(36) -

Decreto de 6 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 7 de agosto de 1997
..
Decreto de 7 de agosto de 1997 - Transfere dotações consignadas aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no valor de
R$310.803.659,OO, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto.
Publicado no DO de 8 de agosto de 1997
"
.
Decreto de 7 de agosto de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$78.148.600,OO em favor de
diversos órgãos para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de 1997
.
Decreto de 11 de agosto de 1997 - Restabelece o título de utilidade
pública federal da Associação Cultural Machado Gaglianone (RJ).
Publicado no DO de 12 de agosto de 1997
" ,..
Decreto de 11 de agosto de 1997 - Outorga concessão à BSE S.A.
para explorar o Serviço Móvel Celular, na área geográfica dos Estados
do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Publicado no DO de 12 de agosto de 1997
.

(33) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -

Decreto de 11 de agosto de 1997 - autoriza a Associação para a
Cooperação, Intercâmbio e Cultura a se instalar no BrasiL Publicado
no DO de 12 de agosto de 1997
,.,
, ,

5354

5356

5357

5358

5359

5360
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5444
(42) -

Decreto de 12 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Igarimã
situado no Município de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de a~osto de 1997
.

5361

(43) -

Decreto de 12 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda OlivençalPalmares, situado no Município de Quixadá, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de 1997
.

5362

(44) -

Decreto de 12 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta
Branca, situado no Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto de
1997
.

5363

(45) -

Decreto de 12 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda ArcoirislCalifórnia, conhecido por Fazenda Santa Naziozene, situado no
Município de Palestina do Pará, Estado do Pará, e dá outras providên"
.
cias. Publicado naDO de 13 de agosto de 1997

5364

(46) -

Decreto de 12 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n'.!S l/A-B e
21Parte A, situado no Município de Presidente Médice, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de agosto
,
.
de 1997

536õ

(47) -

Decreto de 13 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$10.417.594,00, em favor do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 14
de agosto de 1997
.

5366

(48) -

Decreto de 13 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$31.200.000,00, para reforço de dotações consignadas no
.
vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de agosto de 1997

5367

(49) -

Decreto de 13 de agosto de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$91.924.795,00, em favor da Câmara dos Deputados para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1997
.

5368

Decreto de 13 de agosto de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$13.729.163,00, em favor doMinistério Público da União e de diversos
órgãos do Poder Judiciário, para reforço de dotações consignadas no
.
vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

(50) -
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5445
(51) _ Decreto de 14 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor
de R$61.000.000,00. Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 18 de agosto de 1997
.
(52) _ Decreto de 18 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Umburama da Onça, situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Publicado no DO de 19 de agosto de 1997
.
(53) - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serrinha
e Outros, situado no Município de Taperoá, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado DO DO de 19 de agosto de 1997
.
(54) _ Decreto de 18 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Camarazal, situado no Município de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de agosto de
1997
.
(55) - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Autoriza a empresa Rigatosso
Hermanos Sociedade Anônima a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação social de Rigatosso Hermanos
Sociedade Anônima, e dá outras providências. Publicado no DO de 19
de agosto de 1997
.
(56) - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Fumas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 19 de agosto de 1997
.
(57) - Decreto de 18 de agosto de 1997 - Prorroga e autoriza o uso compartilhado da concessão de que trata o Decreto n!:! 83.767, de 24 dejulho de
.
1979. Publicado no DO de 19 de agosto de 1997
(58) - Decreto de 19 de agosto de 1997 - Dispõe sobre área de terra
reservada ao Campo de Provas das Forças Armadas, no Estado do Pará,
e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1997 .......
(59) - Decreto de 19 de agosto de 1997 - Autoriza a World Gold Council a
.
se instalar no Brasil. Publicado no DO de 20 de agosto de 1997
(60) - Decreto de 19 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Itaipú,
situado no Município de São Miguel da Taipú, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1997
.
(61) - Decreto de 19 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cobé,
situado nos Municípios de Sapé e Cruz do Espírito Santo, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de
1997
.

5370
5427

5371

5372

5373

5374

5376

5377

5380
5383

5384

5385
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5446
(62) -

Decreto de 20 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 21 de agosto de
1997
.

5386

(63) -

Decreto de 20 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 21 de agosto de
1997
.

5388

(64) -

Decreto de 20 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas propriedades
Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e Ipueitinha, situado no Município de Areia, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de agosto de 1997
..

5390

(65) -

Decreto de 21 de agosto de 1997 - Cria o conselho Intermínísteríal
do Açúcar e do Álcool (Cima), e dá outras providências. Publicado no
DO de 22 de agosto de 1997
.

5391

(66) -

Decreto de 21 de agosto de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$39.496.032,OO, para o reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de
agosto de 1997
.

5394

(67) -

Decreto de 21 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$11.500.000,OO, em favor do
Ministério da Aeronáutica, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de agosto de 1997
.

5395

(68) -

Decreto de 21 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$4.598.285,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 22 de agosto de 1997
.

5396

Decreto de 21 de agosto de 1997 - Autoriza o aumento de capital
social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Publicado
no DO de 22 de agosto de 1997
..

5397

Decreto de 21 de agosto de 1997 - Autoriza o aumento de capital
social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDR). Publicado no DO
de 22 de agosto de 1997
..

5397

Decreto de 26 de agosto de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pela parcela do saldo apurado em 31 de dezembro de 1996.
crédito especial no valor de R$1.500.000.000,OO, aberto pelo Decreto de
16 de outubro de 1996, em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios. Publicado no DO de 27 de agosto de 1997
.

5398

(69) -

(70) -

(71) -
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5447
Decreto de 26 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Mata
I, situado no Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1997
- Decreto de 26 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda primavera, situado no Município de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de
1997
- Decreto de 27 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão
de Santana, situado no Município de Caraí, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de agosto de 1997
- Decreto de 27 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Pio,
situado no Município de Unai, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 28 de agosto de 1997
- Decreto de 27 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cocolãndia e Outras, situado no Município de Novo Repartimento, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de agosto de
1997
- Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de utilidade pública a Casa
da Criança e do Adolescente, com sede na cidade de Alexânia (00), e
outras entidades. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997
- Decreto de 28 de agosto de 1997 -Revoga o Decreto de 8 de fevereiro
de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 9 subseqüente, que
declara de interesse social, para fins de reforma agrária o imóvel rural
denominado Fazenda Olhos D'Água. Publicado no DO de 29 de agosto
de 1997
- Decreto de 28 de agosto de 1997 - Altera o Decreto de 30 de julho de
1996, publicado no Diário Oficial da União de 31 de julho de 1996, que
declara de interesse social, para fms de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda Santa Luzia, situado no Município de Sapé,
estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
agosto de 1997
..

(72) -

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

5399

5400

5401

5402

5403
5405

5406

5407

(80) -

Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capoeira,
situado no Município de Paratinga, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997

5411

(81) -

Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda André,
situado no Município de Xique-Xíque, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997

5412
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5448
(82) -

(83) -

(84) -

(85) -

(86) -

(87) -

Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda André.
situado no Município de Xique-Xique, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Reunidas
José Roza, situado no Município de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhais Deus Ajuda e Pau Preto, situado no Município de Marabá,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29
de agosto de 1997
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído das Fazendas São
Marcos, Angico Branco e Angico de Fora, situado no Município de
Touros, estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Publicado no DO de 29 de agosto de 1997
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ponta
D'Agua, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão,
e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997 .......
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cabeceira do
Escondido, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de

1997
Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capoeira,
situado no Município de Paratinga, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997
(89) - Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bela
Flor/Arapongas, situado no Município de Lençóis, Estado da Bahia, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997 ......

5413

5415

5416

5417

5418

5419

(88) -

(90) -

Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Sen1wra da Soledade, situado no Município de Bonito, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1997 .......

(91) -

Decreto de 28 de agosto de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Sorte/Recreio, situado no Município de Ribeirão do Largo, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de

1997
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5420

5421

5422

5423

5449
RETIFICAÇÕES
LEIS
9.456 - Lei de 25 de abril de 1997 - Institui a Lei de Proteção de Cultivares
e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de abril de 1997 e
retificada no DO de 26 de agosto de 1997

5425

9.479 - Lei de 12 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica a produtores de borracha natural e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de agosto de 1997
Retificada no DO de 14 de agosto de 1997

4897
5425

9.482 - Lei de 13 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a administração do
Instituto de Resseguros do Brasil (lRB). sobre a transferência e a
transformação de suas ações, e dá outras providências. Publicada no
DO de 14de agosto de 1997
Retificada no DO de 20 de agosto de 1997

4903
5426

MEDIDA PROVISÓRIA
1.512-13 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 2!! da Lei ns 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 211 da Lei
n!! 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre
o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada no DO de 11 de agosto de 1997
Retificada no DO de 12 de agosto de 1997

5034
5426

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(11) -

(12) -

(13) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho CajazeirasICajazeiras/TriunfoIMazagão, situado no Município de Serraria,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5320
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Volta/Lagoa dos Negros, situado nos Municípios de Itarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997 .":":":":"::":":":":":":"

5321
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Bom
Conselho, situado no Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5322
5427
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5450
(14) -

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Matuti·
na/Alto Taquaral, situado nos Municípios de Itarana e Laranja da
Terra, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Volta e
Lagoa dos Negros, situado nos Municípios de ltarema e Acaraú, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
.
..
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
,
.
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido pela denominação
Ilha dos Fernandes ou Sítio Belém, situado no Município de Barroquínha, Estado do Ceará, e dá outras providências, Publicado no DO de 5
de agosto de 1997
"
"
"
,
,',
" .
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio do
Jabuti, Lotes A, B, C e D, situado nos Municípios de Capitão Poço e
Aurora do Pará, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado
no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Altera o Decreto de 15 de janeiro de
1997, que declara de interesse social, para fms de reforma agrária, o
imóvel rural conhecido comoFazenda Santa Rosa, constituído pelos Lotes
nss 6, 7, 8, 10 e 30, do Loteamento Santa Rosa - Gleba 3, Lote 46 do
Loteamento Curralinho eLote Individual Córrego daAreia ou Córregoda
Cavalgada, situado no Município de Matrinchã, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
..
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Revoga o Decreto de 28 de agosto
de 1986, publicado no Diário Oficial da União de 29 subseqüente, que
declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda Água Clara. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
,
- Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campos,
situado no Município de Salgado de São Félix, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
"
.
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5323
5427

5324
5427

5325
5427

5336
5427

5338
5427

5339
5427

5330
5427

5451
(21) -

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
[ma de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Francisco/Sitio Pé de Serra do ChicãolSítio Dois Riachos e Sítio
Chicõo, situado no Município de Riacho das Almas, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5331
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sossego e
Sítio Contendas, situado nos Municípios de Jaguaribara e Iracema,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5332
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denomínadoFazenda Boa Vista,
conhecido por Piranema, situado no Município de Fundão, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5333
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mendonça, situado nos Municípios de Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana, Estado
da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto
de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5334
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social. para
fína de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Froncísco,
situado no Município de Pilões,Estado da Paraíba e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5335
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Beija-FlorIUmari,
situado no Município de Choró, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5337
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mercês/Engenho
Cantinho/Riacho de Facas, situado nos Municípios de Pilões e Areia,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de
agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5338
5427
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5452
(28) -

(29) -

(30) -

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Esperança/Lagoa da Manga, situado no Município de Forquilha, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de agosto de
1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.

5339
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Gaipi6,
situado no Município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
.
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
.

5340
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Labirinto I/Labirinto lI/São Bento, situado no Município de Pilões, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no no de 5 de agosto
de 1997

.
..

5341
5427

Decreto de 4 de agosto de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Águas
Mortas/Poço de Pedra, também conhecido como Santos Reis e Jaguaretê, situado nos Municípios de Irauçuba e Sobral, Estado do Ceará, e dá
.
outras providências. Publicado no no de 5 de agosto de 1997
Retificado no no de 6 de agosto de 1997
,

5343
5427

Decreto de 13 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global de
R$13.729,163,OO, em favor do Ministério Público da União e de
diversos órgãos do Poder Judiciário, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 14 de
,",
,
,
',
,.,
.
agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997
..

5369
5427

Decreto de 14 de agosto de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor
de 11$61.000.000,00. Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
..
Retificado no no de 18 de agosto de 1997
.

5370
5427

Retificado no no de 6 de agosto de 1997

(31) -

(50) -

(51) -

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

,.,

,

189, n. 8, p. 5429-5452, ago. 1997

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Normas; Danos; Meio Ambiente; Consumidor; Bens de valor artístico.
estético, histórico e turístico; Lei n 2 7.347/85, alteração
Medida Provisória nº 1.570-5, de 21 de agosto de 1997

5153

ACORDO PARA EVITAR A DUPLA TRIBDTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
Texto, aprovação; Brasil e Finlândia
DecretoLegislativo n'1 35, de 20 de agosto de 1997

5191

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO E ASSISTJ::NCIA MúTUA NA ÁREA DO
COMBATE A PRODUÇAO E AO TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E ASSUNTOS CORRELATOS
Texto, aprovação; Brasil e África do Sul
Decreto Legislativo nº 37, de 20 de agosto de 1997

5193

o.

ACORDO SOBRE EXERCíCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO
Texto, aprovação; Brasil e Paraguai
Decreto Legislativo nº 36, de 20 de agosto de 1997

5192

ACORDO-QUADRO SOBRE A COOPERAÇÃO NOS USOS PAcíFICOS DO
ESPAÇO EXTERIOR
Promulgação; Brasil e Estados Unidos
Decreto n' 2.310, de 25 de agosto de 1997

5310

AÇÚCAR ver CONSELHO INTERMINlSTERlAL DO AÇÚCAR E DO
ÁLCOOL (CIMA)
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5454
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DAMARlNHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração

MedidaProvis6ria n' 1.551·25, de 7 de agosto de 1997

4970

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo

Medida Provis6ria n' 1.543·25, de 7 de agosto de 1997

4942

Cargos, extinção

Medida Provisória nº 1.524-11, de 26 de agosto de 1997

5181

n2

Contrato; Licitação; Normas; Lei
8.666/93, regulamentação
Decreto n 22.295, de 4 de agosto de 1997

5253

Contrato; Licitação; Normas; Lei n ll 8.666/93, alteração

Medida Provisória n' 1.531-9, de 21 de agosto de 1997

5148

ÁFRICA DO SUL
Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na ÁIea do Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e Assuntos Correlatos; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 37, de 20 de agosto de 1997

5193

AG:t!:NCIA NACIONAL DO PETRÓLEO
Criação

Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997

4869

ÁLCOOL ver BEBIDA ALCÓLICA
ÁLCOOL ver também CONSELHO INTERMINISTERIAL DO AÇÚCAR E
DO ÁLCOOL (CIMA)
ANISTIA ve r COMISSÃO ESPECIAL DE ANISTIA
APA ver ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
APARELHO ver EQUIPAMENTO
ÁREA AGRíCOLA
Área florestal, conversão, proibição

Medida Provis6ria n' 1.511-14, de 26 de agosto de 1997

5162

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Criação; Chapada do Araripe
(l) Decreto de 4 de agosto de 1997
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5303

5455
ÁREA FLORESTAL

Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória n' 1.511-14, de 26 de agosto de 1997

5162

ASSIST1!:NCIASOCIAL

Organização;Lei n!! 8.742/93, alteração
Medida Provisória ns 1.473-34, de 8 de agosto de 1997

4998

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MACHADO GAGLIANONE, RIO DE JANEffiO
(RJ)

Utilidade pública, restabelecimento
(39) Decreto de 11 de agosto de 1997

5358

ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO, INTERCÂMBIO E CULTURA

Insuuação, autorização
(4]) Decreto de 11 de agosto de 1997

5360

ATIVIDADE FINANCEmA BANCÁRIA

Setor público estadual, participação, redução
Medida Provisória n' 1.556-13, de 7 de agosto de 1997

4883

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PIANEJAMENTO

Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), criação
Medida Prouisório n' 1.548-34, de 7 de agosto de 1997...........................

4952

ATO INTERNACIONAL

Acordopara Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobrea Renda;Texto, aprovação; Brasil e Finlândia
Decreto Legislativo n 9 35, de 20 de agosto de 1997

5191

Acordo sobre Cooperação e Assistência Mútua na Área do Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotr6picas e Assuntos Correlatos;Texto, aprovação; Brasil e África do Sul
Decreto Legislativo n' 37, de 20 de agosto de 1997

5193

Acordosobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático;Texto, aprovação; Brasil e Paraguai
Decreto Legislativo nº 36, de 20 de agosto de 1997

5192

Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, promulgação;Brasil e Estados Unidos
Decreto nl!2.310, de 25 de agosto de 1997..................................................

5300
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5456
AUMENTO DE CAPITAL
Autorização;Companhia Docas do Estado de São Paulo
(69) Decreto de 21 de agosto de 1997

5397

Autorização;Companhia Docas do Rio de Janeiro
(70) Decreto de 21 de agosto de 1997

5398

Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN). emissão
Medida Provis6ria n' 1.553-18, de 7 de agosto de 1997

4977

Companhia Docas do Estado de São Paulo
Medida Provisória n!l 1.580·1. de 21 de agosto de 1997

5158

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
Medida Provisória nº 1.580-1, de 21 de agosto de 1997

5158

B
BANCOCENTRALDO BRASIL
Servidor, plano de carreira
Medida Provisória nº 1.535-8, de 12 de agosto de 1997

5086

BANCO DO BRASILS.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional
Medida Provisória n!! 1.553-18, de 7 de agosto de 1997

4977

BANCONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Contrato;Companhia Docas do Rio de Janeiro
Lei n' 9.480, de 13 de agosto de 1997

4900

BEBIDAALCÓLICA
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), suspensão
Medida Provis6ria n' 1.508-20, de 12 de agosto de 1997 _........................

5081

BEIJA-FLORlUMARI, CHORÓ(CE)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
_.................................
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997 .._._..............................................

5337
5427

BORRACHA
Auxilio pecuniário, concessão
Lei n' 9.479, de 12 de agosto de 1997

Publicada no DO de 13 de agosto de 1997
Retificada no DO de 14 de agosto de 1997

._.._._
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4897
5425

5457

c
CABECEIRA DO ESCONDIDO, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração

(87) Decreto de 28 de agosto de 1997

5419

CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE
ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS (CADIN)
Regulamentação

Medida Provisória n' 1.542·25, de 7 de agosto de 1997

4930

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS
CÃMARADOSDEPUTADOS

OrçamentosFiscal e da Seguridade Social;Créditosuplementar
(49) Decreto de 13 de egosto de 1997

5368

CARGO EM COMISSÃO
Quadro demonstrativo e Estrutura regimental, aprovação; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
Decretonº 2.294, de 4 de agosto de 1997

5239

Quantitativo; Adiministração.pública

Medida Provisória nº 1.543-25, de 7 de agosto de 1997

4942

Quantitativo;Instituição Federal de Ensino Superior; CentroFederalde
Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.534-8, de 7 de agosto de 1997

4914

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e. Reforma do
Estado
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto n!l2.162197, alteração

Decreto n' 2.313, de 29 de agosto de 1997
Ministério de Minas e Energia; Decreto ns 1.820/96, alteração
Decreto n' 2.312, de 28 de agosto de 1997 ..................................•.......
Ministério do Trabalho
Decreto n Q 2.296, de 8 de agosto de 1997
Remuneração; Lei

n2

5302
5302
5254

8.911194, alteração

Medida Provisória n' 1.480-33, de 8 de agosto de 1997

5011

CARGOS
Extinção; Administração pública

Medida Provisória n Q 1.524-11, de 26 de agosto de 1997

5181
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5458
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ALEXÂNIA (GO)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

CASTANHAIS DEUS AJUDA E PAU PRETO, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 28 de agosto de 1997

5416

CELULAR ver SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS S.A.
Energia hidráulica, aproveitamento, concessão
Rio Grande (MG); Decreto nll 54.705/64, alteração
(33) Decreto de 6 de agosto de 1997

5349

CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÉNClA À CANDANGOLÀNDlA,
BRABíLlA (DF)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n 2 1.534-8, de 7 de agosto de 1997

4914

CENTRO REGIONAL DE REGISTRO E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS
NA INFÂNClA (CRAM!), BOTUCATU (SP)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

CHAPADA DO ARARIPE
Área de Proteção Ambiental, criação
(1) Decreto de 4 de agosto de 1997

5303

CÓDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n'" 4.771J65, alteração
Medida Provis6ria n 21.511-14, de 26 de agosto de 1997

5162

COMANDO DA l' BRIGADA DE ARTTILHARlA ANTIAÉREA
Sede, alteração; Ministério do Exército
Decreto n' 2.311, de 26 de agosto de 1997...................................................

5301

COMISSÃO ESPECIAL DE ANISTlA
Criação; Decreto nl!1.500/95, alteração
Decreto n' 2.293, de 4 de agosto de 1997

5238
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5459
COMITli: DE AVALIAÇÃO DE CRÉDITOS AO EXTERIOR (COMACE)
Normas
Decreto nº 2.297, de 11 de agosto de 1997..................................................

5260

COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.305, de 18 de agosto de 1997

5297

_...............

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
Energia elétrica; Produção, transmissão e distribuição, concessão
(32) Decreto de 6 de agosto de 1997

5344

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRAS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória nº 1.469-21, de 8 de agosto de 1997

4997

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)

Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.580·1, de 21 de agosto de 1997
Aumento de capital, autorização
(69) Decreto de 21 de agosto de 1997

5158
5397

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)

Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.580-1, de 21 de agosto de 1997
Aumento de capital, autorização
(70) Decreto de 21 de agosto de 1997
Contrato; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Lei n' 9.480, de 13 de agosto de 1997

5158
5397
4900

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)

Ações; Estado de Alagoas
Medida Provisória n'l1.581, de 14 de agosto de 1997
Decreto nS! 2.300, de 14 de agosto de 1997..................................................
Programa Nacional de Desestatização, inclusão
Medida Provisória n'J1.580-1, de 21 de agosto de 1997

4909
5270
5158

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (CESP)

Imóvel, servidão administrativa
Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina e Rosana (SP)
(36) Decreto de 6 de agosto de 1997

5354
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5460
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (CEEE)
Energia hidráulica, aproveitamento, concessão

Agudo, Sobradinho e Nova Palma (RS); Decreto nl! 83.767179,
alteração
(57) Decreto de 18 de agosto de 1997

5377

COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
Imóvel, desapropriação

Matipó (MG)
(34) Decreto de 6 de agosto de 1997

5352

Imóvel, servidão administrativa

Raul Soares e Matipó (MG)
(35) Decreto de 6 de agosto de 1997

5353

COMPANHIA SIDERúRGICA DA AMAZÔNlA (SIDERAMAl
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.303, de 18 de agosto de 1997

5280

COMPANHIA SIDERúRGICA DE MOGI DAS CRUZES (COSIM)
Ex-empregados, indenização; Sidernrgia Brasileira S.A. (Siderbrás);
União Federal
Decreto nº 2.309, de 22 de agosto de 1997

5299

CONSELHO INTERMINlSTERlAL DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL (CIMA)
Criação
(65) Decreto de 21 de agosto de 1997

5391

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória nº 1.507-23, de 26 de agosto de 1997

5160

CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA ENERGÉTICA
Criação
Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997

4869

CONSUMIDOR ver AÇÃO CIVIL PúBLICA
CONTRATO
Administração pública; Lei n!l8.666/93, alteração

Medida Provis6ria nº 1.531-9, de 21 de agosto de 1997

5148

Administração pública; Lei n!l8.666/93, regulamentação

Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997.....................................................
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5253

5461
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n!!8.745/93, alteração

Medida Provis6ria n 21.554-18, de 8 de agosto de 1997

5046

CONTRATO TEMPoRÁRIo ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CRÉDITO ESPECIAL
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lnera)
(9) Decreto de 4 de agosto de 1997

5318

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

(71) Decreto de 26 de agosto de 1997

5398

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provis6ria n'l 1.582, de 14 de agosto de 1997
(51) Decreto de 14 de agosto de 1997

4910

Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
Retificado no DO de 18 de agosto de 1997

5370
5427

Ministério dos Transportes

Medida Provisória n' 1.555-13, de 7 de agosto de 1997

4982

CRÉDITO RURAL
Auxilio pecuniário, concessão; Lei nl!8.427/92, alteração
Medida Provisória n!! 1.512-13, de 8 de agosto de 1997

Publicada no DO de 11 de agosto de 1997
Retificada no DO de 12 de agosto de 1997

5034
5426

Normas; Lei n2 9.138/95, alteração
Medida Provis6ria nº 1.512-13, de 8 de agosto de 1997
Publicada no DO de 11 de agosto de 1997
Retificada no DO de 12 de agosto de 19~7

5034
5026

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados
(49) Decreto de 13 de agosto de 1997

5368

Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(38) Decreto de 7 de agosto de 1997
(47) Decreto de 13 de agosto de 1997

5357
5366

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427
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5462
Justiça do trabalho
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Justiça Eleitoral
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Justiça Federal
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Ministério da Aeronáutica
(67) Decreto de 21 de agosto de 1997

5395

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5357

Ministério da Cultura

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(10) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317
5319

Ministério da Educação e do Desporto
(8) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

(5) Decreto de 4 de agosto de 1997
(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5314
5357

Ministério da Previdência e Assistência Social

(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997

5319

Ministério da Saúde

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(10) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317
5319

Ministério das Comunicações
(6) Decreto de 4 de agosto de 1997

5315

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(68) Decreto de 21 de agosto de 1997

5396

Ministério do Planejamento e Orçamento

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5357

Ministério do Trabalho

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
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5317

5463
Ministério do Trabalho
(10) Decreto de 4 de agosto de 1997
Ministério dos Transportes
(7) Decreto de 4 de agosto de 1997
(48) Decreto de 13 de agosto de 1997
(66) Decreto de 21 de agosto de 1997

5319
5316
5367
5394

Ministério Público da União
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Superior Tribunal de Justiça
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificadono DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

CULTIVARES ver LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES
CULTURA ver
(PRONAC)

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nQ S 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-33, de 8 de agosto de 1997
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Matipó(MGl
(34) Decreto de 6 de agosto de 1997
São Paulo (SPl
(62) Decreto de 20 de agosto de 1997
(63) Decreto de 20 de agosto de 1997
Imóvel; Reforma agrária
Beija FlorlUmari, Choró(CE)
(26) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Cabeceira do Escondido,Barra do Corda(MA)
(87) Decreto de 28 de agosto de 1997
Castanhais Deus Ajudae Pau Preto, Marabá (PA)
(84) Decreto de 28 de agosto de 1997

5011

5352
5386
5388

5337
5427
5419
5416
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5464
Engenho Bom Conselho, Amaraji (PE)
(13) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Engenho Cajazeiras/Cajazeirasll'riwúolMazagão, Serraria (PB)
(11) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5322
5427

5320
5427

Engenho Camarazal, Naaaré da Mata (PE)
(54) Decreto de 18 de agosto de 1997

5373

Engenho Gaipi6, Ipojuca (PE)
(29) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5340
5427

Engenho Itaipu, São Miguel de Taipu {PB}

(60) Decreto de 19 de agosto de 1997

5384

Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (GO); Decreto Não Numerado

(95) de 28.8.96, revogação
(19) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5329
5427

Fazenda André, Xique-Xique (BA)
(81) Decreto de 28 de agosto de 1997
(82) Decreto de 28 de agosto de 1997

5412
5413

Fazenda Bela FlorIArapongas, Lençóis (BA)
(89) Decreto de 28 de agosto de 1997

5421

Fazenda Boa Sorte/Recreio, Ribeirão do Largo (BA)

(91) Decreto de 28 de agosto de 1997
Fazenda Boa Vista, Fundão (ES)
(23) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda Campos, Salgado de São Félix (PB)
(20) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5423

5333
5427

5330
5427

Fazenda Capoeira, Paratinga (BA)

(80) Decreto de 28 de agosto de 1997
(88) Decreto de 28 de agosto de 1997

5411
5420

Fazenda Oobé, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PB)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1997

5385

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5465
Fazenda Occalândia e outras, Novo Repartimento (PA)
(76) Decreto de 27 de agosto de 1997

5403

Fazenda da Mata I, Perdizes (MG)
(72) Decreto de 26 de agosto de 1997

5399

Fazenda EsperançalLagoa da Manga, Forquilha (CE)
(28) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5339
5427

Fazenda Folresta Branca, Eldorado (MS)
(44) Decreto de 12 de agosto de 1997

5363

Fazenda Igarimã, Sítio do Mato (BA)
(42) Decreto de 12 de agosto de 1997

5361

Fazenda Matutina/Alto Taquaral, Itarana e Laranja da Terra (ES)
(14) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda Mendonça, Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana (PB)
(24) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda Nossa Senhora da Soledade, Bonito (BA)
(90) Decreto de 28 de agosto de 1997

5323
5427

5334
5427
5422

Fazenda Olhos D'Água, Padre Bernardo (GO); Decreto Não Numerado (33) de 8.2.96, revogação
(78) Decreto de 28 de agosto de 1997

5406

Fazenda Olivença!Palmares, Quixadá (CE)
(43) Decreto de 12 de agosto de 1997

5362

Fazenda Ponta D'Água, Barra do Corda (MA)
(86) Decreto de 28 de agosto de 1997
Fazenda Primavera, Jaraguari (MS)
(73) Decreto de 26 de agosto de 1997

5418
5400

Fazenda Ribeirão de Santana, Caraí (MG)
(74) Decreto de 27 de agosto de 1997

,5401

Fazenda Rio do Jabuti, Capitão do Poço e Aurora do Pará (PA)
(17) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5326
5427

Fazenda Santa Luzia, Sapé (PB); Decreto Não Numerado (84) de
30.7.96, alteração
(79) Decreto de 28 de agosto de 1997

5407

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5466
Fazenda Santa Naziozene, Palestina do Pará (PA)
í45) Decreto de 12 de agosto de 1997

5364

Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (00); Decreto Não Numerado (49),
alteração
(18) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5328
5427

Fazenda São Francisco, Riacho das Almas (PE)
(21) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997 ..

5331
5427

Fazenda São Pio, Unaí (MG)
(75) Decreto de 27 de agosto de 1997

5402

Fazenda Serrinha, Taperoá (BA)
(53) Decreto de 18 de agosto de 1997

5372

Fazenda Sossego e Sítio Contendas, Jaguaribara e Iracema (CE)
(22) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5332
5427

Fazenda Umburana da Onça, Araruna (PB)
(52) Decreto de 18 de agosto de 1997

,.................

Fazenda VoltalLagoa dos Negros, Itarema e Acaraú (CE)
(12) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5371

5321
5427

Fazendas Reunidas José Roza, Sítio do Mato (BA)
(83) Decreto de 28 de agosto de 1997

5415

Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e
Ipueirinha, Areia (PB)
(64) Decreto de 20 de agosto de 1997

5390

Fazendas São Marcos, Angico Branco e Angico de Fora, Touros (RN)
(85) Decreto de 28 de agosto de 1997

5417

Fazendas Volta e Lagoa dos Negros
(15) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5324
5427

Labirinto I e II/São Bento, Pilões (PB)
(30) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5341
5427

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5467
Lotes nOS IIA-B e 2/Parte A, Presidente Médici (RO)
(46) Decreto de 12 de agosto de 1997
MercêslEmgenho Cantinho/Riacho de Facas, Pilões e Areia (PB)
(27) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Santo Reis e Jaguareté, Irauçuba e Sobral (CE)
(31) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
São Francisco, Pilões (PB)
(25) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Sítio Belém, Barroquinha (CE)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5365

5338
5427

5343
5427

5335
5427

5325
5427

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Normas; Incentivo fiscal
Medida Provisória n" 1.562-8, de 8 de agosto de 1997

5052

DISEL ver ÓLEO DIESEL
DISTRITO FEDERAL
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória n' 1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5184

DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado de Mato Grosso; Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resolução n' 72, de 14 de agosto de 1997

5195

Estado de Minas Gerais; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 74, de 15 de agosto de 1997

5201

Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resolução n' 73, de 15 de agosto de 1997
Município de Osasco; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n' 76, de 28 de agosto de 1997

5199
5205

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
Normas; União Federal

Medida Provisória n' 1.560-8, de 12 de agosto de 1997

5142

Colo Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5468

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e Bases; Lei n2 9.394/96, regulamentação

Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997

5287

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO AMPARO, AMPARO (SP)
Utilidade pública, declaração

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPAl
Estatuto, aprovação

Decreto nº 2.291, de 4 de agosto de 1997

5214

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhimento, prazo
Medida Prouieóría n' 1.508·20, de 12 de agosto de 1997

5081

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Associação para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura

(41) Decreto de 11 de agosto de 1997

5360

Rigatosso Hermanos Sociedade Anônima

(55) Decreto de 18 de agosto de 1997
World Gold Council
(59) Decreto de 19 de agosto de 1997

5374
5383

ENCARGOS FINANCEmOS DA UNIÃo
Orçamento fiscal; Crédito extraordinário; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provisória nº 1.582, de 14 de agosto de 1997
(51) Decreto de 14 de agosto de 1997
Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
Retificado DO DO de 18 de agosto de 1997

4910

5370
5427

ENGENHO BOM CONSELHO, AMARAJI (PEl
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5322
5427

5469
ENGENHO CAJAZElRAS/CAJAZElRAStrRIUNFOIMAZAGÃO, SERRARIA (PB)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5320
5427

ENGENHO CAMARAZAl, NAZARÉ DA MATA (PE)
Interesse social, declaração

(54) Decreto de 18 de agosto de 1997

5373

ENGENHO GAIPIÓ, IPOJIICA (PE)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5340

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

ENGENHO ITAIPU, SÃO MIGUEL DE TAlPU (PB)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 19 de agosto de 1997

5384

EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção

Medida Provisória n' 1.508-20, de 12 de agosto de 1997

5081

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS
Transferência; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Universidade do
Amazonas

Lei n' 9.484, de 27 de agosto de 1997

4907

ESTADO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5184

ESTADO DE ALAGOAS
Companhia Energética de Alagoas, ações
Decreto nº 2.300, de 14 de agosto de 1997..................................................
Medida Provisória nº 1.581, de 14 de agosto de 1997

5270
4909

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Programa de Desligamento
Voluntário
Resolução nº 75, de 15 de agosto de 1997...................................................

5203

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, age. 1997

5470
ESTADO DE MATO GROSSO

Letra Financeira do Tesouro (LF'TMT). emissão; Dívida mobiliária
Resoluçãonº 72, de 14 de agosto de 1997
"................................

5195

ESTADO DE MINAS GERAIS

Letra Financeira do Tesouro (LFTMG), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 74, de 15 de agosto de 1997

5201

ESTADO DE PERNAMBUCO

Chapada do Araripe;Área de Proteção Ambiental, criação
Decreto de 4 de agosto de 1997

5303

(l)

ESTADO DO CEARÁ

Chapada do Araripe;Área de Proteção Ambiental. criação
Decreto de 4 de agosto de 1997

(l)

:.................

5303

ESTADO DO PIAUí

Chapada do Araripe;Área de Proteção Ambiental, criação
Decreto de 4 de agosto de 1997

(l)

5303

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Letra Fiananceira do Tesouro (LFTRS).emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 73, de 15 de agosto de 1997

5099

ESTADOS UNIDOS

Acordo-Quadro sobre a Cooperaçãonos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, promulgação;Brasil
Decreto n' 2.310, de 25 de agosto de 1997..
,....................

5300

EXPORTAÇÃO
Bens; Serviços nacionais, concessão de financiamento
Medida Provisória n' 1.574-3, de 7 de agosto de 1997..............................

4990

F
FAMíLIA

Planejamento familiar; Art. 226 da Constituição Federal, regulamentação
Lei n' 9.263, de 12 de janeiro de 1996.........................................................

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

4867

5471
FAZENDAÁGUA CLARA, SíTIO D'ABADIA (GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (95) de 28.8.96,
revogação
(19) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5329
5427

FAZENDA ANDRÉ, XIQUE-XIQUE (BA)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 28 de agosto de 1997
(82) Decreto de 28 de agosto de 1997

5412
5413

FAZENDA BELA FLOR/ARAPONGAS, LENÇÓIS (BA)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 28 de agosto de 1997

5421

FAZENDABOA SORTElRECRE10, RlBEIRÂO DO LARGO(BA)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 28 de agosto de 1997

5423

FAZENDABOA VISTA, FUNDÃO (ES)
Interesse social, declaração

(23) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

,

,',

,'

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

,..

5333
5427

FAZENDA CAMPOS,SALGADO DE SÃO FÉLIX (PB)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5330
5427

FAZENDACAPOEIRA,PARATINGA(BA)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 28 de agosto de 1997
(88) Decreto de 28 de agosto de 1997

5411
5420

FAZENDA COBÉ, SAPÉ E CRUZ DO ESPíRITO SANTO (PB)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 19 de agosto de 1997

5385

FAZENDA cocALÁNDIA E OUTRAS,NOVOREPARTIMENTO (PA)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 27 de agosto de 1997

5403

CoL Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5472
FAZENDADAMATA I, PERDIZES (MG)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 26 de agosto de 1997

5399

FAZENDAESPERANÇAILAGOA DAMANGA, FORQUIUIA (CE)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5339
5427

FAZENDAFLORESTABRANCA, ELDORADO (MS)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 12 de agosto de 1997

,...........................

5363

FAZENDAIGARIMÃ, SíTIO DOMATO (BA)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 12 de agosto de 1997

5361

FAZENDA MATUTINNALTO TAQUARAL, ITARANA E LARANJA DA
TERRA(ES)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5323
5427

FAZENDAMENDONÇA, MOGEIRO,GURINHEME ITABAIANA (PBl
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5334
5427

FAZENDANOSSA SENHORADASOLEDADE, BONITO(BA)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 28 de agosto de 1997

5422

FAZENDAOLHOS D'ÁGUA, PADREBERNARDO (GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (33) de 8.2.96,
revogação
(78) Decreto de 28 de agosto de 1997

5406

FAZENDAOLIVENÇNPALMARES, QUIXADÁ (CE)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 12 de agosto de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. ~, p. 5453-5505, ago. 1997

5362

5473
FAZENDA PONTA D'ÁGUA, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(86) Decreto de 28 de agosto de 1997

5418

FAZENDAPRIMAVERA, JARAGUARI (MS)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 26 de agosto de 1997

5400

FAZENDAPúBLICA
Tutela antecipada, aplicação
Medida Provisória nl! 1.570-5, de 21 de agosto de 1997

5153

FAZENDA RIBEIRÃO DE SANTANA, cARA! (MG)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 27 de agosto de 1997

5401

FAZENDARIO DO JABUTI, CAPITÃO DO POÇO E AURORA DO PARÁ
(PA)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5326
5427

FAZENDASANTALUZIA, SAPÉ (PB)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 28 de agosto de 1997

5407

FAZENDASANTANAZIOZENE, PALESTINADOPARÁ(PA)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 12 de agosto de 1997

5364

FAZENDASANTAROSA,MATRINCHÃ (GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado (49), alteração
(18) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5328
5427

FAZENDASÃO FRANCISCO, RIACHO DAS ALMAS (PE)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5331
5427

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453·5505, ago. 1997

5474
FAZENDA SÃO PIO, UNA! (MG)
Interesse social, declaração

(75) Decreto de 27 de agosto de 1997

5402

FAZENDA SERRINHA, TAPEROÁ (BA)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 18 de agosto de 1997

5400

FAZENDA SOSSEGO E SíTIO CONTENDAS, JAGUARIBARA E IRACEMA
(CE)
Interesse social, declaração

(22) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5332

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

FAZENDA UMBURANA DA ONÇA, ARARUNA (PB)
Interesse social. declaração

(52) Decreto de 18 de agosto de 1997

5371

FAZENDA VOLTAlLAGOA DOS NEGROS, ITAREMA E ACARAÚ (CE)
Interesse social, dclaração
(12) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5321
5427

FAZENDAS REUNIDAS JOSÉ ROZA, SíTIO DO MATO (BA)
Interesse social, declaração

(83) Decreto de 28 de agosto de 1997

5415

FAZENDAS REUNIDAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SANTA HELENA
E IPUEIRINHA, AREIA (PB)
Interesse social; declaração
(64) Decreto de 20 de agosto de 1997

5390

FAZENDAS SÃO MARCOS, ANGICO BRANCO E ANGICO DE FORA,
TOUEOS(RN)
Interesse social, declaração

(85) Decreto de 28 de agosto de 1997

5417

FAZENDAS VOLTA E LAGOA DOS NEGROS, ITAREMA E ACARAÚ (CE)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasOia,

V.

189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5324
5427

5475
FINLÂNDIA
Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda; Texto, aprovação; Brasil
Q
Decreto Legislativo n 35, de 20 de agosto de 1997

5191

FLORESTA ver ÁREA FLORESTAL
FWRESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FORÇAS ARMADAS
Campo de provas, terra, reserva
(58) Decreto de 19 de agosto de 1997

5380

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quadro demonstrativo e Estrutura regimental, aprovação; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
Decretonl! 2.294, de 4 de agosto de 1997....................................................

5239

Quantitativo; Adiministração pública

Medida Provis6ria n' 1.543-25, de 7 de agosto de 1997

4942

Quantitativo; Instituição Federal de Ensino Superior; Centro Federal de
Educação Tecnológica
Medida Provisória nº 1.534-8, de 7 de agosto de 1997

4914

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério do Trabalho
Decreto n'12.296, de 8 de agosto de 1997

5254

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DE ENSINO DO RIO GRANDE
(FAHERG), RIO GRANDE (RS)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO (FAU), PELOTAS (RS)
Utilidade pública. declaração
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAúDE
Escola de Enfermagem de Manaus, transferência
Lei n' 9.484, de 27 de agosto de 1997

4907

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Escola de Enfermagem de Manaus, transferência
Lei n' 9.484, de 27 de agosto de 1997

4907

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5476
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.551-25, de 7 de agosto de 1997

4970

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbras)
Medida Provisória nf! 1.469-21, de 8 de agosto de 1997

4997

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
FEDERAL
Ações; Lei n 2 9.069/95

Decreto n!! 2.308, de 21 de agosto de 1997

5298

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n 2 8.019/90, alteração

Medida Provis6ria nº 1.475-30, de 8 de agosto de 1997

5001

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação

Medida Provisória n' 1.520-11, de 8 de agosto de 1997

5035

Gestão, transferência;Banco Central doBrasil;Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei n 2 2.406/88, alteração

Medida Provisória n'l1.520-11, de 8 de agosto de 1997

5035

FUNDO DE GARANTIA Ã EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação

Medida Provisória n'l1.583, de 27 de agosto de 1997

4911

Quantitativo; Adiministração pública

Medida Provisória n' 1.543-25, de 7 de agosto de 1997

4942

FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO
PRATA (FONPLATA)
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de
Porto Alegre (RS); União Federal, garantia
Resoluçãonº 77, de 29 de agosto de 1997
Resoluçãonº 78, de 29 de agosto de 1997

5205
5208

FUNDO NACIONAL DE ASSISTll:NCIA SOClAL
Regulamentação; Decreto nl! 1.605/95

Decreto n'l2.298, de 12 de agosto de 1997
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5263

5477

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLíTICA FUNDIÁRIA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997
(47) Decreto de 13 de agosto de 1997

5357
5366

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma

Agrária
Medida Provisória nº 1.547·33, de 7 de agosto de 1997

4949

GRATIfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória nº 1.547-33, de 7 de agosto de 1997

4949

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n'11.548-34, de 7 de agosto de 1997

4952

GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA COM CÂNCER,
SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO (DACTAl
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação

Medida Provisória nº 1.547·33, de 7 de agosto de 1997

4949

I
IMÓVEL
Desapropriação

Matip6 (MG)
(34) Decreto de 6 de agosto de 1997
São Paulo (SPl
(62) Decreto de 20 de agosto de 1997
(63) Decreto de 20 de agosto de 1997

5352
5386
5388
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5478
Interesse social; Reforma agrária

Beija FlorlUmari, Choro (CE)
(26) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5337

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

Cabeceirado Escondido,Barra do Corda(MA)
(87) Decreto de 28 de agosto de 1997

5419

Castanhais Deus Ajuda e Pau Preto, Marabá (PA)

(84) Decreto de 28 de agosto de 1997

5416

Engenho Bom Conselho, Amaraji (PE)

(13) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5322
5427

Engenho Cajazeiras/CajazeiraslTriunfolMazagão, Serraria (PB)

(11) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5320
5427

Engenho Camarazal, Nazaré da Mata (PE)

(54) Decreto de 18 de agosto de 1997

5373

Engenho Gaipi6, Ipojuca (PE)
(29) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Engenho Itaípu, São Migoel de Taipu (PB)
(60) Decreto de 19 de agosto de 1997

5340
5427
5384

Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (00); Decreto Não Numerado

(95) de 28.8.96, revogação
(19) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda André, Xíque-Xíque (BA)
(81) Decreto de 28 de agosto de 1997
(82) Decreto de 28 de agosto de 1997

5329
5427

5412
5413

Fazenda Bela Flor/Arapongas, Lençóis (BA)

(89) Decreto de 28 de agosto de 1997

5421

Fazenda Boa SortelRecreio, Ribeirão do Largo (BA)

(91) Decreto de 28 de agosto de 1997

5423

Fazenda Boa Vista, Fundão (ES)

(23) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
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5333
5427

5479
Fazenda Campos, Salgado de São Félix (PB)

(20) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5330

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

Fazenda Capoeira, Paratinga (BA)

(80) Decreto de 28 de agosto de 1997
(88) Decreto de 28 de agosto de 1997

5411
5420

Fazenda Cobé, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PB)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1997

5385

Fazenda Oocalândia e outras, Novo Repartimento (PA)
(76) Decreto de 27 de agosto de 1997

5403

Fazenda da Mata I, Perdizes (MG)

(72) Decreto de 26 de agosto de 1997

5399

Fazenda EsperançalLagoa da Manga, Forquilha (CE)

(28) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda Floresta Branca, Eldorado (MS)
(44) Decreto de 12 de agosto de 1997
Fazenda Igarimã, Sítio do Mato (BA)
(42) Decreto de 12 de agosto de 1997

5339
5427
,.....................

Fazenda Matutina/Alto Taquaral, ltarana e Laranja da Terra (ES)
(14) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5363
5361

5323
5427

Fazenda Mendonça, Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana (PB)

(24) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda Nossa Senhora da Soledade, Bonito (BA)
(90) Decreto de 28 de agosto de 1997

5334
5427
5422

Fazenda Olhos D'Água, Padre Bernardo (GO); Decreto Não Numerado (33) de 8.2.96, revogação

(78) Decreto de 28 de agosto de 1997
(43) Decreto de 12 de agosto de 1997

5406
5362

Fazenda Ponta D'Água, Barra do Corda (MA)

(86) Decreto de 28 de agosto de 1997

5418

Fazenda Primavera, Jaraguari (MS)

(73) Decreto de 26 de agosto de 1997
Fazenda Ribeirão de Santana, Caraí (MG)
(74) Decreto de 27 de agosto de 1997

5400
5401
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5480
Fazenda Rio do Jabuti, Capitão do Poço e Aurora do Pará (PA)
(17) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5326
5427

Fazenda Santa Luzia, Sapé (PB); Decreto Não Numerado (84) de

30.7.96, alteração
(79) Decreto de 28 de agosto de 1997
Fazenda Santa N aziozene, Palestina do Pará (PA)
(45) Decreto de 12 de agosto de 1997 ..".............................................
Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (GO); Decreto Não Numerado (49),
alteração
(18) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5407
5364

5328
5427

Fazenda São Francisco, Riacho das Almas (PE)

(21) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda São Pio, Unaí (MG)
(75) Decreto de 27 de agosto de 1997

5331
5427

5402

Fazenda Serrinha, Taperoá (BA)

(53) Decreto de 18 de agosto de 1997

5372

Fazenda Sossego e Sítio Contendas, Jaguaribara e Iracema (CE)
(22) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5332
5427

Fazenda Umburana da Onça, Araruna (PB)

(52) Decreto de 18 de agosto de 1997

5371

Fazenda VoltafLagoa dos Negros. Itarema e Acaraú (CE)
(12) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5321

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazendas Reunidas José Reza. Sítio do Mato (BA)

5427

(83) Decreto de 28 de agosto de 1997

5415

Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e

Ipueirinba, Areia (PBl
(64) Decreto de 20 de agosto de 1997

5390

Fazendas São Marcos, Angico Branco e Angico de Fora, Touros (RN)

(85) Decreto de 28 de agosto de 1997

5417

Fazendas Volta e Lagoa dos Negros, Itarema e Acaraú (CE)
(15) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
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5324
5427

5481
Labirinto I e H/São Bento, Pilões (PB)
(30) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no no de 6 de agosto de 1997
Lotes OllA-B e O2IParte A, Presidente Médici (RO)
(46) Decreto de 12 de agosto de 1997
MercêslEmgenho CantinholRiacho de Facas, Pilões e Areia (PB)
(27) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Santo Reis e Jaguareté, Irauçuba e Sobral (CE)
(31) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
São Francisco, Pilões (PB)
(25) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Sítio Belém, Baccoquinha (CE)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Servidão administrativa
Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina e Rosana (SP)
(36) Decreto de 6 de agosto de 1997
Manoel Ribas (PR) e Itaberá (SP)
(56) Decreto de 18 de agosto de 1997
Raul Soares e Matip6 (MG)
(35) Decreto de 6 de agosto de 1997
União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis n'" 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória nº 1.567-6, de 8 de agosto de 1997

5341
5427
5365

5338
5427

5343
5427

5335
5427

5325
5427

5354
5376
5353

5058

IMPORTAÇÃO
Multas, definição
Medida Provisória nº 1.569-5, de 21 de agosto.de 1997

5150

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, redução
Decreto nº 2.307, de 20 de agosto de 1997..................................................

5296
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5482
IMPOSTO DE RENDA

Beneficiários residentes no exterior
Lei n' 9.481, de 13 de agosto........................................................................

4900

Legislação, alteração; Contribuição sobre o lucro
Medida Provisória n'l1.559-16, de 8 de agosto de 1997

5050

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n!11.5DS-20, de 12 de agosto de 1997

5081

Tabela de Incidência; Mercosul, Nomeclatura ComumVerificar
Decreto n!1 2.292, de 4 de agosto de 1997 ..".................................................

5229

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória nl? 1.562-8, de 8 de agosto de 1997

5052

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.534-8, de 7 de agosto de 1997

4914

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Privatização, normas
Medida Provis6ria nº 1.556-13, de 7de agosto de 1997

4983

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB)

Administração; Ações. transferência
Lei nº 9.482, de 13 de agosto de 1997
Publicada no DO de 14 de agosto de 1997
Retificada no DO de 20 de agosto de 1997

4903
5426

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)

Orçamento fiscal; Crédito especial
(9) Decreto de 4 de agosto de 1997

5318

INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

Dívida, amortização, parcelamento
Medida Provis6ria n'!.1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5184

Estados, Distrito Federal, Municípios e Sistema Único de Saúde; Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória nº 1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5184
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5483
INSTITUTO PAN-AMERIeANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA
Regulamento, normas; Seção Nacional do Brasil
Decreto n' 2.304, de 18 de agosto de 1997

5281

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTO
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei nl! 8.745/93, alteração

Medida Provisória nl! 1.554-18, de 8 de agosto de 1997

5046

INTERESSE SOCIAL
Declaração

Beija FlorlUmari, Choró (CE)
(26) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Cabeceira do Escondido,Barra do Corda(MA)
(87) Decreto de 28 de agosto de 1997

5337
5427
5419

Castanhais Deus Ajuda e Pau Preto, Marabá (PA)

(84) Decreto de 28 de agosto de 1997

5416

Engenho Bom Conselho, Amaraji (PE)
(13) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5322
5427

Engenho Cajazeiras/CajazeirastTriunfolMazagão. Serraria (PB)
(I1) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5320
5427

Engenho Camarazal, Nazaré da Mata (PE)

(54) Decreto de 18 de agosto de 1997
Engenho Gaipió, Ipojuca (PE)

5373

(29) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Engenho ltaipu, São Miguel de Taipu (PB)
(60) Decreto de 19 de agosto de 1997
Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (GO); Decreto Não Numerado
(95) de 28.8.96, revogação

5340
5427
5384

(19) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5329

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427
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5484
Fazenda André, Xique-Xique (BA)
(81) Decreto de 28 de agosto de 1997
(82) Decreto de 28 de agosto de 1997

5412
5413

Fazenda Bela Flor/Arapongas,Lençóis (BA)
(89) Decreto de 28 de agosto de 1997

5421

Fazenda Boa SorteJRecreio, Ribeirão do Largo (BA)
(91) Decreto de 28 de agosto de 1997

5423

Fazenda Boa Vista, Fundão (ES)
(23) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5333
5427

Fazenda Campos, Salgado de São Félix (PB)
(20) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5330
5427

Fazenda Capoeira, Paratinga (BA)
(80) Decreto de 26 de agosto de 1997
(88) Decreto de 28 de agosto de 1997

5411
5420

Fazenda Cobé, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PB)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1997

5385

Fazenda Cocalândia e outras, Novo Repartimento (PA)
(76) Decreto de 27 de agosto de 1997

5403

Fazenda da Mata I, Perdizes (MG)
(72) Decreto de 26 de agosto de 1997

5399

Fazenda Esperança/Lagoa da Manga, Forquilha (CE)
(28) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5339
5427

Fazenda Floresta Branca, Eldorado(MS)
(44) Decreto de 12 de agosto de 1997

5363

Fazenda Igarimã, Sítio do Mato (BA)
(42) Decreto de 12 de agosto de 1997

5361

Fazenda Matutina/Alto Taquaral, ltarana e Laranja da Terra (ES)
(14) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
c........................
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5323
5427

Fazenda Mendonça, Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana (PB)
(24) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5334
5427
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5485
Fazenda Nossa Senhora da Soledade, Bonito (BA)
(90) Decreto de 28 de agosto de 1997

5422

Fazenda Olhos D'Água, Padre Bernardo (GO); Decreto Não Numerado (33) de 8.2.96, revogação
(78) Decreto de 28 de agosto de 1997

5406

Fazenda Olívença/Palmares, Quixadá (CE)
(43) Decreto de 12 de agosto de 1997

5362

Fazenda Ponta D'Água.BaITa do Corda(MA)
(86) Decreto de 28 de agosto de 1997

5418

Fazenda Primavera, Jaraguari (MS)
(73) Decreto de 26 de agosto de 1997

5400

Fazenda Ribeirãode Santana, Caraí (MG)
(74) Decreto de 27 de agosto de 1997

5401

Fazenda Rio do Jabuti, Capitão do Poço e Aurora do Pará (PA)
(17) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5326
5427

Fazenda Santa Luzia, Sapé (PB); Decreto Não Numerado (84) de
30.7.96, alteração
(79) Decreto de 28 de agosto de 1997

5407

Fazenda Santa Naziozene, Palestina do Pará (PA)
(45) Decreto de 12 de agosto de 1997

5364

Fazenda Santa Rosa, Matrinchã (GO); DecretoNão Numerado (49),
alteração
(18) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5328
5427

Fazenda São Francisco, Riacho das Almas (PE)
(21) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5331
5427

Fazenda São Pio, Unaí (MG)
(75) Decreto de 27 de agosto de 1997

5402

Fazenda Serrinha, Taperoá (BA)
(53) Decreto de 18 de agosto de 1997

5372

Fazenda Sossego e Sítio Contendas, Jaguaribara e Iracema (CE)
(22) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5332
5427
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5486
Fazenda Umburana da Onça, Araruna (PB)

(52) Decreto de 18 de agosto de 1997

5371

Fazenda VoltalLagoa dos Negros, Itarema e Acaraú (CE)

(12) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5321
5427

Fazendas Reunidas José Reza, Sitio do Mato (BA)
(83) Decreto de 28 de agosto de 1997

5415

Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e
Ipueírínha, Areia (PB)
(64) Decreto de 20 de agosto de 1997

5390

Fazendas São Marcos, Angico Branco e Angico de Fora,
Touros (RN)
(85) Decreto de 28 de agosto de 1997

5417

Fazendas Volta e Lagoa dos Negros. Itarema e Acaraú (CE)
(15) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5324
5427

Labirinto I e IIISão Bento, Pilões (PB)
(30) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5341
5427

Lotes OllA-B e 02!Parte A, Presidente Médici (RO)
(46) Decreto de 12 de agosto de 1997

5365

MercêslEngenho CantinhoJRiacho de Facas, Pilões e Areia (PB)

(27) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5338
5427

Santo Reis e Jaguareté, Irauçuba e Sobral (CE)
(31) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5343
5427

São Francisco. Pilões (PB)

(25) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5335
5427

Sitio Belém, Barroquínba (CE)
(16) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5325
5427
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5487

J
JUSTIÇA DO DISTRITOFEDERALE DOS TERRITÓRIOS
Orçamentos fiscal e da Seguridade social; Créditosuplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

JUSTIÇA DO TRABALHO
Orçamentosfiscal e da Seguridade social; Créditosuplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamentosfiscal e da Seguridade social; Créditosuplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamentos fiscal e da Seguridade social; Créditosuplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

L
LABIRINTO I E WSÃOBENTO,PILÓES (PB)
Interesse social. declaração

(30) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5431
5427

LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES
Criação
Lei n' 9.456, de 25 de abril de 1997

PublicadanaDO de 28 de abrilde 1997 e retificadanoDOde 26 de agosto
de 1997

5425

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis

8.911/94, alteração
Medida Provisória n' 1.480-33, de 8 de agosto de 1997

n'" 8.112/90

e

5011
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5488
LETRA FINANCEIRA DOTESOURO
Emisão

Dívidamobiliária; Estadode Mato Grosso
Resolução n' 72, de 14 de agosto de 1997
Dívidamobilíâría; Estado de Minas Gerais
Resolução n' 74, de 15 de agosto de 1997
Dívida mobilíâría; Estado do Rio Grandedo Sul
Resolução n' 73, de 15 de agosto de 1997
Dívidamobilíãría; Município de Osasco
Resolução n' 76, de 28 de agosto de 1997

5195
5201
5199
5205

LICITAÇÃO

Administração pública; Lei n' 8.666193, alteração
Medida Provis6ria n' 1.531-9, de 21 de agosto de 1997

5148

Administração pública; Lei n' 8.666193, regulamentação
Decreto n' 2.295, de 4 de agosto de 1997.....................................................

5253

LOTES OIlA-B E O2IPARTE A, PRESIDENTE MÉDICI (ROl

Interesse social, declaração
(46) Decreto de 12 de agosto de 1997

5365

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTO
MARINHA

Efetivos de Oficiais. distribuição; Decreto Não Numerado (4) de 7/1197.
alteração
(3) Decreto de 4 de agosto de 1997

5310

MEIO AMBIENTE ver AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual, normas
Medida Provisória n g 1.477-39, de B de agosto de 1997

5002

Valor total anual, normas; MedidaProvisórianlll.477-39/97regulamentação
Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997...................................................

5287
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5489
MERC~SlENGENHO CANTINHOIRIACHO DE FACAS, PILÕES E AREIA
(PB)
Interesse social, declaração

(27) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

MERCOSUL
ImpostosobreProdutos Industrializados(IPI). Tabela de incidência
Decretonº 2.292, de 4 de agosto de 1997

5338
5427

5229

MICROEMPRESA
Impostosobre Produtos Industrializados(IPI>, recolhimento, prazo
MedUúJ Provisória n' 1.508-20, de 12 de agosto de 1997

5081

MINISTÉRIODAADMINISTRAÇÁO FEDERALE REFORMADOESTADO
Remanejamento
Ministério da Educação e do Desporto; Decreto n 2 2.162/97, alteração

Decretonº 2.313, de 29 de agosto de 1997..........................................

5302

Ministério de Minas e Energia; Decreto nl!1.820/96, alteração

Decreto n' 2.312, de 28 de agosto de 1997
Ministério do Trabalho
Decreto n' 2.296, de 8 de agosto de 1997

5302
5254

MINISTÉRIO DAAERONÁUTICA
Auxiliares locais, contratação; Lei nl!7.501186, regulamentação

Decreto n' 2.299, de 13 de agosto de 1997

5264

Forças Annadas; Campo de provas, terra, reserva

(58) Decreto de 19 de agosto de 1997

5380

Orçamento fiscal; Crédito suplementar

(67) Decreto de 21 de agosto de 1997

5395

MINISTÉRIO DAAGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n' 1.547·33, de 7 de agosto de 1997

4949

Orçamento fiscal; Crédito suplementar

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5357
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5490
MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(10) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317
5319

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nl!2.162197, alteração

Decreto n'l2.313, de 29 de agosto de 1997

5302

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito, transferência

(37) Decreto de 7 de agosto de 1997

5356

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(5) Decreto de 4 de agosto de 1997
(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5314
5357

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997

5319

MINISTÉRIO DA SAúDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(10) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317
5319

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(6) Decreto de 4 de agosto de 1997

5315

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto nl!1.820/96, alteração

Decreto n' 2.312, de 28 de agosto de 1997

5302

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Auxiliares locais, contratação; Lei n1l7.501J86, regulamentação
Decreto nl!2.301, de 14 de agosto de 1997...................................................

5271

Comando da lI!Brigada de Artilharia Antiaérea; Sede, alteração
Decreto nf! 2.311, de 26 de agosto de 1997...................................................

5301
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5491
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(68) Decreto de 21 de agosto de 1997
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto nº 2.296, de 8 de agosto de 1997
Comissão Especial de Anistia, criação;Decreto nl! 1.500/95, alteração
Decreto n 112.293, de 4 de agosto de 1997
Orçamentos fiscal e da Seguridade social; Crédito suplementar
(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997
MINISTÉRlO DOS TRANSPORTES
Orçamento fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provis6ria nS! 1.555·13, de 7 de agosto de 1997
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(7) Decreto de 4 de agosto de 1997
(48) Decreto de 13 de agosto de 1997
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(66) Decreto de 21 de agosto de 1997

5396

5254
5238

5317
5319

4982

5316
5367
5394

MINISTÉRlO PúBLICO DA UNIÃo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provis6ria nl! 1.549-33, de 12 de agosto de 1997

5108

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Delegação de competência
(4) Decreto de 4 de agoato de 1997

5312

MUNIcíPIO
Dívidas, amortização,parcelamento;Instituto Nacional do SeguroSocial
(INSS)
Medida Provisória nl!1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5184

MUNICÍPIO DE OSASCO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 76, de 28 de agosto de 1997...................................................

5205
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5492

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de capital

Medida Provisória n'I.553-18, de 7 de agosto de 1997

4977

Programa Nacional de Desestatização (PND)

Medida Provisória n' 1.538-43, de 7 de agosto de 1997

4919

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
ÓLEO DIESEL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei nl!9.445/97, regulamentação

Decreto n Il2.302, de 14 de agosto de 1997...................................................

5277

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS); Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata); União
Federal, garantia

Resolução n' 77, de 29 de agosto de 1997
Resolução n' 78, de 29 de agosto de 1997

5205
5208

Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste

Fiscal dos Estados; Programa de Desligamento Voluntário; Estado de
Alagoas

Resolução n' 75, de 15 de agosto de 1997

5203

ORÇAMENTO

União Federal; Exercício de 1996 e 1997; Leis n'" 9.082195 e 9.293/96,
alteração

Medida Provisória n' 1.579-11, de 21 de agosto de 1997

5154

ORÇAMENTO FISCAL

Crédito especial
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera)

(9) Decreto de 4 de agosto de 1997

5318

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

(71) Decreto de 26 de agosto de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5398

5493
Crédito extraordinário
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provis6ria nl! 1.582, de 14 de agosto de 1997
(5I) Decreto de 14 de agosto de 1997

4910

Publicado no DO de 15 de agosto de 1997
Retificado no DO de 18 de agosto de 1997

5370
5427

Ministério dos Transportes

Medida Provisória nº 1.555-13, de 7 de agosto de 1997

4910

Crédito suplementar
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997
(47) Decreto de 13 de agosto de 1997

5357
5366

Ministério da Aeronáutica

(67) Decreto de 21 de agosto de 1997

5395

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5357

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

(5) Decreto de 4 de agosto de 1997
(38) Decreto de 7 de agosto de 1997

5314
5357

Ministério das Comunicações

(6) Decreto de 4 de agosto de 1997

5315

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal
(68) Decreto de 21 de agosto de 1997

5396

Ministério dos Transportes
(7) Decreto de 4 de agosto de 1997

5316

(48) Decreto de 13 de agosto de 1997

5367

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURlDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados

(49) Decreto de 13 de agosto de 1997

5368

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997

Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Justiça do Trabalho
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997

Publicado no DO de 14 de agosto de 1997

5369

Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5427
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5494
Justiça Eleitoral

(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997
Justiça Federal
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997
Ministério da Cultura
(8) Decreto de 4 de agosto de 1997

5369
5427

5369
5427
5317

Ministério da Educação e do Desporto

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997
(37) Decreto de 7 de agosto de 1997

5317
5319
5356

Ministério da Previdência e Assistência Social

(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997

5319

Ministério da Saúde
(8) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317

(10) Decreto de 4 de agosto de 1997

5319

Ministério do Trabalho

(8) Decreto de 4 de agosto de 1997
(lO) Decreto de 4 de agosto de 1997

5317
5319

Ministério dos Transportes

(66) Decreto de 21 de agosto de 1997

5394

Ministério Público da União

(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

Superior Tribunal de Justiça
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997
Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5369
5427

p
PARAGUAI
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 36, de 20 de agosto de 1997

5192

PESSOA DESAPARECIDA
Indenização, alteração; Decreto fi2 2.255/97, alteração

Decreto n!! 2.288, de 4 de agosto de 1997.....................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5211

5495
PESSOA JURíDICA
Contribuição; Programa de Integração Social; Lei n 2 8.212191
Medida Provisória n' 1.537-41, de 7 de agosto de 1997

4916

PETRÓLEO
Política Energética Nacional, normas
Lei n' 9.478, de 6 de agosto de 1997

4869

PETRÓLEO BRASILEffiO S.A. (PETROBRÁS)
Imóvel, desapropriação
Pilar (AL) e Cabo (PE)
(2) Decreto de 4 de agosto de 1997

,...................................

5307

PISlPASEP ver PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PLANO DE CARREIRA
Servidor; Banco Central do Brasil
Medida Provisória n' 1.535-8, de 12 de agosto de 1997

5086

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei nl!8.212/91, alteração
Medida Provisória n' 1.475-30, de 8 de agosto de 1997
Medida Provisória n' 1.523-11, de 26 de agosto de 1997

5001
5164

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n!il8.437/92, alteração
Medida Provisória nº 1.577·2, de 7 de agosto de 1997
Medida Provisória nº 1.570-5, de 21 de agosto de 1997

4992
5153

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (RS)
Operação financeira; Empréstimo externo; Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata); União Federal, garantia
Resolução n' 77, de 29 de agosto de 1997...................................................
Resolução n' 78, de 29 de agosto de 1997...................................................

5205
5208

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Bens, restituição, autorização; Decreto ul! 65.157/69
Lei n' 9.483, de 25 de agosto de 1997

4906

Organização

Medida Provisória n' 1.549-33, de 12 de agosto de 1997

5108

PREVID~NCIA SOCIAL
Beneficio, planos; Lei ns 8.213/91, alteração
Medida Provisória n 21.523·11, de 26 de agosto de 1997

5164
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5496
Beneficio, reajuste; Servidor inativo, contribuição

MediOO Provisória n' 1.463-16, de 8 de agosto. de 1997
PROGRAMA DE APOIO
DOS ESTADOS

A REESTRUTURAÇÃO

4995

E AO AJUSTE FISCAL

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Desligamento

Voluntário; Estadode Alagoas
Resolução n' 75, de 15 de agosto de 1997

5203

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLI1NTÁRIO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reeetruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado de Alagoas
Resolução n' 75, de 15 de agosto de 1997

5203

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Peasoa jurídíca; Contribuição; Lei n ll 8.212191
Medida Provisória n2 1.537-41, de 7 de agosto de 1997

4916

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei nll 8.313/91, regulamentação
Decreton' 2.290, de 4 de agosto de 1997.....................................................

5212

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO PND)
Inclusão

Companhia Energética de Alagoas (CEAL)
Medida Provisória n 21.580·1, de 21 de agosto de 1997

5158

Companhia de Oclonieaçãc do Nordeste

Decreton' 2.305, de 18 de agosto de 1997...........................................

5287

Companhia Siderúrgica da Amazônia (Siderama)

Decreto n 2 2.303, de 18 de agosto de 1997...........................................
Criação; Lei n 8.031190, alteração
MediOO Provisória n' 1.481-52, de 8 de agosto de 1997

5280

ll

5018

Nota do Tesouro Nacional, utilização

MediOO Provisória n' 1.538-43, de 7 de agosto de 1997

4919

PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRI·
MÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)

Contribuição

MediOO Provisória n' 1.548-22, de 7 de agosto de 1997

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

4945

5497

R
REAL
Plano; Medidas complementares
MedUk Provis6ria n' 1.540·27, de 7 de agosto de 1997

4924

REFORMAAGRÁRIA
Dispositivos constitucionais, regulamentação; Lei nl! 8.629/93,
alteração
Medida Provisória n~ 1.577-2, de 7 de agosto de 1997
Imóvel, desapropriação
Beija FlorlUmari, Chor6(CE)
(26) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Cabeceira do Escondido,Barra do Corda(MA)
(87) Decreto de 28 de agosto de 1997
Castanhais Deus Ajudae Pau Preto, Marabá(PA)
(84) Decreto de 28 de agosto de 1997

,..........

4992

5337
5427
5419
5416

Engenho Bom Conselho, Amaraji (PE)
(13) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5322
5427

Engenho CajazeiraslCajazeirastrriunío/Mazagão, Serraria (PB)
(11) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5320
5427

Engenho Camarazal, Nazaré da Mata (PE)
(54) Decreto de 18 de agosto de 1997

5373

Engenho Gaipi6, Ipojuca (PE)

Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Engenho Itaipu, São Miguel de Taipu (PB)
(60) Decreto de 19 de agosto de 1997
(29)

Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (OO)j Decreto Não Numerado
(95) de 28.8.96, revogação
(19) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5340
5427
5384

5329
5427
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5498
Fazenda André, Xique-Xique (BA)
(81) Decreto de 28 de agosto de 1997
(82) Decreto de 28 de agosto de 1997

5412
5413

Fazenda Bela Flor/Arapongas, Lençóis (BA)
(89) Decreto de 28 de agosto de 1997

5421

Fazenda Boa SorteJRecreio, Ribeirão do Largo(BA)
(91) Decreto de 28 de agosto de 1997

5423

Fazenda Boa Vista, Fundão (ES)
(23) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificadono DO de 6 de agosto de 1997

5333
5427

Fazenda Campos,Salgado de São Félix (PB)
(20; Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5330
5427

Fazenda Capoeira,Paratinga (BA)
(80) Decreto de 28 de agosto de 1997
(88) Decreto de 28 de agosto de 1997

5411
5420

Fazenda Cobé, Sapé e Cruz do Espírito Santo (PBl
(61) Decreto de 19 de agosto de 1997

5385

Fazenda Cocalândia e outras, Novo Repartimento(PA)
(76) Decreto de 27 de agosto de 1997

5403

Fazenda da Mata I, Perdizes (MG)
(72) Decreto de 26 de agosto de 1997

5399

Fazenda EsperançaILagoa da Manga, Forquilha (CE)
(28) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5339
5427

Fazenda Floresta Branca, Eldorado(MS)
(44) Decreto de 12 de agosto de 1997

5363

Fazenda Igarimã, Sítio do Mato (BA)
(42) Decreto de 12 de agosto de 1997

5361

Fazenda MatutinaJAlto Taquaral, Itarana e Laranjada Terra (ES)
(14) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5323
5427

Fazenda Mendonça,Mogeiro, Gurinhem e Itabaiana (PB)
(24) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5334
5427

5499
Fazenda Nossa Senhora da Soledade, Bonito (BA)

(90) Decreto de 28 de egosto de 1997

5422

Fazenda Olhos D'Água, Padre Bernardo (GO); Decreto Não Numerado (33) de 8.2.96, revogação

(78) Decreto de 28 de agosto de 1997

5406

Fazenda OlivençalPalmares, Quixadá (CE)

(43) Decreto de 12 de agosto de 1997
Fazenda Ponta D'Água, Barra do Corda (MA)
(86) Decreto de 28 de agosto de 1997

5362
5418

Fazenda Primavera, Jaraguari (MS)

(73) Decreto de 26 de agosto de 1997
Fazenda Ribeirão de Santana, Cara! (MG)
(74) Decreto de 27 de agosto de 1997
Fazenda Rio do Jabuti, Capitãodo Poçoe Aurorado Pará (PA)
(17) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5400
5401

5326
5427

Fazenda Santa Luzia, Sapé (PB); Decreto Não Numerado (84) de

30.7.96, alteração
(79) Decreto de 28 de agosto de 1997

5407

Fazenda Santa Naziozene, Palestina do Pará (PA)

(45) Decreto de 12 de agosto de 1997

5364

Fazenda Santa RoS8, Matrinchã (GO); Decreto Não Numerado (49).
alteração

(18) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5328
5427

Fazenda São Francisco, Riacho das Almas (PE)

(21) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Fazenda São Pio, Unaí (MG)
(75) Decreto de 27 de agosto de 1997

5331
5427
5402

Fazenda Serrinha, Taperoá (BA)

(53) Decreto de 18 de agosto de 1997

5372

Fazenda Sossego e Sítio Contendas, Jaguaribara e Iracema (CE)

(22) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5332
5427

Fazenda Umburana da Onça, Aranma (PB)

(52) Decreto de 18 de agosto de 1997

5371
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5500
Fazenda VoltalLagoa dos Negros, ltarema e Acaraú (CE)
(12) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5321
5427

Fazendas Reunidas José Roza, Sítio do Mato (BA)

(83) Decreto de 28 de agosto de 1997

5415

Fazendas Reunidas Nossa Senhora de Fátima, Santa Helena e
Ipueirinha, Areia (PB)
(64) Decreto de 20 de agosto de 1997

5390

Fazendas São Marcos,AngicoBrancoe Angicode Fora,Touros (RN)
(85) Decreto de 28 de agosto de 1997

5414

Fazendas Volta e Lagoa dos Negros, Itarema e Acaraú (CE)

(15) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5324

Labirinto I e IlISão Bento, Pilões (PBl
(30) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997
Lotes nos 1/A-B e 2JParteA, Presidente Médici (RO)

5341

(46) Decreto de 12 de agosto de 1997

5365

5427

54~7

MercêslEmgenho CantinholRiacho de Facas, Pilões e Areia (PB)

(27) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5338
5427

Santo Reis e Jaguareté, Irauçuba e Sobral (CE)
(31) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5343

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

São Francisco, Pilões (PB)
(25) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997

5335

Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5427

Sítio Belém, Barroquinha (CE)

(16) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5325
5427

RIGATOSSO HERMANOS SOCIEDADE ANÔNIMA
Instalação,autorlzação

(55) Decreto de 18 de agosto de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5374

5501

s
SALÁRIO MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória n!! 1.463-16, de 8 de agosto de 1997
Medida Provisória nº 1.572-4, de 26 de agosto de 1997

4995
5189

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.565-8, de 26 de agosto de 1997

5182

SANTO REIS E JAGUARETÉ, IRAUÇUBA E SOBRAL (CEl
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5343
5427

SÃO FRANCISCO, PILÕES (PBl
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 4 de agosto de 1997
Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5335
5427

SEGURIDADE SOCIAL

Alíquotas de contribuição; Servidorpúblicocivil
Medida Provisória u" 1.482-39, de 8 de agosto de 1997

5032

Contribuição, alíquotas, alteração
Medida Provisória n!! 1.463-16, de 8 de agosto de 1997

4995

Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n!! 1.475-30, de 8 de agosto de 1997
Medida Provis6ria ni! 1.523-11, de 26 de agosto de 1997

5001
5164

SERVIÇO MÓVEL CELULAR
Concessão; BSE S.A

(40) Decreto de 11 de agosto de 1997

5359

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei nl! 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!! 1.554-18, de 8 de agosto de 1997

5046

Prestação, concessão, permissão; Lei ns 8.987/95, alteração

Medida Provisória n' 1.531-9, de 21 de agosto de 1997

5148
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SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel
Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina e Rosana (SP)
(36) Decreto de 6 de agosto de 1997
Manoel Ribas (PR) e ltaberá (SP)
(56) Decreto de 18 de agosto de 1997
Raul Soares e Matip6 (MG)
(35) Decreto de 6 de agosto de 1997

5354
5376
5353

SERVIDOR
Plano de carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória nº 1.535-8, de 12 de agosto de 1997

5086

SERVIDOR INATIVO
Contribuição; Previdência social
Medida Provisória n'21.463-16, de 8 de agosto de 1997

4995

SERVIDOR PúBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n'11.479-31, de 8 de agosto de 1997

5002

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n'" 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-33, de 8 de agosto de 1997

5011

Seguridade social, alíquotas de contribuição
Medida Provisória nº 1.482-39, de 8 de agosto de 1997

5032

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade Financeira Bancária
Medida Provisória nº 1.556-13, de 7 de agosto de 1997

4983

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória nº 1.550-42, de 7 de agosto de 1997

4355

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória nº 1.550-42, de 7 de agosto de 1997
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997
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5503
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei n9 8.692/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.520-11, de 8 de agosto de 1997

Financiamento, transferência; Lei n'" 8.004190, alteração
Medida Provisória n' 1.520·11, de 8 de agosto de 1997
Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei ns 8.100/90, alteração
Medida Provisória nº 1.520-11, de 8 de agosto de 1997...........................

5035

5035
5035

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Restruturação, programa; Conselho MonetárioNacional
Medida Provisória n'l 1.507-23, de 26 de agosto de 1997

SISTEMA ÚNICO DE SAúDE
Dívidas, amortização,parcelamento;Instituto NacionaIdoSeguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-5, de 26 de agosto de 1997

5160

5184

SíTIO BELÉM, BARROQillNHA (CE)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 4 de agosto de 1997

Publicado no DO de 5 de agosto de 1997
Retificado no DO de 6 de agosto de 1997

5325
5427

SOCIEDADE BENEFICENTE DE IGREJINHA, IGREJINHA (RS)
Utilidade pública, declaração

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

SUPERINTENDl1:NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto n'l2.294, de 4 de agosto de 1997

5239

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(50) Decreto de 13 de agosto de 1997

Publicado no DO de 14 de agosto de 1997

5369

Retificado no DO de 15 de agosto de 1997

5427

T
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. (TELESP)
Im6vel, desapropriação

São Paulo (SP)
(62) Decreto de 20 de agosto de 1997
(63) Decreto de 20 de agosto de 1997

5386
5388
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5504
TESOURO NACIONAL
Recursos. unificação; Legislação, atualização
Decreto nQ 2.289, de 4 de agodto de 1997

5212

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n' 1.539-34, de 7 de agosto de 1997

4921

TRANSFERÊ:NCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento fiscal; Crédito especial
(7]) Decreto de 26 de agosto de 1997

5398

u
UNIÃo FEDERAL
Dívida pública mobiliária, normas
Medida Provisória n'1 1.560-8, de 12 de agosto de 1997

5142

Garantia; Operaçãofinanceira; Empréstimo externo;Prefeitura MwricipaI de Porto Alegre (RS); Fundo Financeiro para o Desnvolvimento da
Bacia do Prata (Fonplata)
Resolução nfl 77. de 29 de agosto de 1997

5205

Imóvel; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;Taxa de
ocupação; Decretos-Leis n'" 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n' 1.567-6, de 8 de agosto de 1997

5058

Indenização; Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes
Decreto nQ 2.309, de 22 de agosto de 1997

5299

Orçamento; Exercício de 1996 e 1997; Leis n'" 9.082195 e 9.293/96,
alteração
Medida Provisória nº 1.579-11, de 21 de agosto de 1997

5154

UT1LlDADE PúBLICA
Declaração
Casa da Criança e do Adolescente, Alexânia (GO)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997
Centro Comunitário de Assistência à Cendangolândia, Brasília
(DF)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997
Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância
(Crami), Botucatu (SP)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 8, p. 5453-5505, ago. 1997

5405

5405

5405

5505
Educandário Nossa Senhora do Amparo, Amparo (SP)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997 '................................................

5405

Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande (Faherg),

Rio Grande (RS)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

Fundação de Apoio Universitário (FAU), Pelotas (RS)

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, São Paulo
(SP)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

Sociedade Beneficente de Igrejinha, Igrejinha (RS)

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

Vitae - Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, Cerqueira

César (SP)
(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

Imóvel, desapropriação

Pilar (AL) e Cabo (PE)
(2) Decreto de 4 de agosto de 1997
São Paulo (SP)
(62) Decreto de 20 de agosto de 1997
(63) Decreto de 20 de agosto de 1997
Imóvel; Servidão administrativa
Manoel Ribas (PR) e Itaberé (SP)
(56) Decreto de 18 de agosto de 1997

5307

5386
5388

5376

Restabelecimento
Associação Cultural Machado Gaglianone, Rio de Janeiro (RJ)

(39) Decreto de 11 de agosto de 1997

5358

v
VITAE -APOIO A CULTURA, EDUCAÇÃO E PRPMOÇÃO SOCIAL, CERo
QUEIRA CÉSAR (SP)
Utilidade pública, declaração

(77) Decreto de 28 de agosto de 1997

5405

WORLD GOLD COUNCIL
Instalação

(59) Decreto de 19 de agosto de 1997

5383
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LEIS

LEI NO 9.485, DE 1· DE SETEMBRO DE 1997

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de

OperaçõesOficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$3.860.000,OO,
para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
suplementar no valor de R$3.860.000,OO (três milhões, oitocentos e
sessenta mil reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anteriordecorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n, 9, t. 1, p. 5507-5801, set, 1997
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de setembro de 1997; 176º da Independência e lOgo
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 2.9.1997, págs. 19137/19138.

LEI Nº 9.486, DE 1s DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o. Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério do.Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$621.948.858,OO,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.438,de 26 de fevereiro de 1997), crédito
suplementar no valor de R$621.948.858,00 (seiscentos e vinte e um
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e
oito reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Recursos das Operações de Crédito - Retomo de Operações de
Crédito - Estados e Municípios, nos termos do art. 43, § 1º, inciso 11,
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5509

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 2.9.1997, pág. 19138.

LEI N" 9.487, DE I" DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
especial até o limite deR$401.492,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial até o limite de
R$401.492,00 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e noventa e dois
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superauit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",fica alterada
a receita do Fundo do Serviço Militar, na forma indicada no Anexo 11
desta lei, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicado no DO de 2.9.1997, pág. 19139.

LEI N' 9.488, DE l' SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$3.115.162,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$3.115.162,00
(três milhões, cento e quinze mil, cento e sessenta e dois reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo n desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
na forma indicada no Anexo In desta lei, no montante especificado.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1997, págs. 19139/19140.

LEI NO 9.489, DE l' SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério dos Transportes, do Ministério de Minas e Energia e do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor global de
R$10S.373. 700,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n'' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor global de R$105.373.700,OO (cento e
cinco milhões, trezentos e setenta e três mil e setecentos reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, no valor de R$87.350.317,OO (oitenta e sete
milhões, trezentos e cinqüenta mil, trezentos e dezessete reais) na
forma do Anexo II desta lei;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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II - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no montante de R$18.023.383,00 (dezoito milhões, vinte e
três mil, trezentos e oitenta e três reais).
Art. 3" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das entidades vinculadas, na forma indicada no
Anexo IH desta lei, nos valores especificados.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1997, págs. 19141/19144.

LEI Nº 9.490, DE 1" SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda e
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municlpios - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o
limite de R$l04.240. 000.000,00, para os fins
que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
especial até o limite de R$104.240.000.000,00 (cento e quatro bilhões,
duzentos e quarenta milhões de reais), sendo R$103.340.000.000,00
(cento e três bilhões, trezentos e quarenta milhões de reais) em favor
de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5513
Ministério da Fazenda, e R$900.000.000,00 (novecentos milhões de
reais) para transferência a Estados, Distrito Federal e Municípiosrecursos sob supervisão do Ministério da Fazenda para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de operações de crédito, realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministérios da Fazenda.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Brasília, 1" de setembro de 1997; 176Qda Independência e 109
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1997, pág.19144.

LEI NQ 9.491, DE 9 SETEMBRO DE 1997 (*)
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. revoga a
Lei n' 8,031, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" O Programa Nacional de Desestatização (PND) tem
como objetivos fundamentais:
I -:- reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
(") RepublicadanoDO de 11.9.1997(pág. 6133 desta obra).
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H - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da
dívida pública líquida;

IH - permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iuiciativa privada;
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura e do
parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito;
V - permitir que a Admiuistração Pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais;
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais,
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o
programa.
Art. 22 Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta
lei:
I - empresas, inclusive instituiçôes financeiras, controladas
direta ou indiretamente pela Uuião, instituídas porlei ou ato do Poder
Executivo;

H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer
motivo, passaram ao controle direto ou indireto da Uuião;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;

IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham
tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma do
Decreto-Lei n 2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 12 Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos admiuistradores da
sociedade;
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b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
§ 2" Aplicam-se os dispositivos desta lei no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital
social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), nos termos do art. 62 da Lei n" 9.478, de 6.8.1997.

§ 3" O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), por determinação do Conselho Nacional de Desestatização,
definido nesta lei, e por solicitação de Estados ou Municípios, poderá
firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de
serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização,
os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá
ser realizada na modalidade de leilão.

Art. 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei ao Banco do
Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, e a empresas públicas ou
sociedades de economía mista que exerçam atividades de competência
exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21 e
a alínea c do inciso I do art. 159, da Constituição Federal, não se
aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas
por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação
das referidas participações.
Art. 4" As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle
acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
II -

abertura de capital;

III - aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou
parcial, de direitos de subscrição;
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IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de
bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI -

concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.

§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas
a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional
escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas
cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.

§ 3" Nas desestatizações executadas mediante as modalidades
operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo, a licitação
poderá ser realizada na modalidade de leilão.
Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização
(CND), diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;

II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado;
V -

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turis-

mo.
§ 1" Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de
empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular
do ministério ao qual a empresa ou serviço se vincule.
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§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do
Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto, um
representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social (BNDES).

§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar,
nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.

§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente
submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir
àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas,
para participar das reuniões, sem direito a voto.
8,

§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu presidente.

§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão presididas
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
§ 9" Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do conselho serão representados por substitutos por eles designados.

Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República,
meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive
instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II -

aprovar, exceto quando se tratar de instituições financei-

ras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatiza-

ção;
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b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
III - determinar a destinação dos recursos provenientes da
desestatização, observado o disposto no art. 13 desta lei;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de
sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa
Nacional de Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo
Presidente do Conselho;
VI -

fazer publicar o relatório anual de suas atividades.

§ 1· Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou indireta que
deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que
couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
§ 2· O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto
de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam
adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme
a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 3· A desestatização de empresas de pequeno e médio portes,
conforme definídas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá
ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento e Orçamento, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
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§ 42 Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a)

presidir as reuniões do conselho;

b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional
de Desestatização;

c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas
no caput e nos §§ 12 , 22 e 32 deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores
da Administração Pública direta e indireta, para integrar os grupos
de trabalho de que trata o inciso III do art. 18 desta lei.

§ 52 A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso, exercer,
no que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
§ 62 A competência para aprovar as medidas mencionadas no
inciso II deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do Brasil.
§ 72 Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições
financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta dos recursos das
Reservas Monetárias, de que trata o art. 12 da Lei n 2 5.143, de 20 de
outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 12 do Decreto-Lei n 2
1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 82 O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições
financeiras federais que, dentro do Programa Nacional de Desestatização, adquiram ativos de outra instituição finaÍlceira federal a ser
privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar
à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira
federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos
recursos recebidos em linha de financiamento específica, destinada a
dar suporte à aquisição dos ativos, ai considerados todos os custos
incorridos, inclusive os de administração, fiscais e processuais;
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b) a equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido
em sua liquidação final;

c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade pelos
riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo,
inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes
ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 9' A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro
Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-ão sem prejuízo
da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual conduta
ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.

Art. 7' A desestatização dos serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4' desta lei, pressupõe
a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas
aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo
Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.
Art. 8' Sempre que houver razões que justifiquem, a União
deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital
social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização,
que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais
deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.
Art. 9' Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a título
de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da
União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ l' As ações representativas de quaisquer outras participações
societárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
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§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações CRDA), intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização,
§ 3' Os Recibos de Depósitos de Ações, de cada depositante,
serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização,
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas
em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se
encerre o processo de desestatização.

Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta,
titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no
Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo e
improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no
Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão no
referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de
Desostatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser
observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de
desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures,
quando couber.

Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da
empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa N acional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações
necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da
União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão,
pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato, e motivos que determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
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d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lu-

cros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos
exercícios;

e) pagamento de dividendos à União ou a sociedades por essa
controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta
capital, providos direta ou indiretamente pela União, nos últimos
quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos
de avaliação;
h) modelagem de venda e valor minimo da participação a ser
alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.

Art. 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou juridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo
disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que
determine percentual inferior.
Art. 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos
oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a
União.
§ 1" Após as quitações a que se refere o caput deste artigo, o
saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta por Notas do Tesouro
Nacional ou por créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e prerrogativas serão definidas por
decreto.
§ 2" O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos recursos
oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos recebidos, de
emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros
alienantes, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
§ 3" Os títulos e créditos recebidos no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização poderão ser atualizados e remunerados
pelos mesmos índices das Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos
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securitizados a serem utilizados na permuta a que se refere o § 1º,
desde a data da liquidação financeira da respectiva alienação das
ações ou bens.
Art. 14. Fica o Presidente da República, por recomendação do
Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir os meios
de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - admissão, como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das Obrigações do Fundo Nacional
de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecârias da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e créditos já renegociados e que, no momento da renegociação, eram passíveis dessa
utilização;
III - admissão, como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de títulos e créditos líquidos e certos
diretamente contra a União, ou contra entidades por ela controladas,
inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que gozem de
garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional, e que venham a ser
renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação
do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir novos meios
de pagamento e modalidades operacionais no Programa Nacional de
Desestatização.

Art. 15. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ 1º A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que
aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo
representante do titular das ações como instrução de voto para
deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação
de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos pela União.
Art. 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização que vierem a integrar o Fundo Nacional de DesestatizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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ção terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização.
Art. 17. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), designado Gestor do Fundo.

Art. 18. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário
ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí se
incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatizaçâo, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes
competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração
direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d do § 4' do art.
6', desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das
desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6' desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de
valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de
controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de
interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o
inciso IV deste artigo, poderá o Gestor do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set, 1997
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tados, pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante
licitação.
Art. 19. Os acionistas controladores e os administradores das
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser
determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias
à implantação dos processos de alienação.

Art. 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização
o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as mesmas,
necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou omissão
de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados
necessários à execução dos processos de desestatização.

Art. 21. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá
uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do valor líquido
apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais,
bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do Gestor do
Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este
artigo.
Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por
auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante licitação pública pelo
Gestor do Fundo.
Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a
transferência de ações que impliquem infringência desta lei.

Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluída no Programa Nacional
de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
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Art. 25. O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Dessa.
tatização, na hipótese de serem demandados em razão de prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvi,
mento Econômico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro milhões,
trezentos e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ l' O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);

b) transferir à União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a alínea
anterior.

§ 2' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso III do art. 6' e no art.
13 desta lei, e na alínea a do § l' do art. 30 da Lei n' 8.177, de l' de
março de 1991, alterada pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993,
com a redação ora vigente.
§ 3' As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.

§ 4' Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da Companhia Vale do Rio Doce será efetivada a
transferência de 62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5527
aS ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da
liquidação financeira do leilão.
§ 5' As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art. 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma do art. 26, à concessão de crédito
para a reestruturação econômica nacional, de forma a atender os
objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização
estabelecidos no art. l' desta lei, observando ainda que:
I - as operações serão registradas no BNDES, em conta
específica;
II - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
III - é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de
garantias à Administração direta, indireta ou fundacional, excetuando-se:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetivos sociais;
b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.
Art. 28. Aos empregados de empresas controladas, direta ou
indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de parte das ações representativas
de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive quanto a:
I - disponibilidade posterior das ações;
II - quantidade a ser individualmente adquirida.
Parágrafo único. A oferta de que trata o caput deste artigo será
de, pelo menos, 10% (dez por cento) das ações do capital social detidas,
direta ou indiretamente, pela União, podendo tal percentual mínimo
ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo
seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado.
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Art. 29. A participação dos empregados na aquisição de ações
far-se-á, opcionalmente, por intermédio de clube de investimento que
constituirem para representá-los legalmente, inclusive como substí.
tuto processual, observada a regulamentação baixada pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Art. 30. São nulos de pleno direito contratos ou negóciosjurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário
de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem
pecuniária ou não.
§ l' O clube de investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os
correspondentes titulos mobiliários, se estatutariamente disponíveis.
§ 2' O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa
ação judicial ou instado por representação, adotará as providências
necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como
solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do
Trabalho e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de
inspeções por órgãos estaduais e municipais, no âmbito de suas
competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela
mesma operação.

Art. 31. O art. 7', o caput e os §§ l' e 3' do art. 18 e o art. 20 da
Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações e acréscimos:

«Art. 7º

VIII -

.

(Vetado)".

«Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por
parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta
vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior,
que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
§ 1Q Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa
causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no
FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de
todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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cia do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
§ 3º As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores
devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o
disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados.»

«Art. 20. ..

..

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de força maior, comprovada com o depósito dos
valores de que trata o art. 18.
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por cento) do
saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
§ 6º Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, e de programas estaduais de desestatização, desde
que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo
Conselho Nacional de Desestatização.
§ 7º Os valores mobiliários de que trata o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos
fundos, seis meses após sua aquisição, podendo ser alienada, em
prazo inferior, parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor
adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 1976.
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são
nominativas, impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos
incisos I a IV e VI a XI deste artigo e o disposto na Lei nº 7.670,
de 8 de setembro de 1988, indisponíveis por seus titulares.
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§ 9' Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da
efetiva transferência das quotas para os Fundos Mútuos de
Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para sua
conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização poderão transferi-las
para outro fundo de mesma natureza.
§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6' deste
artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro
Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos
quotistas, será permitida a constituição de clubes de investimentos, visando à aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização.

§ 13. A garantia a que alude o § 4' do art. 13 desta lei não
compreende as aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente sobre os
ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização que excederem a
remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, no mesmo período.

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta
do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão
da aquisição de ações não afetarão a base de cálculo da multa
rescisória de que tratam os §§ l' e 2' do art. 18 desta lei."
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.481-52, de 8 de agosto de 1997.

Art. 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei,
no prazo de sessenta dias, baixando as instruções necessárias à sua
execução.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 35. Revoga-se a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

LEI N' 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Define competência, regulamenta 08 serviços concernentes ao protesto de títulos e
outros documentos de dívida e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Competência e das Atribuições

Art. l' Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos
e outros documentos de dívida.
Art. 2' Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da
autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos,
ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei.
Art. 3' Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a
intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do
pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar
e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao
mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta lei.
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CAPÍTULO II
Da Ordem dos Serviços
Art. 42 O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas
diárias.

Art. 5º Todos os documentos apresentados ou distribuídos no
horário regulamentar serão protocolizados dentro de vinte e quatro
horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega.
Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as
características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de
sua responsabilidade os dados fornecidos.
Art. 6º Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no
lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido
cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o
protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito.

CAPÍTULO III
Da Distribuição
Art. 7º Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto
somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos.
Parágrafo único. Onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e
mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir Oficio Distribuidor organizado antes da promulgação desta lei.
Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados,
distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto,
obedecidos os critérios de quantidade e qualidade.
Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio
magnético ou de gravação eletrõnica de dados, sendo de inteira
responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo
dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas.
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CAPÍTULO IV
Da Apresentação e Protocolização

Art. 9 Q Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados
serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não
apresentarem vicios, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar
a ocorrência de prescrição ou caducidade.
Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada
pelo Tabelião obstará o registro do protesto.

Art. 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de
dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado.
§ 1Q Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução.
§ 2Q Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda
corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de
apresentação do documento para protesto.
§ 3 Q Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos
no Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o Tabelião de observar as
disposições do Decreto-Lei n Q 857, de 11 de setembro de 1969, e
legislação complementar ou superveniente.

Art. 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos
a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão
vigorante no día da apresentação, no valor indícado pelo apresentante.
CAPÍTULO V
Do Prazo

Art. 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis
contados da protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1Q Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se o
dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.
§ 2 Q Considera-se não útil o dia em que não houver expediente
bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário
normal.
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Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no
último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto
será tirado no primeiro dia útil subseqüente.
CAPÍTULO VI
Da Intimação

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
§ 1· A remessa da intimação poderá ser feita por portador do
próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento
fique assegurado e comprovado através de protocolo, Aviso de Recepção (AR) ou documento equivalente.
§ 2· A intimação deverá conter nome e endereço do devedor,
elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo
limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como
número do protocolo e valor a ser pago.
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada
para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou
ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial
do tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresentante.
§ 1· O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.
§ 2· Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé,
responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis,
administrativas ou penais.

CAPÍTULO VII
Da Desistência e Sustação do Protesto

Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante
retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e
demais despesas.
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Art. 17. Permanecerão no tabelionato, à disposição do Juízo
respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado.
§ 19 O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido
sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com
autorização judicial.
§ 2' Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se
proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro
do protesto efetivados até o primeiro dia útil subseqüente ao do
recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender
de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo
prazo será contado da data da resposta dada.
§ 3' Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o
documento de dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando
não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá
ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada
tenha comparecido no tabelionato para retirá-lo.

Art. 18. As dúvidas do Tabelião de Protesto serão resolvidas
pelo Juízo competente.

CAPÍTULO VIII
Do Pagamento
Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida
apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido
dos emolumentos e demais despesas.
§ l' Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do
prazo legal, desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e
no horário de funcionamento dos serviços.

§ 2' No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a
respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição do
apresentante no primeiro dia útil subseqüente ao do recebimento.
§ 3' Quando for adotado sistema de recebimento do pagamento
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rio, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva
liquidação.
§ 4º Quando do pagamento no tabelionato ainda subsistirem
parcelas vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado,
devolvendo-se o original ao apresentante.
CAPÍTULO IX
Do Registro do Protesto
Art. 20. Esgotado o prazo previsto no art. 12, sem que tenham
ocorrido as hipóteses dos Capitulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e
registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao
apresentante.
Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite
ou de devolução.
§ 1º O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado
antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para
o aceite ou a devolução.
§ 2º Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por
falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do
protesto por motivo não previsto na lei cambial.
§ 3º Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou duplicata
enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal,
o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de cãmbio ou
nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos
requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata,
vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que
regula a emissão e circulação das duplicatas.
§ 4º Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas
promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas,
bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar
no termo de lavratura e registro de protesto.
Art. 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter:
I

data e número de protocolização;

II

nome do apresentante e endereço;
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III - reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas;
IV - certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas;
V - indicação dos intervenientes voluntários e das firmas
por eles honradas;
VI -

a aquiescência do portador ao aceite por honra;

VII - nome, número do documento de identificação do devedor e endereço;
VIII - data e assinatura do Tabelião de Protesto, de seus
substitutos ou de escrevente autorizado.
Parágrafo único. Quando o Tabelião de Protesto conservar em
seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou
micrográfica do titulo ou documento de dívida, dispensa-se, no registro e no instrumento, a sua transcrição literal, bem como das demais
declarações nele inseridas.
Art. 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins
especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução serão
registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do
motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior.
Parágrafo único. Somente poderão ser protestados, para fins
falimentares, os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade
das pessoas sujeitas às conseqüências da legislação falimentar.
Art. 24. O deferimento do processamento de concordata não
impede o protesto.
CAPÍTULO X
Das Averbações e do Cancelamento
Art. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo
serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do Tabelião de Protesto de Títulos.
§ 1º Para a averbação da retificação será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos
que comprovem o erro.
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§ 2' Não são devidos emolumentos pela averbação prevista
neste artigo.
Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer
interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja
cópia ficará arquivada.
§ l' Na impossibilidade de apresentação do original do título ou
documento de divida protestado, será exigida a declaração de anuência,
com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro
de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
§ 2' N ahipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência
passada pelo credor endossante.
§ 3' O cancelamento do registro do protesto, se fundado em
outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida,
será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.
§ 4' Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com
a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com
menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.
§ 5' O cancelamento do registro do protesto será feito pelo
Tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado.
§ 6' Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em
documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruiram o pedido, e anotado no índice respectivo.

CAPÍTULO XI
Das Certidões e Informações do Protesto

Art. 27. O Tabelião de Protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis, no máximo, que abrangerão o período
mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido, salvo
quando se referir a protesto específico.
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§ 1" As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos,
inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente
índicar, além do nome do devedor, seu número no Registro Geral (RG),
constante da Cédula de Identidade, ou seu número no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), se pessoa fisica, e o número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), se pessoa jurídica, cabendo
ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados, sob pena
de recusa.

§ 2" Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio
devedor ou por ordem judicial.
Art. 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documento de identificação, o
Tabelião de Protesto dará certidão negativa.
Art. 29. Os Tabeliães de Protesto de Títulos somente poderão
fornecer certidão, em forma de relação, para as entidades representativas do comércio, da indústria e das instituições financeiras, das
pessoas cujos nomes e documentos forem indicados no pedido, com a
nota de se tratar de informação reservada, para uso institucional
exclusivo do solicitante, da qual não se poderá dar divulgação.
§ 1" O fornecimento da certidão a que se refere o caput será
suspenso caso se desatenda o seu caráter sigiloso ou se forneçam
informações de protestos cancelados.

§ 2" Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas
no caput, somente serão prestadas informações, mesmo sigilosas,
restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas
regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados.
§ 3" Na localidade onde houver mais de um Tabelionato de
Protesto de Títulos, poderá haver um Serviço de Informações de
Protestos, organizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos.
Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas
pelo nome dos devedores, conforme previstos no § 4" do art. 21 desta
lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e
registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada
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a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória
ou parcial.
Art. 31. Do protocolo somente serão fornecidas informações ou
certidões mediante solicitação escrita do devedor ou por determinação
judicial.
CAPÍTULO XII
Dos Livros e Arquivos
Art. 32. O livro de protocolo poderá ser escriturado mediante
processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas
soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações: número de
ordem, natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências.
Parágrafo único. A escrituração será diária, constando do termo
de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo
a data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento.

Art. 33. Os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo Tabelião de Protestos ou seus substitutos, ou ainda por
escrevente autorizado, com suas folhas numeradas e rubricadas.
Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4º do art. 21,
vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em
caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.
§ 1º Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou
ao número do registro, e aos cancelamentos de protestos efetuados.
§ 2' Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas,
microfichas ou banco eletrônico de dados.
Art. 35. O Tabelião de Protestos arquivará ainda:

I
II

intimações;

editais;
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III - documentos apresentados para a averbação no registro
de protestos e ordens de cancelamentos;

IV

mandados e ofícios judiciais;

V

solicitações de retirada de documentos pelo apresentante;

VI

comprovantes de entrega de pagamentos aos credores;

VII

comprovantes de devolução de documentos de dívida

irregulares.
§ 1" Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante
os seguintes prazos:

I - um ano, para as intimações e editais correspondentes a
documentos protestados e ordens de cancelamento;
11 - seis meses, para as intimações e editais correspondentes
a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal;
III - trinta dias, para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e
para os comprovantes de devolução, por irregularidade, aos mesmos,
dos títulos e documentos de dívidas.

§ 2" Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por
processo eletrônico de imagens não subsiste a obrigatoriedade de sua
conservação.
§ 3" Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser
conservados, juntamente com os respectivos documentos, até solução
definitiva por parte do Juízo.
Art. 36. O prazo de arquivamento é de três anos para livros de
protocolo e de dez anos para os livros de registros de protesto e
respectivos títulos.
CAPÍTULO XIlI
Dos Emolumentos
Art. 37. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os
Tabeliães de Protesto perceberão, diretamente das partes, a titulo de
remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus
decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado.
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§ l' Poderá ser exigido depósito previo dos emolumentos e
demais despesas devidas, caso em que, igual importância deverá ser
reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas,
quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato.
§ 2' Todo e qualquer ato praticado pelo Tabelião de Protesto
será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total.
§ 3' Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e
outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na
tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem.

CAPÍTULO XIV
Disposições Finais

Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo,
pessoalmente, pelos substitutos que desiguarem ou escreventes que
autorizarem, assegurado o direito de regresso.
Art. 39. A reprodução de microfilme ou do processamento eletrônico da imagem, do título ou de qualquer documento arquivado no
tabelionato, quando autenticado pelo Tabelião de Protesto, por seu
substituto ou escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial.
Art. 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do
protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações
monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento
de dívida.
Art. 41. Para os serviços previstos nesta lei os Tabeliães poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer
outros meios de reprodução.
Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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LEI N· 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPIJ na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n·1.508-20, de 1997, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1· Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1· São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2· O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2· As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2· da Lei n· 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saidas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 3º Ficam equiparados a estabelecimentos industrial, inds,
pendentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e coopera.
tivas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificadas nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacida,
de superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
H
IH

atacadistas e cooperativas de produtores;
engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4º Os produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e HI do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e HI do artigo anterior.
Art. 59 Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.

Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
42 , deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

-

5545

prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.

lUto 8º FIcam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
isentos do mesmo imposto e destinados exclusivamente ao executor
doprojeto, na forma do acordo celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 2.142, de 5 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput é válida
a partir da efetiva vigência do referido acordo.

Art. 9º Para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
doPatrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
oFinanciamento da Seguridade Social (Cofíns), de que tratam as Leis
Complementares nOs 7, 8 e 70, respectivamente, de 7 de setembro de
1970,3 de dezembro de 1970, e 30 de dezembro de 1991, o valor da
receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro
(REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, poderá
ser excluído da receita operacional bruta.
Art. 10. FIcam isentas do IPI as aquisições de partes, peças e
componentes, realizadas por estaleiros navais brasileiros, destinadas
ao emprego na conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas no REB.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 11. FIcam isentos do Imposto sobre Importação (lI) e do IPI
as partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no REB,
desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
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Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos ór.
gãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia
e radiotelegrafia;
H
IH

os veículos para patrulhamento policial;
as armas e munições.

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributário).

Art. 14. Ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na Tipi nas posições
0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.001 e
0209.00.90.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e H, do
Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de
incidência é o constante da Tipi aprovada pelo Decreto nº 2.092, de
1996.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a converter, para
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), os códigos de
outras nomenclaturas, relacionados em atos legais expedidos até 31
de dezembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidadas as operações praticadas com isenção do IPI, relativas aos produtos classificados nos códigos
8504.21.00, 8504.22.00 e 8504.23.00 da Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 1996, no período de 7 a 19 de março
de 1997.
Art. 18. Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art.
3º da Lei n? 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte
redação:
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5547
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."
Art. 19. Para fins da aplicação do disposto no art. 11, § 7Q, da
Lei n Q 9.432, de 1997, considera-se frete aquaviário internacional
produzido por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB
o frete constante de conhecimento de embarque emitido por empresa
brasileira de navegação decorrente do transporte realizado:
I -

em embarcação registrada no REB;

H - em embarcação estrangeira, quando afretada em substituição a embarcação de tipo semelhante e tonelagem bruta equivalente, pré-registrada no REB, em construção em estaleiro brasileiro,
pelo periodo máximo de 36 meses;

IH - em espaço cedido por embarcação estrangeira integrada a acordos de troca de espaços com embarcações inscritas no
REB, homologados pelo órgão competente do Ministério dos Transportes, necessariamente na base de um espaço cedido para um
recebido.
Art. 20. As condições de financiamento previstas no § 1Q do art.
11 da Lei n Q 9.432, de 1997, serão aplicadas também às parcelas dos
financiamentos anteriormente concedidos, com vencimentos a partir
de 9 dejaneiro de 1997.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.508-19, de 11 de julho de 1997.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
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ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.508-20,
DE 12 DE AGOSTO DE 1997
Relação de equipamentos, máquinas aparelhos e instrumentos,
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de acordo
com o respectivo código de classificação na tabela aprovada pelo
Decreto n? 2.092, de 10 de dezembro de 1996, baseada na Nomencla,
tura Comum do Mercosul (NCM).

o anexo está publicado no DO de 11.9.1997, págs. 20156/20158.

LEI N2 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela arüecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei
n!.! 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n' 1.570-5, de 1997, que o Congresso Nacional,
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 12 Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 52e seu parágrafo
único e 72 da Lei n 2 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4'
da Lei n? 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 12, 3 2 e 4 2 da Lei n'
8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 22 O art. 16 da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.»
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Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.570-4, de 22 de julho de 1997.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
LEI Nº 9.495, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União -- Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito extraordinário até o limite de
R$61.000.000,OO, para os fins que especifica.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n? 1.582, de 1997, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente, para
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$61.000.000,00 (sessenta e um milhões de
reais), para atender programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
à

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
Os anexos estão publicados no DO de 11.9.1997, pág. 20158.
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LEI N° 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobüiária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados autorizada, até 31 de março
de 1998 a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito inter.
no e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas de
investimentos, líquidas e certas, exigiveis até 31 de dezembro de
1994;
n - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;
In - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazanda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líqnidos, certos e exigiveis, detidos pelas unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere o inciso I, juntamente com créditos titulados pela União contra
as unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ 1° As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.

§ 2° Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e n, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
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a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil,
excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com organismos financeiros internacionais, excetuadas as compreendidas nas disposições
do inciso I;
c) as obrigações já refinanciadas pela União, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I.
§ 3' As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.

§ 4' O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até
noventa dias, por decisão fundamentada do Ministro de Estado da
Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e
Estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias
para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a
alínea anterior.
Art. 2' O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada unidade da Federação, conterá,
obrigatoriamente, metas ou compromissos quanto a:
I
dívida financeira em relação à Receita Líquida Real
(RLR);

resultado primário, entendido como a diferença entre as
II
receitas e despesas não financeiras;

III
IV V -

despesas com funcionalismo público;
arrecadação de receitas próprias;

privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os
efeitos desta lei, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês
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imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas
as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens,
de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais.
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que trata esta lei
serão pagos em até 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e
sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e as seguintes
em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária: calculada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
§ 1º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no
caput poderão retroagir até 120 (cento e vinte) dias anteriores à
celebração do contrato de refmanciamento, observada, como limite, a
data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3º A parcela a ser amortizada na forma do art. 7' poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1'.
§ 4º Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, caberá à União
arcar com os eventuais custos decorrentes de Sua aplicação.
§ 5º Enquanto a dívida financeira da unidade da Federação for
superior à sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a unidade da Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
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b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive emprésti-

externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa.
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
IllOS

§ 6' A não-observância das metas e compromissos estabelecidos no programa implicará, durante o período em que durar o
descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas
nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da
dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento ao ano, e na
elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5'.

Art. 4' Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e
159, incisos I, a, e H, da Constituição.
Art. 5' Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos termos desta lei.
Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5',
poderão ser deduzidos do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações:
I - dívidas refinanciadas com base na Lei n' 7.976, de 20 de
dezembro de 1989;
H - dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
IH - dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de 1991, e na Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), cuja formalização tenha ocorrido até 31 de março
de 1996;
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v - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei nº 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo estado,
deduzidas as receitas auferidas com essas operações.
§ 1º Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a
principal, juros e demais encargos das operações decorrentes da Lei
nº 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada comissão do agente.
§ 2º Os valores que ultrapassarem o limite terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidíndo os encargos financeiros dos contratos
de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3' O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR
anual.

§ 4' Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não estejam relacionadas no caput deste artigo.
§ 5' Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta lei, em até 120 (cento e vinte) meses, a partir do vencimento da
última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6º No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do refinanciamento.

Art. 7' Fica a União autorizada a receber das unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta lei.
Art. 8' Para efeito da amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta lei, poderão ser utilizados pelos Estados os créditos não repassados pela União, relativos
à atualização monetária do IPI-Exportação.
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Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de que trata o
caput fica condicionada à adoção, pelos estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos Municípios, da importância correspondente aos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido no § 3º do art. 159 da Constitnição Federal.
Art. 9º A União poderá contratar com instituição financeira
pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que
trata esta lei, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de
refinanciamento, custeada pelas unidades da Federação.
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará às Conrissões de Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
cópias dos contratos de refinanciamento disciplinados nesta lei.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações assumidas
ou emitir títulos do Tesouro Nacional, com forma de colocação,
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro da Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento,
com vistas à obtenção dos recursos necessários à execução do
disposto nesta lei.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos aos estados e ao Distrito Federal, nos termos desta
lei, será integralmente utilizada para abatimento de dívida pública
de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 4º A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento às
empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica e para reativação do programa de
conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações do capital
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social de empresas concessionárias sob controle dos Governos
estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatí,
z ação.»

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.560-8, de 12 de agosto de 1997.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.497, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a implantação e a gestão do
Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º A gestão do Parque Histórico Nacional dos Guararapes
(PHNG), localizado no Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, obedecerá ao disposto no seu Plano Diretor.
Parágrafo único. O Plano Diretor do PHNG será elaborado e
atualizado pelos órgãos do Poder Público responsáveis por sua administração, ouvida a comunidade local.
Art. 2º O Plano Diretor do PHNG incluirá o zoneamento da
unidade, constituído por pelo menos duas áreas básicas:
I - zona de preservação, formada pelas áreas livres de ocupaçãohumana;
Ir - zona antrópica, formada pelas áreas sob ocupação humana.
Art. 3º (Vetado).
Art. 4º Mediante a concessão de direito real de uso, conforme
definição dada pelo Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967,
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será assegurada a permanência dos moradores que, não possuindo
outro imóvel no Estado de Pernambuco, comprovadamente residam
na área do PHNG desde 21 de maio de 1991.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 5' O Poder Público, por intermédio de seus órgãos competentes, concluirá, no prazo de noventa dias da publicação desta lei, o
levantamento e o cadastramento fisico-social da área total tombada
ou desapropriada e a delimitação da área livre de ocupação humana.
Art. 6' O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de noventa dias.
Art. 7' Esta lei entra em vigor ua data de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176' da Independéncia e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustavo Krause
LEI N' 9.498, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério
dos Transportes e dos Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito especial até o limite de
R$10.623.202,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério dos Transportes
e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$10.623.202,00 (dez
milhões, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e dois reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigO
anterior decorrerão de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$9.923.202,00 (nove milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos
e dois reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - excesso de arrecadação da fonte 250 - recursos direta.
mente arrecadados, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2' desta lei,
ficam alteradas as receitas do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e do Fundo da Marinha Mercante, confonne
indicado no Anexo III desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1997 págs. 20593/20596.

LEI N' 9.499, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, e do Ministério do Trabalho, e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor global de R$44.434.211,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
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do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Ministério do
Trabalho e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
global de R$44.434.211,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos
e trinta e quatro mil, duzentos e onze reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor de
R$7.785.061,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e um reais), conforme indicado no Anexo H desta lei;
H - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados, no valor de R$36.649.150,00 (trinta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta, em
conformidade com os Anexos IH e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1997, pága. 20596120601.

LEI Nº 9.500, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Marinha, crédito suplementar
no valor deR$17.115.000,OO,para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de
R$17.115.000,00 (dezessete milhões, cento e quinze mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação dos recursos oriundos de superá.
vit financeiro do Tesouro.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 17.9.1997, pág. 20601.

LEI Nº 9.501, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite
de R$331.118
para os fins que especifica.
JOO,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto
crédito especial até o limite de R$331.118,00 (trezentos e trinta e um
mil, cento e dezoito reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, ficam
alteradas as receitas da Escola Técnica Federal de São Paulo e da
Escola Agrotécnica Federal de Alegrete, na forma indicada nos Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176Qda Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 17.9.1997, págs. 20602120604.

LEI NQ 9.502, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$221.162.205,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$221.162.205,00 (duzentos e vinte e um
milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e cinco reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de cancelamento parcial da Reserva de ConGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507·5801, set. 1997
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tingência, conforme indicado no Anexo II desta lei, no montante
especificado.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1997, págs. 20604120605.

LEI NO 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (*)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. l' O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código.
§ l' Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas,
veículos e animaís, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para
fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou
descarga.

§ 2' O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trãnsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,
adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
(*)

Retificada no DO de 25.9.1997 (pág. 6152 desta obra).
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§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e
serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

§ 4º (Vetado).
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema
Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida,
nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade
com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais
e as circunstâncias especiais.
Parágrafo único. Para os efeitos deste código, são consideradas
vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas.
Art. 3º As disposições deste código são aplicáveis a qualquer
veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.
Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos
deste código são os constantes do Anexo L

CAPÍTULon
Do Sistema Nacional de Trânsito

Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das ativJ.dades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento
de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
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Art. 6' São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à
educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução
das atividades de trânsito;
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de infor.
mações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o
processo decisório e a integração do sistema.

Seção II
Da Composição e da Competência do Sistema Nacional
de Trânsito
Art. 7' Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes
órgãos e entidades:
I - o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), coordenador
do sistema e órgão máximo normativo e consultivo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito (Cetran) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife), órgãos normativos,
consultivos e coordenadores;
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V

a Polícia Rodoviária Federal;

VI

as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII

as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari).

Art. 8' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de
suas atuações.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5565
Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou
órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o Contran e
subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.
Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede
no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo
executivo de trânsito da União, tem a segninte composição:
I
(Vetado);
II
(Vetado);
III
um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
IV
um representante do Ministério da Educação e do
Desporto;
V - um representante do Ministério do Exército;
VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal;
VII
um representante do Ministério dos Transportes:
VIII
(Vetado);
IX
(Vetado);
X
XI
XII
XIII
XlV

(Vetado);
(Vetado);
(Vetado);
(Vetado);
(Vetado);

XV
(Vetado);
XVI
(Vetado);
XVII
(Vetado);
XVIII
(Vetado);
XIX - (Vetado);
XX - um representante do ministério ou órgão coordenador
máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
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XXI -

(Vetado);

§ 1" (Vetado).
§ 2" (Vetado).
§ 3" (Vetado).

Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Compete ao Contran:
I -:- estabelecer as normas regulamentares referidas neste
código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;
II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trãnsito,
objetivando a integração de suas atividades;
UI

(Vetado);

IV

criar Câmaras Temáticas;

V
estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para
o funcionamento dos Cetran e Contrandife;
VI -

estabelecer as diretrizes do regimento das Jari;

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas
contidas neste código e nas resoluções complementares;
VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a compensação das multas por infrações
cometidas em unidade da Federação diferente da do licenciamento
do veículo;
IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;
X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem,
habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e
licenciamento de veículos;
XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de
sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;
XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das
instâncias inferiores, na forma deste código;
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XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar
as decisões administrativas; e
XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de
trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao
Contran, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar
e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.
§ l' Cada câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao
Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes
dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito,
todos indicados segundo regimento específico definido pelo Contran
e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do
Sistema Nacional de Trânsito.
§ 2' Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo
anterior, serão representados por pessoajurídica e devem atender aos
requisitos estabelecidos pelo Contran,

§ 3' Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos
pelos respectivos membros.
§ 4' (Vetado).

I II Trânsito;

Educação;
Operação, Fiscalização e Policiamento Ostensivo de

III

Engenharia de Tráfego, de Vias e de Veículos;

IV

Medicina de Tráfego.

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito
(Cetran) e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife):

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, eet, 1997

5568
UI - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V -

julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das Jari;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de
inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão fisica,
mental ou psicológica;

VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência fisica à habilitação
para conduzir veículos automotores;

VII -

(Vetado);

VIU - acompanhar e coordenar as atividades de administração,
educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito,
formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao Contran;
IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de
trãnsito no ãmbito dos Municípios; e

X - informar o Contran sobre o cumprimento das exigências
definidas nos §§ l' e 2° do art. 333.
Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo
órgão, não cabe recurso na esfera administrativa.
Art. 15. Os presidentes dos Cetran e do Contrandife são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.
§ 1° Os membros dos Cetran e do Contrandife são nomeados pelos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.
§ 2° Os membros do Cetran e do Contrandife deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.
§ 3° O mandato dos membros do Cetran e do Contrandife é de
dois anos, admitida a recondução.
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Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito
ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações (Jari), órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos
recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.
Parágrafo único. As Jari têm regimento próprio, observado o
disposto no inciso VI do art. 12, e apoio administrativo e financeiro
do órgão ou entidade junto ao qual funcionem.

Art. 17. Compete às Jari:
I -

julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas
autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.
Art. 18. (Vetado).

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da
União:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a
execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Contran, no
âmbito de suas atribuições;
II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos
órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Politica
Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de
Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando
o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;
IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimõnio, ou a Administração Pública
ou privada, referentes à segurança do trânsito;
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v - supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e
fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento;
VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de
condutores, de regístro e licenciamento de veículos;
VII - expedir a Permissão para Dirigír, a Carteira N acíonal
de Habilitação, os Certificados de Regístro e o de Licenciamento
Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do
Distrito Federal;
VIII - organizar e manter o Regístro Nacional de Carteiras de
Habilitação (Renach);
IX - organizar e manter o Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam);
X - organizar a estatística geral de trânsito no território
nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos
e promover sua divulgação;
XI - estabelecer modelo padrão de coleta de informações
sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do
trânsito;
XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito;
XIII - coordenar a administração da arrecadação de multas
por infrações ocorridas em localidade diferente daquela da habilitação
do condutor infrator e em unidade da federação diferente daquela do
licenciamento do veículo;
XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito informações sobre regístros de veículos e de condutores,
mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos
do sistema;
XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes do
Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do
Contran, a elaboração e a implementação de programas de educação
de trânsito nos estabelecimentos de ensino;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5571
XVI - elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a
educação de trânsito;
XVII
promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o
trânsito;
XVIII
elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do
Contran, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito;

XIX - organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos
dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo Contran;
XX - expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

XXI - promover a realização periódica de reuniões regionais
e congressos nacionais de trànsito, bem como propor a representação
do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;
XXII - propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito;
XXIII - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades
de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a
pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do
trânsito, e promovendo a sua realização;
XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional;

XXV - elaborar e submeter à aprovação do Contran as normas
e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de
veículos, consoante sua destinação;
XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do código
marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e
licenciamento;
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XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do Contran, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema N acional de Trânsito;
XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito e
submetê-los, com proposta de solução, ao ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e
financeiro ao Contran.
§ l' Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica
ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra
a fé pública, contra o patrimônio ou contra a Administração Pública, o
órgão executivo de trânsitc da União, mediante aprovação do Contran,
assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das
atividades do órgão executivo de trânsitc estadual que tenha motivado
a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.
§ 2' O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União
disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento.
§ 3' Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos
para os fins previstos no inciso X.

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das
rodovias e estradas federais:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de
terceiros;
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de
trânsito, as medidas administrativas decorrentes e 08 valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
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IV -

efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito

e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos,
escolta e transporte de carga indivisível;
VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais,
e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de
vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não
autorizadas;
VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre
acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;
VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;
IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Contran;
X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de
multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação
do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade
da Federação;
XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com
o estabelecído no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às
ações específicas dos órgãos ambientais.
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no
âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
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II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização,
os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de
trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento
ostensivo de 'trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento
ostensivo de trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as
penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas
administrativas cabiveis, notificando os infratores e arrecadando as
multas que aplicar;
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas
ou perigosas;
VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as
multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95,
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XI - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Contran;
XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de
multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação
do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade
da Federação;
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XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com
o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos
órgãos ambientais locais, quando solicitado;
XIV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
tràusito, no âmbito das respectivas atribuições;
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança
veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante
delegação do órgão federal competente;
IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as
diretrizes para o policiamento ostensivo do tràusito;
V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as
medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste
código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art.
24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste
código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do
art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de
veículos e objetos;
VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a
suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da
Carteira Nacional de Habilitação;
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-

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre aci.
dentes de trânsito e suas causas;
X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de
atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida
em norma do Contran;
XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trân,
sito e do Programa Nacional de Trãnsito;
XII - promover e participar de projetos e programas de edu,
cação e segurança de trãnsito de acordo com as diretrizes estabeleci.
das pelo Contran;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de
multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação
do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade
da Federação;
XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito
e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos
registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e
notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de
suas competências;
XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo COm
o estabelecido no art. 66, além de >lar apoio, quando solicitado, às
ações específicas dos órgãos ambientais locais;
XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo Cetran.
Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal:
I
(Vetado);
II
(Vetado);
III
executar a fiscalização de trãnsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trãnsito
ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes
credenciados;
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IV
(Vetado);
V
(Vetado);
VI
(Vetado);
VII
(Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições;
U - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas;

UI - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os
acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as
medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste código, no exercício regular do
Poder de Polícia de Trânsito;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstos
neste código, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar;

VIU - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as
multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95,
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
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x-

-

implantar, manter e operar sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias;

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas
ou perigosas;
XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos,
escolta e transporte de carga indivisível;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de
multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação
do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade
da Federação;
XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito
e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - promover e participar de projetos e programas de edn,
cação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabeleci,
das pelo Contran;
XVI - planejar e implantar medidas para redução da circula,
ção de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir
a emissão global de poluentes;
XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomoto.
res, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas
decorrentes de infrações;
XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo Cetran;

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído pro,
duzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com
o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de
órgão ambiental local, quando solicitado;
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XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os reqnisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
§ 1º As competências relativas a órgão ou entidade municipal
serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito.
§ 2º Para exercer as competências estabelecidas neste artigo,
os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trãnsito,

conforme previsto no art. 333 deste código.
Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional
de Trãnsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código, com vistas à maior eficiência e à segurança para
os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trãnsito poderão
prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento
das atividades relativas ao trãnsito durante prazo a ser estabelecido
entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.
CAPÍTULO IH
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta
Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda
causar danos a propriedades públicas ou privadas;
II - abster-se de obstruir o trãnsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substãncias, ou
nela criando qualquer outro obstáculo.
Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas' o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos eqnipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local
de destino.
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Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à seguran,
ça do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se
as exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurançalateral
e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, Se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele
que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas
de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao
deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não
houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas
à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;

V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos
acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos
imóveis ou áreas especiais de estacionamento;
VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de
passagem, respeitadas as demais normas de circulação;
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes
disposições:
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a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando,
se necessário;
b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar
no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver
passado pelo local;
c) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de
serviço de urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se
dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança,
obedecidas as demais normas deste código;

VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública,
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento
no local da prestação de serviço, desde que devidamente sínalizados,
devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Contran;
IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá
ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as
demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a
ser ultrapassado estiver sinalizando o propósíto de entrar à esquerda;
X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado
o propósito de ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão
suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o
trânsito que venha em sentido contrário;

Xl -

todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a
luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional
de braço;
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b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal
forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de
origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo
gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para
não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência
de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.
§ 1· As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do
inciso X, e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que
pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.
§ 2· Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem
o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se
para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;
Ir - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.
Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos
que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um
veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque
ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança
dos pedestres.
Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias
com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e
em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas
pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver
sinalização permitindo a ultrapassagem.
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Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não
poderá efetuar ultrapassagem.
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de
forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora
de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de
um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e
pedestres que por ela estejam transitando.
Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retomo deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no
acostamento, à direita para cruzar a pista com segurança.
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via
ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo
possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor
espaço possível;
II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo
possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver,
caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do
bordo esquerdo, tratando-se de uma písta de um só sentido.
Parágrafo único. Durante a manobra de mudanças de direção,
o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos
veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual
vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
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Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá Ser
feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização,
quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda em outros locais

que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movi-

mentação de pedestres e ciclistas.
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes
determinações:
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando
luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de
iluminação pública;
II - nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;

III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas,
só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o
veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à
segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;

IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição
do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração;
V -

O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;

b) quando a regulamentação da via assim o determinar;

VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa
a luz de placa;
VII -

o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição

quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorías.
Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de
passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas,
e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa
durante o dia e a noite.

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina,
desde que em toque breve, nas seguintes situações:
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I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar
acidentes;
II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a
um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.
Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar
constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as
condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos
limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:
I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em
circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;
II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo
deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente;
111 - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e
a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o
condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando
em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o
direito de preferência.
Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja
favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver
possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.
Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária
de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser
providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran.
Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada
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sembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o
fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.
Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é
considerada estacionamento.
Art. 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo,
paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada
(meio-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas.
§ 1º Nas vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar
situados fora da pista de rolamento.
§ 2º O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas
será feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e
junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra
condição.

§ 3º O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor
poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles
regulamentados por sinalização específica.
Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do
veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem
de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.
Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer
sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.
Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas
adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomíuios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da
via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após
aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via.
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Art. 52. Os veículos de tração animal serão couduzidos pela
direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acostamento,
sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus
condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas
neste código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via.
Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular
nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte:
I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser
divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros
por espaços suficientes para não obstruir o trânsito;
Il - os animais que circularem pela pista de rolamento deverão
ser mantidos junto ao bordo da pista.
Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:
I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos
protetores;
n - segurando o guidom com as duas mãos;
In - usando vestuârio de proteção, de acordo com as especificações do Contran.
Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:
I - utilizando capacete de segurança;
Il - em carro lateral acoplado aos veiculos ou em assento
suplementar atrás do condutor;
In - usando vestuârio de proteção, de acordo com as especificações do Contran.
Art. 56. (Vetado).
Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da
pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à
direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas
vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.
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Parágrafo umco. Quando uma via comportar duas ou mais
faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro
tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente
à da direita.
Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação
de bicicletas deverá OCOITer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos
da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado
para a via, com preferência sobre os veículos automotores.
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição
sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido
contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho
com ciclofaixa.
Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a
circulação de bicicletas nos passeios.
Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:
I -

vias urbanas:

a) via de trânsito rápido;
b) via arterial;

c) via coletora;
d) via local;

II -

vias rurais:

a) rodovias;
b) estradas.

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas
e as condições de trânsito.
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:
I -

nas vias urbanas:

a) oitenta quilõmetros por hora, nas vias de trânsito rápido;
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b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;

II -

nas vias rurais:

a) nas rodovias:

1. cento e dez quilômetros por hora para automóveis e camionetas;
2. noventa quilômetros por hora para ônibus e microônibus;
3. oitenta quilômetros por hora para os demais veículos;
b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.

§ 2° O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização,
velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade
da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condiçôes operacionais de trânsito e da via.
Art. 63. (Vetado).
Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos devem ser
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceçôes regulamentadas
pelo Contran.
Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor
e passageiros em todas as vias do território, salvo em situaçôes
regulamentadas pelo Contran.
Art. 66. (Vetado).
Art. 67. As provas ou competiçôes desportivas, inclusive seus
ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre
a via e dependerão de:
I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;
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IH

contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de

terceiros;

N - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos
operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.
Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbi.
trará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro.
CAPÍTULO IV
Dos Pedestres e Condutores de Veículos Não Motorizados

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou
passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias
rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja
prejudicial ao fluxo de pedestres.
§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se
ao pedestre em direitos e deveres.

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando
não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista
de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e
nas situações em que a segurança ficar comprometida.
§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista
de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de
veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações
em que a segurança ficar comprometida.
§ 4º (Vetado).

§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a
serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação
dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.
§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para
pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá
assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.
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Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará
precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as
faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem
numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via
deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;
H - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres
ou delimitada por marcas sobre a pista:
a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das

luzes;
b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo
ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

IH - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na
continuação da calçada, observadas as seguintes normas:
a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que
podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não
deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem
necessidade.

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre
as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem,
exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código.

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que
não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do
semáforo liberando a passagem dos veículos.
Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em
boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.
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CAPÍTULO V
Do Cidadão
Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar,
por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros
assuntos pertinentes a este código.
Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder,
por escrito, dentro de prazos minimos, sobre a possibilidade ou não
de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se
pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.
Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer
quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema
Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações.
CAPÍTULO VI
Da Educação para o Trânsito

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional
de Trânsito.
§ 12 É obrigatória a existência de coordenação educacional em
cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.
§ 2Q OS órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes
e padrões estabelecidos pelo Contran.
Art. 75. O Contran estabelecerá, anualmente, os temas e os
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser
promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares,
feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.
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§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trãnsito
deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição
e de acordo com as peculiaridades locais.
§ 2º As campanbas de que trata este artigo são de caráter
permanente, e 08 serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens
explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a freqüência recomendada pelos órgãos competentes do
Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas Escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e
ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.
Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do Contran e
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente
ou mediante convênio, promoverá:

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo
interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de
trânsito;
H - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito
nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;

IH - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trãnsito;
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito
junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com
vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do Contran, estabelecer campanba nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trãnsito.
Parágrafo único. As campanbas terão caráter permanente por
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo intensificadas
nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76.
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Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto
do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do Contran:
desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção
de acidentes.
Parágrafo único. O percentual de dez por cento do total dos
valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Auto.
motores de Via Terrestre (DPVAT), de que trata a Lei n' 6.194, de 19
de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao Coordenador
do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em progra.
mas de que trata este artigo.
Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão
firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das
obrigações estabelecidas neste capítulo.
CAPÍTULO VII
Da Sinalização de Trânsito

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via,
sinalização prevista neste código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.
§ l' A sinalização será colocada em posição e condições que a
tornem perfeitamente visível e legivel durante o dia e a noite, em
distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas
e especificações do Contran.
§ 2' O Contran poderá autorizar, em caráter experimental e por
período prefixado, a utilização de sinalização não prevista neste código.
Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes,
publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar
confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a
segurança do trânsito.
Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e
respectivos suportes, oujunto a ambos, qualquer tipo de publicidade,
inscrições, legendas e símbolos que não se relacionarem com a mensagem da sinalização.
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Art. 83. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou
símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão
OU entidade com circunscrição sobre a via.
Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de
qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária
e a segurança do trãnsito, com ônus para quem o tenha colocado.
Art. 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser
sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.
Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas,
estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada
pelo Contran.
Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:
I
II

III
IV
V
VI

verticais;

horizontais;
dispositivos de sinalização auxiliar;
luminosos;
sonoros;
gestos do agente de trânsito e do condutor.

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após
sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou
de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas
de segurança na circulação.
Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá
ser afixada sinalização específica e adequada.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais;
II
as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III -

as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.
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Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste código POr
inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.
§ l' O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a
via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela
sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
§ 2' O Contran editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.
CAPÍTULO VIII
Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização
e do Policiamento Ostensivo de Trânsito

Art. 91. O Contran estabelecerá as normas e regulamentos a
serem adotados em todo o território nacional quando da implementa.
ção das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como
padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito.
Art. 92. (Vetado).
Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar.
se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia
anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem
que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias
de acesso adequadas.
Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de
veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa
ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.
Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em
casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos
padrões e critérios estabelecidos pelo Contran.
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco
sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
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§ l' A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou
manutenção da obra ou do evento.
§ 2' Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito
com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio
dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de
antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.
§ 3' A inobservância do disposto neste artigo será punida com
multa que varia entre cinqüenta e trezentas Ufir, independentemente
das cominações cíveis e penais cabíveis.
§ 4' Ao servidor público responsável pela inobservância de
qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a autoridade
de trânsito aplicará multa diária na base de cinqüenta por cento do
dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a
irregularidade.

CAPÍTULOrx
Dos Veículos
Seção I
Disposições Gerais

Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II - quanto à espécie:
a) de passageiros:
1
bicicleta;
2
ciclomotor;
3
motoneta;
4
motocicleta;
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5
6
7
8
9
10 11 12 -

triciclo;
quadriciclo;
automóvel;
microônibus;
ônibus;
bonde;
reboque ou semi-reboque;
charrete;

b) de

carga:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

motoneta;
motocicleta;
triciclo;
quadriciclo;
caminhonete;
caminhão;
reboque ou semi-reboque;
carroça;
carro-de-mão;

c) misto:
1
2 3 -

camioneta;
utilitário;
outros;

d) de competição;

e) de tração:
1
2
3
4

caminhão-trator;
trator de rodas;
trator de esteiras;
trator misto;

fi especial;
g) de coleção;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5599
lU -

quanto à categoria:

a) oficial;

b)de representação diplomática, de repartições consulares de
carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo Contran, em função de suas
aplicações.
Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar qus
sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.
Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que
sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos
pelos órgãos ambientais competentes e pelo Contran, cabendo à
entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a
responsabilidade pelo cumprimento das exigências.
Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo
Contran.
§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem
ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo
Contran.
§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto
total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias,
quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo Contran.
§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de
veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo Contran, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.
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Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá
transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com
peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo
fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora,
Parágrafo único. O Contran regulamentará o uso de pneus
extralargos, definindo seus limites de peso.

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no
transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de
peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida,
pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial
de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as
medidas de segurança consideradas necessárias.
§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que
especificará as características do veículo ou combinação de veículos e
de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.
§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade
por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar
à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá
ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as
medidas de segurança consideradas necessárias.
Art. 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre
a via.
Parágrafo único. O Contran fixará os requisitos mínimos e a
forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com
a sua natureza.

Seção II
Da Segurança dos Veículos
Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste código
e em normas do Contran,
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§ 1Q Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no Renavam, nas condições estabelecidas
pelo Contran.
§ 22 O Contran deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os
encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo
os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular.

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído
avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo Contran para os itens de segurança e pelo
Conama para emissão de gases poluentes e ruído.
§ 12 (Vetado).
§ 22 (Vetado).

§ 32 (Vetado).
§ 42 (Vetado).
§ 52 Será aplicada a medida administrativa de retenção aos
veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de
gases poluentes e ruído.
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre
outros a serem estabelecidos pelo Contran:
I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica
do Contran, com exceção dos veículos destinados ao transporte de
passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;
II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os
de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga
com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis
quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de
velocidade e tempo;
III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo Contran;
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IV -

(Vetado);

V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases
poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran;
VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna
dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado
esquerdo.
§ 1º O Contran disciplinará o uso dos equipamentos obrigats,
rios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.
§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento Ou
acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas
administrativas previstas neste código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encaro
roçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus
veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e
com os demais estabelecidos pelo Contran.
§ 4º O Contran estabelecerá o prazo para o atendimento do
disposto neste artigo.

Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de
veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de
segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para licencia·
menta e registro, certificado de segurança expedido por instituição
técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo Contran.
Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste código, às condições técnicas e aos requisitos
de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente
para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.
Art. 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o
transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que
obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste código e
pelo Contran.
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Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao
transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as
normas estabelecidas pelo Contran.
Art. 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular
nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em
itinerário e horário fixados.
Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:
I -

(Vetado);
o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos
veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores
em ambos os lados.
11 -

Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores
em toda a extensão do pára-brisa e da traseira dos veículos, salvo se
não colocar em risco a segurança do trânsito.

Art. 112. O Contran regulamentará os materiais e equipamentos que devam fazer parte do conjunto de primeiros socorros, de porte
obrigatório para os veículos.
Art. 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras
e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros, e ao meio
ambiente, decorrente de falhas oriundas de projetos e da qualidade
dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação.
Seção Ill
Da Identificação do Veículo

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras
partes, conforme dispuser o Contran.
§ I" A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de
modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características,
além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.
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§ 2' As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia
autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão
processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a
comprovação de propriedade do veiculo, mantida a mesma identifica_
ção anterior, inclusive o ano de fabricação.
§ 3' Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça,
modificações da identificação de seu veículo,
Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de
placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura,
obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran.

§ l' Os caracteres das placas serão individualizados para cada
veículo e o acompanharão até a baixa de registro, sendo vedado seu
reaproveitamento.
§ 2' As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal
do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do
Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
§ 3' Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e
Municipais, dos Presidentes das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do
Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda
dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão placas especiais, de
acordo com os modelos estabelecidos pelo Contran.
§ 4' Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar
maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas
e de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja
facultado transitar nas vias, ao registro e licenciamento da repartição
competente, devendo receber numeração especial.
§ 5' O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico.
§ 6' Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa
dianteira.
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Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e
do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente
quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial,
poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites
estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial.
Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de
passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição
indicativa de sua tara, do Peso Bruto Total (PBT), do Peso Bruto Total
Combinado (PBTC) ou Capacidade Máxima de Tração (CMT) e de sua
lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação.
CAPÍTULO X
Dos Veículos em Circulação Internacional

Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países
com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas
disposições deste código, pelas convenções e acordos internacionais
ratificados.
Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de
fronteira comunicarão diretamente ao Renavam a entrada e saída
temporária ou definitiva de veículos.
Parágrafo único. Os veículos licenciados no exterior não poderão
sair do território nacional sem prévia quitação de débitos de multa
por infrações de trânsito e o ressarcimento de danos que tiverem
causado a bens do patrimônio público, respeitado o princípio da
reciprocidade.
CAPÍTULO XI
Do Registro de Veículos

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, deve ser registrado perante O órgão executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio
ou residência de seu proprietário, na forma da lei.
§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da AdCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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ministração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por
pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade
em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de
representação e os previstos no art. 116.
§ 2· O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de
Registro de Veículo (CRV) de acordo com os modelos e especificações
estabelecidos pelo Contran, contendo as características e condições
de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.
Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo
o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do Renavam e
exigirá do proprietário os seguintes documentos:
I - nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou
documento equivalente expedido por autoridade competente;
II - documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões
diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes.
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I
II
III
IV

for transferida a propriedade;
oproprietário mudar oMunicípio de domicílio ou residência;
for alterada qualquer característica do veículo;
houver mudança de categoria.

§ 1· No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo
que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
§ 2· No caso de transferência de domicílio ou residência no
mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num
prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o
Certificado de Licenciamento Anual.
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§ 3' A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão
executivo de trânsito que expediu o anterior e ao Renavam.
Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo serão exigidos os seguintes documentos:
I
II

Certificado de Registro de Veículo anterior;
Certificado de Licenciamento Anual;

III
comprovante de transferência de propriedade, quando
for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo Contran;
IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de
poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;
V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo,
quando houver alteração das características originais de fábrica;
VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no
caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições
consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;
VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida
no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por
informação do Renavam;
VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;
IX - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários, no
caso de veículos de carga;
X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no
art. 98, quando houver alteração nas características originais do
veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;
XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de
poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do
Contran e do Conama.
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-

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agre.
gados e as características originais do veiculo deverão ser prestadas
ao Renavam:
I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização,
no caso de veículo nacional;
H - pelo órgão alfandegário, no caso de veícnIo importado por
pessoa física;
IH jurídica.

pelo importador, no caso de veícnIo importado por pessoa

Parágrafo único. As informações recebidas pelo Renavam Se·
rão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo
registro, devendo este comunicar ao Renavam, tão logo seja o
veículo registrado.
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável ou defini.
tivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no
prazo e forma estabelecidos pelo Contran, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter
o registro anterior.
Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da
companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.
Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará
a baixa do registro após prévia consnIta ao cadastro do Renavam.
Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta
comunicada, de imediato, ao Renavam.
Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de
Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e
ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Art. 129. O registro e o licenciamento dos veícnIos de propulsão
humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão
à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio
ou residência de seus proprietários.
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CAPÍTULO XII
Do Licenciamento

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trãnsito do Estado, ou do Distrito
Federa!, onde estiver registrado o veículo.
§ 1" O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2" No caso de transferência de residência ou domicílio, é
válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anua! será expedido
ao veículo licenciado vinculado ao Certificado de Registro, no modelo
e especificações estabelecidos pelo Contran.
§ 1" O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao
registro.
§ 2" O veículo somente será considerado licenciado estando
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito
e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
§ 32 Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua
aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de
emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento
e terão sua circulação regulada pelo Contran durante o trajeto entre
a fábrica e o Município de destino.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente,
aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou
entreposto alfandegário e o Município de destino.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento
Anual.
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado
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e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados
em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e
respectivo emplacamento de característica comerciai, deverão estar
devidamente autorizados pelo poder público concedente.
CAPÍTULO XIII
Da Condução de Escolares

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:
I - registro como veículo de passageiros;
II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança;
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes
laterais e traseira da carroçaria, com o dístico Escolar, em preto,
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela,
as cores aqui indícadas devem ser invertidas;
IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela díspostas nas
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha
dispostas na extremidade superior da parte traseira;
VI - cintos de segurança em número igual à lotação;
VII - outros reqnisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Contran.
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá
ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição
da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em
número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.
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Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I
ter idade superior a vinte e um anos;
ser habilitado na Categoria D;
H
III
(Vetado);
IV
não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou
ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran.

Art. 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência
muuicipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos,
para o transporte de escolares.
CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados
junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito
Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual
ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:
I
H IH -

ser penalmente imputável;
saber ler e escrever;
possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação
serão cadastradas no Renach.

Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas à
aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à
autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo
Contran.
§ 1" A autorização para conduzir veículos de propulsão humana
e de tração animal ficará a cargo dos Muuicípios.
§ 2" (Vetado).
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Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país
está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos
internacionais e às normas do Contran.
Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de
A a E, obedecida a seguinte gradação:
I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas
ou três rodas, com ou sem carro lateral;
II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não
abrangído pela Categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três
mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado
em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas;
IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;
V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em
que a unidade tratora se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja
unidade acoplada, reboque, semi-reboqe ou articulada, tenha seis mil
quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito
lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.
§ 1" Para habilitar-se na Categoria C, o condutor deverá estar
habilitado no mínimo há um ano na Categoria B e não ter cometido
nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.
§ 2" Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação
de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.
Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou
o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou
execução de trabalho agricola, de terraplenagem, de construção ou de
pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor
habilitado nas Categorias C, D ou E.
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Art. 145. Para habilitar-se nas Categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de
emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os
seguintes requisitos:
I - ser maior de vinte e um anos;
H - estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na Categoria B, ou no mínimo há um
ano na Categoria C, quando pretender habilitar-se na Categoria D; e
b) no mínimo há um ano na Categoria C, quando pretender
habilitar-se na Categoria E;

HI - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou
ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;
IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da
normatização do Contran.

Art. 146. Para conduzir veículos de outra categoria o condutor
deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na
categoria pretendida.
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:
I
de aptidão fisica e mental;
H
(Vetado);
IH
escrito, sobre legislação de trânsito;
IV
de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do Contran;
V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo
da categoria para a qual estiver habilitando-se.
Parágrafo único. Os resultados dos exames e a identificação dos
respectivos examinadores serão registrados no Renach.

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo Contran.
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§ 1· A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriams-;
te, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao
meio ambiente relacionados com o trânsito.
§ 2· Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.
§ 3· A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidsn,
te em infração média.

§ 4· A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo
em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo
anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.
Art. 149. (Vetado).

Art. 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o
condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do Contran.
Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados
para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de
direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização
do Contran.

Art. 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá
repetir o exame depois de decorridos quinze dias da divulgação do
resultado.
Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante
uma comissão integrada por três membros designados pelo dirigente
do órgão executivo local de trânsito, para o período de um ano,
permitida a recondução por mais um período de igual duração.
§ 10 Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um
membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato.
§ 2· Os militares das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem curso de formação de condutor, ministrado em suas corporações,
serão dispensados, para a concessão da Carteira Nacional de Habili-
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tação, dos exames a que se houverem submetido com aprovação
naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo Contran.
§ 3" O militar interessado instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da organização militar em que
servir, do qual constarão: o número do registro de identificação,
naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a
conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados.
§ 4" (Vetado).

Art. 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário aidentificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de
punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo Contran.
Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e
examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da
autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida.

Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de
largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição
Auto-Escola na cor preta.
Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para
aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser
afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca
removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição Auto-Escola na cor preta.

Art. 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à
entidade credenciada.
Art. 156. O Contran regulamentará o credenciamento para
prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas
à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício
das atividades de instrutor e examinador.

Art. 157. (Vetado).
Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se:
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I - nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão
executivo de trânsito;
II - acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.

Parágrafo único. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo
utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acom,
panhante.
Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em
modelo único e de acordo com as especificações do Contran, atendidos
os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento
de identidade em todo o território nacional.
§ 12 É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da
Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção
do veículo.
§ 2 2 (Vetado).

§ 32 A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação
será regulamentada pelo Contran.
§ 4 2 (Vetado).
§ 52 A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para
Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando
apresentada em original.
§ 6" A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no Renach.
§ 72 A cada condutor corresponderá um único registro no Renach, agregando-se neste todas as informações,
§ 82 A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após
quitação de débitos constantes do prontuário do condutor.
§ 92 (Vetado).
Art. 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser
submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com
as normas estabelecidas pelo Contran, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.
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§ 1Q Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido
poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da
autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada ampla defesa
ao condutor.
§ 2Q No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva
estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitaçâo do
condutor até a sua aprovação nos exames realizados.

CAPÍTULO XV
Das Infrações
Art. 161. Constitui infraçâo de trânsito a inobservância de
qualquer preceito deste código, da legislação complementar ou das
resoluções do Contran, sendo o infrator sujeito às penalidades e
medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX.
Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do Contran terão suas penalidades e medidas administrativas
definidas nas próprias resoluções.
Art. 162. Dirigir veículo:
I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir:

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo;
II - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) e apreensão do veículo;

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veiculo;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação;
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IV -

(Vetado);

V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor
habilitado;
VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de
audição, de prótese fisica ou as adaptações do veículo impostas por
ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até o saneamento
da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições
previstas no artigo anterior:
Infração - as mesmas previstas no artigo anterior;
Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior;
Medida administrativa - a mesma prevista no inciso UI do
artigo anterior.

Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo
na via:
Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162;
Penalidade - as mesmas previstas no art. 162;
Medida administrativa - a mesma prevista no inciso UI do
art. 162.
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a
seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância
entorpecente ou que determine dependência fisica ou psíquica.
Infração - gravíssima;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p- 5507-5801, set. 1997

5619
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de
dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação
de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada ua
forma do art. 277.
Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que,
mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em
condições de dirigi-lo com segurança:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança, conforme prevísto no art. 65:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do
cinto pelo infrator.
Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas ueste
código:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.
Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança:
Infração -leve;
Penalidade - multa.
Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:
Infração - gravíssima;
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Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.
Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou
veículos, água ou detritos:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substãncias:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 173. Disputar corrida por espírito de emulação:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes), suspensão do direito de dirigir
e apreensão do veículo;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.
Art. 174. Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo,

ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via:
Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir
e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.
Parágrafo único. As penalidades são aplicáveis aos promotores
e aos condutores participantes.

Art. 175. Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou

frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:
Infração - gravíssima;
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-

Penalidade - multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão
do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima:
I
fazê-lo;

de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo

II - de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de
evitar perigo para o trânsito no local;

III -

de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da

polícia e da perícia;

IV - de adotar providências para remover o veículo do local,
quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito;
V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações
necessárias à confecção do boletim de ocorrência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de
dirigir;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação.

Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.

Art. 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima,
de adotar providências para remover o veículo do local, quando
necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do
trânsito:

Infração - média;
Penalidade - multa.
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Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via
pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e
em que o veículo esteja devidamente sinalizado:
I - em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
II -

nas demais vias:

Infração - leve;
Penalidade - multa.

Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de com.
bustível:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
Art. 181. Estacionar o veículo:
I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinha.
menta da via transversal:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta centi,
metros a um. metro:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;

III -

afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro:

Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
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IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste código:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias
de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VI - junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou
tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidameute identificados, conforme especificação do Contran:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VII - nos acostamentos, salvo motivo de força maior:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VIII - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre
ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre
canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
IX - onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
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x -

impedindo a movimentação de outro veículo:

Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XI -

ao lado de outro veículo em fila dupla:

Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação
de veículos e pedestres:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XIII - onde houver sinalização horizontal delimitadora de
ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte
coletivo ou na inexistência desta sinalização, no intervalo cornpreen.
dido entre dez metros antes e depois do marco do ponto:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XN -

nos viadutos, pontes e túneis:

Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XV -

na contramão de direção:

Infração - média;

Penalidade - multa;
XVI - em aclive ou declive, não estando devidamente freado e
sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto
total superior a três mil e quinhentos quilogramas:
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Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veiculo;
XVII - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):
Infração -leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XVIII - em locais e horários proibidos especificamente pela
sinalização (placa - Proibido Estacionar):
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XIX - em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar):
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito
aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo.
§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido abandonar o calço
de segurança na via.
Art. 182. Parar o veículo:
I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:
Infração - média;
Penalidade - multa;
II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta centímetros a um metro:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
III - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro:
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Infração - média;
Penalidade - multa;

-

IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste código:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias
de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
VI - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas,
refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas
de canalização:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
VII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação
de veículos e pedestres:

Infração - média;
Penalidade - multa;
VIII - nos viadutos, pontes e túneis:
Infração - média;
Penalidade - multa;
IX - na contramão de direção:
Infração - média;
Penalidade - multa;
X - em local e horário proibidos especificamente pela sinaliza.
ção (placa - Proibido Parar):
Infração - média;
Penalidade - multa;

Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança
de sinal luminoso:
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Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 184. Transitar com o veículo:
I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso
a imóveis lindeiros ou conversões à direita:
Infração -leve;
Penalidade - multa;
II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de
circulação exclusiva para determinado tipo de veículo:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de
conservá-lo:

I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência;
II - nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:
I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único
de circulação:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa.
Art. 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela
regulamentação estabelecida pela autoridade competente:
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I -

para todos os tipos de veículos:

Infração - média;
Penalidade - multa;
II - especificamente para caminhões e õnibus:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou
perturbando o trânsito:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação
e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos regulaments,
dos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este
com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao
realizar operação de ultrapassagem:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições
climáticas do local da circulação e do veículo:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5629
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 193. Transitar com O veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros
centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de
canalização, gramados e jardins públicos:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes).
Art. 194. Transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária
a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto
regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início
da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança
de direção ou de faixa de circulação:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para
a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão
de direção, quando for manobrar para um desses lados:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando
solicitado:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da
frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai
entrar à esquerda:
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Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e
cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 202. Ultrapassar outro veículo:
I - pelo acostamento;
11 - em interseções e passagens de nível:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:
I
nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente;
11
nas faixas de pedestre;
111
nas pontes, viadutos ou túneis;
IV
parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação;
V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de
fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua
amarela:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita,
para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda,
onde não houver local apropriado para operação de retorno:
Infração - grave;
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Penalidade - multa.
Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da
autoridade de trãnsito ou de seus agentes:
Infração - leve;
Penalidade - multa.
Art. 206. Executar operação de retomo:
I
em locais proibidos pela sinalização;
II - nas curvas, aclives, decliveis, pontes, viadutos e túneis;
UI - passando por cima de caçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas
de pedestres e nas de veículos não motorizados;
IV - nas interseções, entrando na contramão de direção da via
transversal;
V - com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda
que em locais permitidos:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa.
Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada
obrigatória:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 209. Transpor, Sem autorização, bloqueio viário com ou
sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às
áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar
o pagamento do pedágio:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
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Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito
de dirigir;
Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.
Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de
sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro
obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva
marcha for interceptada:
I - por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas,
desfiles e outros:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa.
H - por agrupamento de veículos, como cortejos, formações
militares e outros:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a
veículo não motorizado:
I - que se encontre na faixa a ele destinada;
H - que não haja concluido a travessia mesmo que ocorra
sinal verde para o veículo;
IH - portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes:
Infração - gravissima;
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Penalidade - multa;
IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja
sinalização a ele destinada;
V - que esteja atravessando a via transversal para onde se
dirige o veículo;
Infração - grave;
Penalidade - multa.

Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem;
I - em interseção não sinalizada;
a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;

b) a veículo que vier da direita;

II - nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê
a Preferência;
Infração - grave;
Penalidade - multa.

Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a
segurança de pedestres e de outros veículos;
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem
dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos;
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumentos ou equipamento hábil;
em rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais;
a) quando a velocidade for superior à máxima em até vinte por
cento;
Infração - grave;
Penalidade - multa;
I -
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b) quando a velocidade for superior à máxima em mais de vinte
por cento:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir;

H -

demais vias:

a) quando a velocidade for superior à máxima em até cinqüenta
por cento:

Infração - grave;
Penalidade - multa;
b) quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%
(cinqüenta por cento):

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação.
Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou
obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito:
I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos,
préstitos e desfiles:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
H - nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo
agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos;

IH -

ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou acosta-

mento;
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IV

ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada;

V

nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada;

VI

nos trechos em curva de pequeno raio;

VII
ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência
de obras ou trabalhadores na pista;

VIII
IX

sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes;
quando houver má visibilidade;

quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeiX
tuoso ou avariado;
XI
XII

XIII

à aproximação de animais na pista;

em declive;
ao ultrapassar ciclista:

Infração - grave;
Penalidade - multa;
XIV - nas proximídades de escolas, hospitais, estações de
embarque e desembarque de passageiros ou onde haj a intensa movimentação de pedestres:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa.
Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran:

Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa -retenção do veículo para regularização
e apreensão das placas írregulares.
Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas
de identificação não autorizadas pela regulamentação.
Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de ilumínação vermelha intermítente dos
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veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trãnsito e das ambnlãncias, ainda que parados:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de
luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
Art. 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias
providas de iluminação pública:
Infração - leve;
Penalidade - multa.
Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os
demais condutores 8, à noite, não manter acesas as luzes externas ou
omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o
local, quando:
I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;
Ir - a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada
imediatamente:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha
sido utilizado para sinalização temporária da via:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 227. Usar buzina:
I - em situação que não a de simples toque breve como
advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos;
Ir - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto;
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UI
entre as vinte e duas e as seis horas;
IV
em locais e horários proibidos pela sinalização;
V
em desacordo com os padrões e freqüências estabelecidas
pelo Contran;
Infração - leve;
Penalidade - multa.

Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou
freqüência que não sejam autorizados pelo Contran:
Infração - grave;
Penalidade multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou
que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em
desacordo com normas fixadas pelo Contran:
Infração - média;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 230. Conduzir o veículo:
I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer
outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;
U - transportando passageiros em compartimento de carga,
salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo Contran;
UI
com dispositivo anti-radar;
IV
sem qualquer uma das placas de identificação;
V
que não esteja registrado e devidamente licenciado;
VI
com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade;
Infração - gravissima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;
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VII -

com a cor ou característica alterada;

VIII - sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicu_
lar, quando obrigatória;
IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficien_
te ou inoperante;
X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran;
XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão
defeituoso, deficiente ou inoperante;
XII - com equipamento ou acessório proibido;
XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de
sinalização alterados;
XN - com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse
aparelho;
XV - com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter
publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão
da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste
Código;
XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas
refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;
XVII - com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas
pela legislação;
XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de
emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104;
XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;
XX - sem portar a autorização para condução de escolares, na
forma estabelecida no art. 136:
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Infração - grave;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inseriÇões previstas neste código;
XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou
com lâmpadas queimadas:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 231. Transitar com o veículo:

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos;
U - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:
a) carga que esteja transportando;
b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;
c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:
Infração - gravissima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;
Hl - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Contran;
IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;
V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância
quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo
Contran:
Infração - média;
Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou
fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:
a) até seiscentos quilogramas - 5 (cinco) Ufir;
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b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas -10 (dez) Ufir,
c) de oitocentos e um a um mil quilogramas - 20 (vinte) Ufir;
d) de um mil e um a três mil quilogramas - 30 (trinta) Ufir;
e) de três mil e um a cinco mil quilogramas - 40 (quarenta) Ufir;
f! acima de cinco mil e um quilogramas - 50 (cinqüenta) Ufir;
Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da
carga excedente;

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela
autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou
quando a mesma estiver vencida:
Infração - grave;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VII -

com lotação excedente;

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens,
quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior
ou com permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo;
IX -

desligado ou desengrenado, em declive:

Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo;
X -

excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre
o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser
regulamentada pelo Contran;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo de
carga excedente.
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Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos
V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à
capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado
na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem
após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na
referida legislação complementar.
Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste código:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação
do documento.
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de
trinta dias, junto ao órgão executivo de trãnsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
,\1edida administrativa - retenção do veículo para regularização.
Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de
identificação do veículo:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.
Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo.
Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo
em casos de emergência:

Infração - média;
Penalidade - multa.
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Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especi.
ficações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à SUa
identificação, quando exigidas pela legislação:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a
seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de
registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para
averiguação de sua autenticidade:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.
Art. 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regula.
rização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.
Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro
de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual.
Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo
ou de habilitação do condutor:
Infração -leve;
Penalidade - multa.
Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
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Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão
executivo de trãusito competente a ocorrência de perda total do
veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - recolhimento das placas e dos
documentos.
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de
proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo Contran;
II - transportando passageiro sem o capacete de segurança,
na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;
III
fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma
roda;
IV
com os faróis apagados;
transportando criança menor de sete anos ou que não
V
tenha, nas circunstãucias, condições de cuidar de sua própria segurança:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação;

VI -

rebocando outro veículo;

VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras;
VIII -

transportando carga incompatível com suas especificações:

Infração - média;
Penalidade - multa.
§ 1" Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII,
além de:
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-

a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a

ele destinado;
b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde
houver acostamento ou faixas de rolamento próprias;

c) transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias
condições de cuidar de sua própria segurança.
'
§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do parágrafo anterior:
Infração - média;
Penalidade - multa.
Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais
ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre a via:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção da mercadoria ou do material.
Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável.
Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via
terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente:

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa, agravada em até cinco vezes, a critério da
autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança.
Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física
ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade
com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de
emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução.
Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento,
em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de
tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles
destinados:
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Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de
passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no
art. 109:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção para o transbordo.

Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição,
quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento:
I -

deixar de manter acesa a luz baixa:

a) durante a noite;

b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública;
c) de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo
de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas;
d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores;

II - deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição
sob chuva forte, neblina ou cerração;
III -

deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite:

Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 251. Utilizar as luzes do veículo:
I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de
emergência;
II - baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes
situações:
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a) a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro
condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;

b) em imobilizações ou situação de emergência, como advertên_
cia, utilizando pisca-alerta;

c) quando a sinalização de regulamentação da via determinar o
uso do pisca-alerta:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 252. Dirigir o veículo:
I -

com o braço do lado de fora;

n - transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas;
In - com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trãnsito;
IV - usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;
V - com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer
sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou
acionar equipamentos e acessórios do veículo;
VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular:
Infração - média;
Penalidade - multa.

Art. 253. Bloquear a via com veículo:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 254. É proibido ao pedestre:
I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para
cruzá-las onde for permitido;
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II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo
quando houver sinalização para esse fim;
IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar
o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e
similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;
V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea
ou subterrânea;
VI -

desobedecer à sinalização de trãnsito específica:

Infração -leve;
Penalidade - multa, em 50% (cinqüenta por cento) do valor da
infração de natureza leve.

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o
disposto no parágrafo único do art. 59:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante recibo
para o pagamento da multa.
CAPÍTULO XVI

Das Penalidades

Art. 256. A autoridade de trãnsito, na esfera das competências
estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá
aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:
I
II
III
IV
V

advertência por escrito;
multa;
suspensão do direito de dirigir;
apreensão do veículo;
cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
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VI VII -

cassação da Permissão para Dirigir;
freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

§ l' A aplicação das penalidades previstas neste código não
elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes
de trânsito, conforme disposições de lei.
§ 2' (Vetado).
§ 3' A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do
veículo e habilitação do condutor.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo 08 casos
de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas
ou jurídicas expressamente mencionados neste código.
§ l' Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas
concomitantemente as penalidades de que trata este código toda vez
que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que
lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em
comum que lhes for atribuída.
§ 2' Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela
infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veiculo na via terrestre,
conservação e inalterabilidade de suas características, componentes,
agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando
esta for exigida, e outras disposições que deva observar.
§ 3' Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
§ 4' O embarcador é responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto
total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o
peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele
aferido.
§ 5' O transportador é o responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga
proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.
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§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o
peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao
limite legal.

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário
doveículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, ao fim do qual, não
o fazendo, será considerado responsável pela infração.
§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida
a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo
número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.
§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do
disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de
acordo com sua gravidade, em quatro categorias:
I - infração de natureza gravíssima, punida com multa de
valor correspondente a 180 (cento e oitenta) Ufir;
II - infração de natureza grave, punida com multa de valor
correspondente a 120 (cento e vinte) Ufir;

III - infração de natureza média, punida com multa de valor
correspondente a 80 (oitenta) Ufir;
IV - infração de natureza leve, punida com multa de valor
correspondente a 50 (cinqüenta) Ufir.
§ 1º Os valores das multas serão corrigidos no primeiro dia útil
de cada mês pela variação da Ufir ou outro índice legal de correção
dos débitos fiscais.
§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador
ou índice adicional específico é o previsto neste código.
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
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Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I
U
lU
IV

gravíssima - sete pontos;
grave - cinco pontos;
média - quatro pontos;
leve - três pontos.

§ 1" (Vetado).
§ 2" (Vetado).

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido
a infração, de acordo com a competência estabelecida neste código.
§ 1" As multas decorrentes de infração cometida em unidade da
federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas
e compensadas na forma estabelecida pelo Contran.
§ 2" As multas decorrentes de infração cometida em unidade da
Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser
comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo licenciamento,
que providenciará a notificação.
§ 3" As multas decorrentes de infração cometida em unidade da
federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser
cobradas no ato da autuação, sem prejuízo dos recursos previstos
neste código.

§ 4" Quando a infração for cometida com veículo licenciado no
exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá
ser paga antes de sua saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade.
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será
aplicada, nos casos previstos neste código, pelo prazo mínimo de um
mês até o máximo de um ano 8, no caso de reincidência no período de
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois
anos, segundo critérios estabelecidos pelo Contran.
§ 1" Além dos casos previstos em outros artigos deste código e
excetuados aqueles especificados no art. 263, a suspensão do direito
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de dirigir será aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de
vinte pontos, prevista no art. 259.
§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira
Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente
após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.
Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade
aplicada será recolbido ao depósito e nele permanecerá sob custódia
e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para
o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a
ser estabelecido pelo Contran.
§ 1º No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de
apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar
a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com
remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação
específica.

§ 3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda,
ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que
não esteja em perfeito estado de funcionamento.
§ 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela apreensão liberará o veículo para reparo, mediante autorização, assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165,
173,174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito,
observado o disposto no art. 160.
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§ l' Constatada, em processo administrativo, a irregularidade
na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora
promoverá o seu cancelamento.
§ 2' Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de
Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submeten_
do-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabele_
cida pelo Contran.
Art. 264. (Vetado).

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trãnsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas
ou mais infrações, ser-Ihe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.
Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por
escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida
com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos
últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário
do infrator, entender esta providência como mais educativa.

§ 1º A aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo
do valor da multa, prevista no § 3' do art. 258, imposta por infração
posteriormente cometida.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos pedestres,
podendo a multa ser transformada na participação do infrator em
cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito.
Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na
forma estabelecida pelo Contran:

I
quando, sendo contumaz, for necessário à sua reeducação;
H - quando suspenso do direito de dirigir;
IH - quando se envolver em acidente grave para o qual haja
contribuído, independentemente de processo judicial;
IV - quando condenado judicialmente por delito de trãnsito;
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v-

a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está

colocando em risco a segurança do trânsito;

VI -

em outras situações a serem definidas pelo Contran.

CAPÍTULO XVII
Das Medidas Administrativas

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera
das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:
I
retenção do veiculo;
II
remoção do veículo;
III
recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;
N
recolhimento da Permissão para Dirigir;
V
recolhimento do Certificado de Registro;
VI
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;
VII
(Vetado);
VIII
transbordo do excesso de carga;
IX
realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia
de substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica;
X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas
vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos
seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.

§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e
seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à
incolumidade fisica da pessoa.
§ 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não
elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste código, possuindo caráter complementar a estas.
§ 3º São documentos de habilitação a Carteira Nacional de
Habilitação e a Permissão para Dirigir.
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-

§ 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o
disposto nos arts. 271 e 328, no que couber.
Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste
código.
§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da
infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração o
veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado
mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, con.
tra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização
para o que se considerará, desde logo, notificado.
'
§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao
condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administra_
tivas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente
regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infra,
ção, o veículo será recolhido ao depósito, aplicando-se neste caso o
disposto nos parágrafos do art. 262.
§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata,
quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando
passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível,
desde que ofereça condições de segurança para circulação em via
pública.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste
código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com
circunscrição sobre a via.
Parágrafo único. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção
e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação
e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos
previstos neste código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.
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Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á
mediante recibo, além dos casos previstos neste código, quando:

r -

houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;
II - se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade
no prazo de trinta dias.
Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste código, quando:

r

houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;
II - se O prazo de licenciamento estiver vencido;
Hl - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não
puder ser sanada no local.
Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição
para que O veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.
Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado
após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e
estada.
Art. 276. A concentração de seis decigramas de álcool por litro
de sangue comprova que o condutor se acha impedido de dirigir
veículo automotor.
Parágrafo único. O Contran estipulará os índices equivalentes
para os demais testes de alcoolemia.
Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob
suspeita de haver excedido os limites previstos no artigo anterior,
será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia, ou
outro exame que por meios técnicos ou científicos, em aparelhos
homologados pelo Contran, permitam certificar seu estado.
Parágrafo único. Medida correspondente aplica-se no caso de
suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos
análogos.
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Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submg,
tendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou
móveis, será aplicada a penalidade prevista no art. 209, além da
obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem
obrigatória.
Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a
apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se
além das penalidades em que incorrre, as estabelecidas no art. 210.'
Art. 279. Em caso de acidente com vitima envolvendo veículo
equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somon.
te o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar
o disco ou unidade armazenadora do registro.
CAPÍTULO XVIII
Do Processo Administrativo

Seção I
Da Autuação
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trãnsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I
tipificação da infração;
II - local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca
e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou
agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta
como notificação do cometimento da infração.
§ l' (Vetado).
§ 2' A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico
ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro
meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo
Contran.
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§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de
trãnsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração,
informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos
incisos I, U e UI, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trãnsito competente para lavrar
o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista
ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com
jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Seção II
Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trãnsito, na esfera da competência
estabelecida neste código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
I II -

se considerado inconsistente ou irregular;
se, no prazo máximo de sessenta dias, não for expedida a
notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos
internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das
Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos
valores, no caso de multa.
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação
será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu
pagamento.
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Art. 283. (Vetado).
Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data
do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu
valor.
Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento da multa no prazo
estabelecido, seu valor será atualizado à data do pagamento, pelo
mesmo número de Ufir fixado no art. 258.
Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto perante
a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à Jari, que
deverá julgá-lo em até trinta dias.
§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.

§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso
ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis subseqüentes à SUa
apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no
despacho de encaminhamento.
§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado
dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a
penalidade, de oficio, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

Art. 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser
interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.
§ 1º No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do art. 284.
§ 2º Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso,
se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importãncia paga, atualizada em Ufir ou por índice legal de correção dos
débitos fiscais.

Art. 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, O recurso poderá ser apresentado junto
ao órgão ou entidade de trãnsito da residência ou domicílio do infrator.
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Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso
deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade
acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento.
Art. 288. Das decisões da Jari cabe recurso a ser interposto, na
forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão.
§ 1a O recurso será interposto, da decisão do não provimento,
pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela
autoridade que impôs a penalidade.

§ 2º No caso de penalidade de multa, o recurso interposto pelo
responsável pela infração somente será admitido comprovado o recolhimento de seu valor.
Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado
no prazo de trinta dias:
I - tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade
de trânsito da União:
a) em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de seis
meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por
infrações gravissimas, pelo Contran;

b) nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o
recurso e por mais um Presidente de Junta;

II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade
de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos Cetran
e Contrandife, respectivamente.
Parágrafo único. No caso da alínea b do inciso I, quando houver
apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus próprios membros.
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra
a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste código serão cadastradas no Renach.
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CAPÍTULO XIX
Dos Crimes de Trânsito

Seção I
Disposições Gerais

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos autom-,
tores, previstos neste código, aplicam-se as normas gerais do Código
Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de
modo diverso, bem como a Lei n· 9.099, de 26 de setembro de 1995
no que couber.
I

Parágrafo único. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei n"
9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como
penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades.
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter
a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois meses a cinco anos.

§ 1· Transitada emjulgado a sentença condenatória, o réu será
intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas,
a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
§ 2· A penalidade de suspensão ou de proibição de Se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se
inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver
recolhido a estabelecimento prisional.

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal,
havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o Juiz,
como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério
Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua
obtenção.
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Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a
medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério
público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu
for domiciliado ou residente.
Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto
neste código, o Juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo
das demais sanções penais cabíveis.
Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º da art. 49 do
Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do
crime.
§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do
prejuízo demonstrado no processo.
§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52
do Código Penal.
§ 3' Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória
será descontado.

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a
infração:
I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com
grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;
II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas;
III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de
categoria diferente da do veículo;
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v - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados
especiais com o transporte de passageiros ou de carga;
VI - utilizando veiculo em que tenham sido adulterados equipamentos ou caracteristicas que afetem a sua segurança ou o seu
funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas
especificações do fabricante;
VII - sobre faixa de trãnsito temporária ou permanentemente
destinada a pedestres.
Art. 299. (Vetado).
Art. 300. (Vetado).
Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante,
nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.
Seção 11

Dos Crimes em Espécie
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo
automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de
veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o
agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II -

praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal, à vítima do acidente;
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5663
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se
ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente,
de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade
pública:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato
não constituir elemento de crime mais grave.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que
se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.
Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente,
para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a
influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com
fundamento neste código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que
deixa de entregar, no prazo estabelecido no § l' do art. 293, a
Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

Art. 30S. Participar, na direção de veículo automotor, em via
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rizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial
à incolumidade pública ou privada:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o
direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com
o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de
saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições
de conduzi-lo com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança
nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desem·
barque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande
movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial
preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar,
de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito,
ou juiz:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não
iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito Ou o processo aos quais se refere.

CAPÍTULO XX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do Contran no prazo de sessenta dias da publicação deste código.
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Art. 314. O Contran tem o prazo de duzentos e quarenta dias a
partir da publicação deste código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor- execução, bem como revisar todas as resoluções
anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a
diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres.
Parágrafo único. As resoluções do Contran, existentes até a data
de publicação deste código, continuam em vigor naquilo em que não
conflitem com ele.

Art. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante
proposta do Contran, deverá, no prazo de duzentos e quarenta dias
contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender
o disposto neste código.
Art. 316. O prazo de notificação previsto no inciso II do parágrafo único do art. 281 só entrará em vigor após duzentos e quarenta
dias contados da publicação desta lei.
Art. 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de
até um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e
de aprendizagem às normas do inciso III do art. 136 e art. 154,
respectivamente.
Art. 318. (Vetado).
Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo Contran, continua em vigor o disposto no art. 92 do Regulamento do Código
Nacional de Trânsito - Decreto n Q 62.127, de 16 de janeiro de 1968.
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na
conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação
de trânsito.

Art. 321. (Vetado).
Art. 322. (Vetado).
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Art. 323. O Contran, em cento e oitenta dias, fixará a metodo_
logia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de
tolerãncia, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso V do art. 231, aplicando-se a penalidade
de vinte Ufir por duzentos quilogramas ou fração de excesso.
Parágrafo único. Os limites de tolerãncia a que se refere este
artigo, até a sua fixação pelo Contran, são aqueles estabelecidos pela
Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985.

Art. 324. (Vetado).
Art. 325. As repartições de trãnsito conservarão por cinco anos
os documentos relativos à habilitação de condutores e ao registro e
licenciamento de veículos, podendo ser microfilmados ou armazena,
dos em meio magnético ou óptico para todos os efeitos legais.
Art. 326. A Semana Nacional de Trãnsito será comemorada
anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.
Art. 327. A partir da publicação deste código, somente poderão
ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso
e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a
ser regnlamentados pelo Contran.
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer
título e os animais não reclamados por seus proprietários, dentro do
prazo de noventa dias, serão levados à hasta pública, deduzindo-se,
do valor arrecadado, o montante da divida relativa a multas, tributos
e encargos legais e o restante, se houver, depositado à conta do
ex-proprietário, na forma da lei.
Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135
e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de
menores renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela
respectiva concessão ou autorização.
Art. 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou
recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem
veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de
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seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência,
conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.
§ l' Os livros indicarão:
I
data de entrada do veículo no estabelecimento;
II
nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
III
data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem;
IV
nome, endereço e identidade do comprador;
características do veículo constantes do seu certificado de
V
registro;
VI - número da placa de experiência.
§ 2' Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente
e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que, no primeiro caso,
conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, no segundo,
todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito.
§ 3' A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem
assinaladas, inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os
veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos
ou retidos para sua completa regularização.
§ 4' As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão
acesso aos livros sempre que o solicitarem, não podendo, entretanto,
retirá-los do estabelecimento.
§ 5' A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao
realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidos com a multa
prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais
cominações legais cabíveis.

Art. 331. Até a nomeação e posse dos membros que passarão a
integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na Seção II do Capítulo XVIII deste código, o
julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes.
Art. 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do Contran, Cetran e
Contrandife, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de
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sua missão, fornecendo-lhe as informações que solicitarem, permitiu.
do-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão aten_
der prontamente suas requisições.

Art. 333. O Contran estabelecerá, em até cento e vinte dias após
a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos arts. 91 e 92
que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos d~
trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.

§ 1s Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de
um ano, após a edição das normas, para se adequarem às nOVas
disposições estabelecidas pelo Contran, conforme disposto neste artigo.
§ 2' Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão
as competências previstas neste código em cumprimento às exigên_
cias estabelecidas pelo Contran, conforme disposto neste artigo,
acompanhados pelo respectivo Cetran, se órgão ou entidade munieí,
pal, ou Contran, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal
ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 334. As ondulações transversais existentes deverão Ser
homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de um ano,
a partir da publicação deste código, devendo ser retiradas em caso
contrário.
Art. 335. (Vetado).
Art. 336. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no Anexo 11
até a aprovação pelo Contran, no prazo de trezentos e sessenta dias da
publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de
Engenharia, de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais.
Art. 337. Os Cetran terão suporte técnico e financeiro dos Estados e Municípios que os compõem e, o Contrandife, do Distrito
Federal.
Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e
fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do
respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações,
penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código
de Trânsito Brasileíro.
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Art. 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de R$264.954,00 (duzentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e cinqüenta e quatro reais), em favor do ministério ou
órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de
Trânsito, para atender as despesas decorrentes da implantação deste
código.
Art. 340. Este código entra em vigor cento e vinte dias após a
data de sua publicação.
Art. 341. Ficam revogadas as Leis n's 5.108, de 21 de setembro
de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 1971, 5.820, de 10 de novembro de
1972, 6.124, de 25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de
1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de dezembro de
1979,7.031, de 20 de setembro de 1982,7.052, de 2 de dezembro de
1982, 8.102, de 10 de dezembro de 1990, os arts. I? a 6' e 11 do
Decreto-Lei n? 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-Leis n's
584, de 16 de maio de 1969,912, de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de
21 de julho de 1988.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Eliseu Padilha
Anexo I
Dos Conceitos e Definições
Para efeito deste código adotam-se as seguintes definições:
Acostamento - parte da via diferenciada da pista de rolamento
destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver
local apropriado para esse fim.
Agente da Autoridade de Trânsito - pessoa, civil ou policial
militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das
atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
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Automóvel - veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.
Autoridade de Trânsito - dirigente máximo de órgão ou entidade
executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por
ele expressamente credenciada.
Balanço Traseiro - distância entre o plano vertical passando
pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do
veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao
mesmo.
Bicicleta - veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas,
não sendo, para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta
e ciclomotor.
Bicicletário - local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.
Bonde - veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos.
Bordo da Pista - margem da pista, podendo ser demarcada por
linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada
à circulação de veículos.
Calçada - parte da via, normalmente segregada e em nível
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário
urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
Caminhão-Trator - veículo automotor destinado a tracionar ou
arrastar outro.
Caminhonete - veículo destinado ao transporte de carga com
peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.
Camioneta - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.
Canteiro Central - obstáculo físico construído como separador
de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas
viárias (canteiro fictício).
Capacidade Máxima de Tração - máximo peso que a unidade de
tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em
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condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.
Carreata - deslocamento em fila na via de veículos automotores
em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma
classe.
Carro de Mão - veículo de propulsão humana utilizado no
transporte de pequenas cargas.
Carroça - veículo de tração animal destinado ao transporte de
carga.
Catadióptrico - dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado
na sinalização de vias e veículos (olho-de-gato).
Charrete - veículo de tração animal destinado ao transporte de
pessoas.
Ciclo - veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.
Ciclofaixa - parte da pista de rolamento destinada à circulação
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.
Ciclomotor - veículo de duas ou três rodas, provido de um motor
de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de
fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora.
Ciclovia - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
Conversão - movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de
mudança da direção original do veículo.
Cruzamento - interseção de duas vias em nível.
Dispositivo de Segurança - qualquer elemento que tenha a
função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via,
alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua
integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.
Estacionamento - imobilização de veículos por tempo superior
ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.
Estrada - via rural não pavimentada.
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Faixas de Domínio - superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de
trânsito competente com circunscrição sobre a via.
Faixas de Trànsito - qualquer uma das áreas longitudinais em
que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias
longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a
circulação de veículos automotores.
Fiscalização - ato de controlar o cumprimento das normas
estabelecidas na legislação de trànsito, por meio do poder de polícia
administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e
entidades executivos de trànsito e de acordo com as competências
definidas neste código.
Foco de Pedestres - indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.
Freio de Estacionamento -, dispositivo destinado a manter o
veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se
este se encontra desengatado.
Freio de Segurança ou Motor - dispositivo destinado a diminuir
a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço.
Freio de Serviço - dispositivo destinado a provocar a diminuição
da marcha do veículo ou pará-lo.
Gestos de Agentes - movimentos convencionais de braço, ado·
tados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas
vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou
pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra
sinalização ou norma constante deste código.
Gestos de Condutores - movimentos convencionais de braço,
adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar
que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca
de velocidade ou parada.
Ilha - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado
à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção.
Infração - inobservância a qualquer preceito da legislação de
trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho
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Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou
entidade executiva do trânsito.
Interseção - todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.
Interrupção de Marcha - imobilização do veículo para atender
circunstância momentânea do trânsito.
Licenciamento - procedimento anual, relativo a obrigações do
proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico
(Certificado de Licenciamento Anual).
Logradouro Público - espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação
de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.
Lotação - carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros,
que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos
de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.
Lote Lindeiro - aquele situado ao longo das vias urbanas ou
rurais e que com elas se limita.
Luz Alta - facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até
uma grande distância do veículo.
Luz Baixa - facho de luz do veículo destinada a iluminar a via
diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido
contrário.
Luz de Freio - luz do veículo destinada a indicar aos demais
usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor
está aplicando o freio de serviço.
Luz Indicadora de Direção (pisca-pisca) - luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o
propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda.
Luz de Marcha Ré -luz do veículo destinada a iluminar atrás
do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está
efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
à
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Luz de Neblina -luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.
Luz de Posição (lanterna) -luz do veículo destinada a indicar a
presença e a largura do veículo.
Manobra - movimento executado pelo condutor para alterar a
posição em que o veículo está no momento em relação à via.
Marcas Viárias - conjunto de sinais constituídos de linhas,
marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos
ao pavimento da via.
Microônibus - veículo automotor de transporte coletivo com
capacidade para até vinte passageiros.
Motocicleta - veículo automotor de duas rodas, com ou sem
side-car, dirigido por condutor em posição montada.
Motoneta - veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.
Motor-Casa (Moto-Home) - veículo automotor cuja carroçaria
seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.
Noite - período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o nascer
do sol.
Ônibus - veículo automotor de transporte coletivo com capacidade
para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações
com vista à maior comodidade destes, transporte número menor.
Operação de Carga e Descarga - imobilização de veículo, pelo
tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento
de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade
executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.
Operação de Trânsito - monitoramento técnico baseado nos
conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de
estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências
tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.
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Parada - imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo
estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de
passageiros.
Passagem de Nível - todo cruzamento de nível entre uma via e
uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.
Passagem por Outro Veículo - movimento de passagem à frente
de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade' mas em faixas distintas da via.
Passagem Subterrânea - obra de arte destinada à transposição
de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.
Passarela - obra de arte destinada à transposição de vias, em
desnível aéreo, e ao uso de pedestres.
Passeio - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste
último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre
de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas.
Patrulhamento - função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito,
assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
Perímetro Urbano - limite entre área urbana e área rural.
Peso Bruto Total - peso máximo que o veículo transmite ao
pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.
Peso Bruto Total Combinado - peso máximo transmitido ao
pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semireboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.
Pisca-Alerta ,.....Iuz intermitente do veículo, utilizada em caráter
de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o
veículo está imobilizado ou em situação de emergência.
Pista - parte da via normalmente utilizada para a circulação de
veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de
nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.
Placas - elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado
ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas
pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.
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Policiamento Ostensivo de Trânsito - função exercida pelas
Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacio_
nados com a segurança pública e de garantir obediência às normas
relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e
evitando acidentes.
Ponte - obra de construção civil destinada a ligar margens
opostas de uma superfície líquida qualquer.
Reboque - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo
automotor.
Regulamentação da Via - implantação de sinalização de regu.
lamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição
sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de
estacionamento, horários e dias.
Refúgio - parte da via, devidamente sinalizada e protegida,
destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma.
Renach - Registro Nacional de Condutores Habilítados.
Renavam - Registro Nacional de Veículos Automotores.
Retorno - movimento de inversão total de sentido da direção
original de veículos.
Rodovia - via rural pavimentada.
Semi-Reboque - veículo de um ou mais eixos que se apóia na
sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.
Sinais de Trânsito - elementos de sinalização viária que se
utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente ao ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.
Sinalização - conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de
segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir Sua
utilização adequada, possibilítando melhor fluidez no trânsito e
maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.
Sons por Apito - sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos
agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar
o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou
completando sinalização existente no local ou norma estabelecida
neste código.
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Tara - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria
e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda
sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento,
expresso em quilogramas.
Trailer - reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro,
ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou
camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.
Trânsito - movimentação e imobilização de veículos, pessoas e
animais nas vias terrestres.
Transposição de Faixas - passagem de um veículo de uma faixa
demarcada para outra.
Trator - veículo automotor construído para realizar trabalho
agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e
equipamentos.
Ultrapassagem - movimento de passar à frente de outro veículo
que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma
faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
Utilitário - veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu
uso, inclusive fora de estrada.
Veículo Articulado - combinação de veículos acoplados, sendo
um deles automotor.
Veículo Automotor - todo veículo a motor de propulsão que
circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o
transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de
veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo
compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não
circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).
Veículo de Carga - veículo destinado ao transporte de carga,
podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.
Veículo de Coleção - aquele que, mesmo tendo sido fabricado há
mais de trinta anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio.
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Veículo Conjugado - combinação de veículos, sendo o primeiro
um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de
trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.
Veículo de Grande Porte - veículo automotor destinado ao
transporte de carga com peso bruto total máximo superior a dez mi]
quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros.
Veículo de Passageiros - veículo destinado ao transporte de
pessoas e suas bagagens.
Veíctilo Misto - veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro.
Via - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais,
compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro
central.
Via de Trânsito Rápido - aquela caracterizada por acessos
especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
Via Arterial - aquela caracterizada por interseções em nível,
geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre
as regiões da cidade.
Via Coletora - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito
que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido
ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
Via Local - aquela caracterizada por interseções em nível não
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
Via Rural - estradas e rodovias.
Via Urbana - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares
abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados
principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de Sua
extensão.
Vias e Áreas de Pedestres - vias ou conjunto de vias destinadas
à circulação prioritária de pedestres.
Viaduto - obra de construção civil destinada a transpor uma
depressão de terreno ou servir de passagem superior.
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Anexo II - Sinalização
1 -

Sinalização Vertical

É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas,
onde o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao
lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou
legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas.
As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são
agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical:
- Sinalização de Regulamentação;
- Sinalização de Advertência;
- Sinalização de Indicação.
1.1 - Sinalização de Regulamentação

Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são
imperativas e seu desrespeito constitui infração.
1.1.1 -

Formas e Cores

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas
seguintes cores:
'UNDO-IR&NCO

TARJA -VERIIEUlA
ORLA-VERIIEUlA
SíIlBOLO-PRETO
UTR&S..PA!.T&S

OBRIGAÇÃO

PROIBICÃo

Constituem exceção quanto à forma os sinais "Parada Obrigatória" - R-1 e "Dê a Preferência" - R-2, com as seguintes cáracterísticas:
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CORES
Funcio - Vermelho
Letras - Brancas

Orla Interna
Orla Externa

R-1

- Branca
- Vermelha

CORES

Fundo

- Branco

Orla

- Vermelho

R-2

1.1.2 -

Dimensões Mínimas

a) Sinais de Forma Circular

-Área Urbana
Diâmetro Tarja Orla -

0,400m

0,040m
0,040m

-Área Rural
Diâmetro Tarja Orla -

0,750m

0,075m
0,075m
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b)

Sinais de Forma Octogonal -

Lado -

R-I

O,250m

Orla Interna Branca -

O,020m

Orla Externa Vermelha -

O,OI0m

c) Sinal de Forma Triangular Lado -

O,750m

Orla -

O,100m

R-2

Obs.: O aumento no tamanho dos sinais implicará em variações
proporcionais de orlas e símbolos.
1.1.3 -

Dimensões Recomendadas

a) Sinais de Forma Circular

- Área Urbana
• vias de trânsito rápido ou vias primárias de grande extensão
com baixa densidade populacional.
Diâmetro Tarja Orla -

O,750m

O,075m
O,075m

• demais vias
Diâmetro Tarja Orla -

O,500m

O,050m
O,050m

-Área Rural
• vias com velocidade diretriz de até 60km/h.
Diâmetro -

O,750m
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Tarja Orla -

0,075m
0,075m

• vias com velocidade diretriz entre 60 e 100kmJh.
Diâmetro Tarja Orla b)

1,000m

0,100m
0,100m

Sinal de Forma Octogonal -

Lado -

R-I

0,350m

Orla Interna Branca -

0,014m

Orla Externa Vermelha -

0,028m

c) Sinal de Forma Triangular -

R-2

Lado -

0,900m

Orla -

0,150m

1.1.4 -

Conjunto de Sinais de Regulamentação

.-,

'IIIAO:'

CSllllG.l.TOII='
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OE •

'\1 ~
.

PREH!ltIllOA

~ ~,
11.'.

11·'"

I'IIQIIDO .......

i.

ESQUtR04

1'<1011'00 y.ltAll

À OIIlE'TA

,-,

$[IITIOO PROI8100

®
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e a @
@ e
IJII·"

ft-'O

R.3Z

PEDESTRE toNOE PELA

II[tlESTIIE. ANDE PEI.A

C1RCUI.ACÃO EXCLUSIVA DE

UCU["'~

~1"[IT.4

ONIBUS

11_5!
KHTIDO CilU:.... AR OMIGATÓ'UO

lI.S4

CI"OJI.ACio EXCLUSIVA DE

BiCICLETAS

1.1.5 - Informações Complementares
Sendo necessário acrescentar informações tais como: período de
validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve ser colocada uma placa adicional abaixo do
sinal de regulamentação.
Esta poderá estar incorporada à principal, formando uma só
placa e sempre nas cores branca (fundo), vermelha (tarjas) e preta
(símbolos e letras).
Exemplos:

..

.•

AIIBULÃNClAS
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®

sO
ÔNIBUS
DAS 06-09h/ 17-2ühi

OlltlQATOlllO
<.Uni<> .....

= ....... 1;_

OI . . . . . . I ••'"

m ,m
DIIiJ".1O .-OT·1U
0"·'._

......

EXCE'lIl ON'8U'

ÁREA

!

~ PED~S~RES

1.2 -

Sinalização de Advertência

Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens
possuem caráter de recomendação.
1.2.1 - Formas e Cores
A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma
das diagonais ficar na posição vertical, nas seguintes cores:

o

CORU:
frUNOQ·AM....1LD

ORLA IN'tI."HA-""",

OIlLA lXTUN..• .......Il:ILA
SiNaot.D E/OU LlIINOIl"PlItI!TOS

Constituem exceção quanto à forma, os sinais "Sentido Único»
A-26a, "Sentido Duplo» - A-26b e "Cruz de Santo André» A-41, com as seguintes características:

a)

I~ A-2e.

COItO:
IfUfC)O·Atwtl1.O

Oft\AIHttfUU,o"'"
OMA [lC1U:Ml-AMIMlA
S[TA':PftftA
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b)

X

".n,
.-.

......"

CIIII.AS-'"ms

A-41

Constituem exceção as placas especiais de advertência, cujas
características são descritas no item 1.2.4.
1.2.2 - Dimensões Mínimas
a) Sinais de Forma Quadrada
- Área Urbana
Lado - 0,450m
Orla Externa - 0,010m
Orla Interna - 0,010m
-Área Rural
Lado - 0,600m
Orla Externa - 0,020m
Orla Interna - 0,020m
b) Sinais de Forma Retangular - A-26A E A-26B
- Área Urbana
Lado Menor - 0,500m
Orla Externa - O,OlOm
Orla Interna - 0,010m
-Área Rural
Lado Maior - 1,200m
Lado Menor -0,600m
Orla Externa - 0,020m
Orla Interna - 0,020m
c) Cruz de Santo André - A-41
Relação entre dimensões de largura e comprimento dos braços
1:6 a 1:10
Ângulos menores formados entre os dois braços - entre 45° a
55°.
Obs.: O aumento no tamanho dos sinais implica em variações
proporcionais de orlas e símbolos.
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1.2.3 -

Conjunto de Sinais de Advertência

M.
Cl,RYA

ACENTUA0-,

A

DIIUITA

A"Zb
CLftVA ... OMITA

....

CLll....... ACENTUADA EM
"SM;' t:SCl..E:ROA

A-15b

c....... EM "s··À [SOUf.IlDA

"'-3_

"'·3b

PISTA $IolUOSA À

PISTA SINUOSA À

OllI!trTA

[JQlLRDA

...·4b
CLAVA ACENTUADA EM

"s"

"·5.

e"""", i:III ..5...... DN:1rA

1 OMITA

A-e.
CRUZAWJ:HTO DE VIA'
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A-lb

VIAun:1W..

A-.

8I'URCAÇÃO EIIt ",."

;. ESO..EIlDl

....'0.

lHflilCJlC.wEMTO oaLiClUD
À IEICIUtRDA

A.11b
JlJNÇÔES ;,IIIXSSlYA5 CQHTRÃAIAS
PlIIIUtRA A ESOUEADA

A_13b

COfII'UIiNclA AUQUOIOA

",,'0b
tIfTRONCAl«H1:O 08u"OUO

...to

.. DIMITA

PItIKUt\ A DllIl1TA

"-12
INTERSEÇÃO EM ciRa.t.o

CONl'LUÊHclA ). DIRE""

Jt.WÇÔES

sucusrw.a CClHfRÁRI.t.s

A-13.

A-14

soWoltO i. FAEHTE
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A-18
SAUÊNCIA OU LO"IADA

....

Oll'fttssio

A-a1.

llTltllTAICJIm) ee PIsta.

AO CUT1'lO

.,.......
A-2tb

D11tlIT"ICHTO

ee PISTA

A-2te
f.:S1RllTAlolt"'TO ot I'1STA
li DII1ITA
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l~
A-25

"'-211.

",.ia

SENTI)(! ÚNICO

OUPLA ADIANTE

l~......l

"'-28
PISTA ESCORltEG/IOIA

"'-30
CICI.ISTAS

4,-31
MAllUINÂRIA AGRICOl.A
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11.-33.

A-33b

.iREA ESCOLAR

I'ASSAGEItl SIKl\LIZADA

DE: ESCOLARES

11.-35

11.-36

11.-37

CUIDADO ANUolAIS

..."1...... 5 SELVAGENS

ALTUllA LlIIllTAOA

11.'38

A-as!

LARGURA 1.IIIlITADlI.

P,t,SSAGEM DE NÍvEL 5EN

BARREIRA

11.'''0
P.l.SS4Gt.". DE Ni..,n. COM
BARAEIRA

11..41

11.,"2.

CRUZ DE SANTOANDAi

A·42b

M'CIO DE PISTA DUA.A

FIMOE PISTA DUPLA
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A-43

A-42c

AEROPORTO

PISTA DIVIDIDA

A"44

A-45

VENTO LATERAL

RUA SEM SAÍDA

1.2.4 -

Placas Especiais

São placas de advertência cuja função é chamar a atenção dos
condutores de veículos para a existência ou natureza de perigo na via
em razão da possibilidade de ocorrência de situação de emergência no
local ou ainda de mudança na situação do trânsito que vinha se
estabelecendo.
O formato adotado é retangular, de tamanho variável em função
das mensagens nelas contidas e nas seguintes cores:
Fundo -

Amarelo

Orla Interna -

Preta

Orla Externa -

Amarela

Legendas e/ou Símbolos

Pretas

Exemplos:
a) Sinalização Especial para Faixas ou Pistas Exclusivas de

Ônibus
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PISTA EXCLUSIVA

DE ÔNIBUS
A 150m

fIM DA fAIXA
EXCLUSIVA
A 100m

""""

ÔNIBUS
NO CONTRA fLUXO
A 100m

Só para

1-

..

---

Conversões

.. Direita

b) Sinalização Especial para Pedestres
Pede.tre

veiculOs ·nas

dois ..ntldoa

1.2.5 - Informações Complementares
Havendo necessidade de informações complementares, estas serão inscritas em placa adicional de forma retangular, colocada abaixo
da de advertência, com as mesmas cores dessa. Tal placa adicional
poderá estar incorporada à principal formando uma só placa.
-Exemplos:

l""A""3""OO"'m"'~
ÚLTIMA
SAíOA
A SOm

ÚLTIMA
SAíOA
A 200m
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~
~
.

AT E N C AO

CURVA
PERIGOSA
Utilizo D.... lo

1/

1.3 - Sinalização de Indicação
Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de
interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos
percursos, os destinos, as distãncias e os serviços auxiliares, podendo
também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens
possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição.
As placas de indicação estão divididas nos grupos seguintes:
1.3.1 - Placas de localização e identificação de destino
Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com
relação a distãncias ou ainda aos locais de destino.
a) Placas de Identificação de Rodovias
CORES
FUNDO _BRANCO

ORLASINTERNAS -PRETAS
{ENTREMEADAS PORUMABRANCA)
ORLAEXTERNA -BRANCA
LEGENDAS-PRETAS
DIMENSÕES MImMAs
ALTURA-O,45Om

CHANFRO INCLINADO _ O,14Om

LARGURA SUPERIOR - o,44Om

RODOVIA PÁII.AMERICAIIA

LARGURA INFERIOR _ O,41Om
ORLAS INTERNAS PRETAS _o,02Om

ORLAINTERNABRANCA_ o,olOm
ORLA EXTERNA _ O,Olllm
CORES
FUNDO -BRANCO
ORLA INTERNA E TARJA _PRETAS

BR 116
~

~
~

RODOVIA NACIONAL

ORLAEXTERNA -BRANCA
LEGENDAS -PRETAS

DIMENSOES MíNIMAS
LARGURA _ O,4OOm
ALTURA_O,45Om
ORLA INTERNA E TARJA -O,02Om

ORLAEXTERNA- O,OlOm
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Placas de Localização de Cidades
-Cores
b)

Fundo Azul
'I'arj a e Letras -

Pretas

- Formas e Dimensões Mínimas

Retangular, lado maior na horizontal, altura mínima de I,OOm.
Letras com altura mínima de O,20m
-Exemplo:

II SÃO PAULO

~

c) Placas de Identificação de Zonas de Interesse de Tráfego
-Cores
Fundo -

Azul

Tarjas e Letras -

Brancas

- Formas e Dimensões

Largura - I,OOOm
Altura - O,600m
Altura da Letra - O,100m
Orla Interna e Tarja - O,020m
Orla Externa - O,OIOm
-Exemplo:

Lapa
Zona Oeste
d) Placas de Identificação Nominal de Pontes e Viadutos

-Cores
Fundo - Azul
Tarja e Letras -

Brancas
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- Formas e Dimensões Mínimas
Largura Altura -

I,OOOm
O,SOOm

Altura da Letra -

O,lOOm

Orla Interna e Tarja Orla Externa -

O,020m

O,OIOm

Ponte

Marcos Quilométricos
-Exemplo:

e)

km
2

f) Placas de Limite de Município

-Cores
Fundo -

Azul

Tarjas e Letras -

Brancas
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- Formas e Dimensões Mínimas
Largura - 2,150m
Altura - 1,OOOm
Altura da Letra - Limite de Município: O,120m
Demais letras: O,150m
Orla interna e tarja - O,020m
Orla externa - O,OlOm
LIMITE DE MUNIClplO

1.3.2 - Placas de Orientação de Destino
Indicam ao condutor a direção que o mesmo deverá seguir para
atingir determinados lugares, orientando seu percurso e distãncias.
a) Placas Indicativas de Sentido (Direção)
-Cores
Fundo - Verde
Orlas Internas - Brancas
Orla Externa - Verde
Legenda - Branca
Símbolos - De acordo com a rodovia
- Formas e Dimensões Mínimas
Largura - 1,OOOm
Altura - O,400m
Altura da Letra para Área Urbana - O,lOOm
Altura da Letra para Rodovias - O,150m
Orla Interna e Tarja - O,020m
Orla Externa - O,OlOm
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-Exemplos:
CEAGE5P 11

+ Inll.

e Dulra
e F.rnOa Dlal

BulanlO

1+ 500 Luiz I
IT.""lna + I

11

I + Zono 0 ..1.1
+ C.nlro
Zona Narle

r~ RETORNO 11 I~
Zona Norte

CIdade Jardim

+

+

+

R. Vermelho

b) Placas Indicativas de Distância

-Cores
Fundo - Verde
Orlas Internas - Brancas
Orla Externa - Verde
Legendas - Brancas
- Formas e Dimensões Mínimas
Largura - I,OOOm
Altura - O,400m
Altura da Letra - O,150m
Orla Interna e Tarja - O,020m
Orla Externa - O,OlOm
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-Exemplo:

~ Srollllo

79 Km

~l

c) Placas Diagramadas
-Cores
Fundo - Verde
Orlas Internas - Brancas
Orla Externa - Verde
Legendas, Zehrado e Seta - Brancos
- Formas e Dimensões Padrão
Largura Altura -

1,300m
1,300m

Altura da Letra Orla e Tarja -

0,150m

0,020m

=....,

- Exemplos"",:

I~

1.3.3 - Placas Educativas
Têm a função de educar condutores e pedestres quanto ao seu

-r-

=..n'' '1

-

CORES

Fundo - Branco

Orla.-Preta
Legend"" _ Pretl\8
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-Fonna
Retangular, lado maior na horizontal.
- Dimensões Mínimas
Largura - 1,000m
Altura - O,BOOm
Orla Interna - 0,020m
Orla Externa - 0,010m
-Exemplos:
MOTOCICUSTA
USE SEMPRE

o ""PAem!

NÃO FECHE O
CRUZAMENTO

~,

Utlliu a
POIIQ';lm

Prat .... ida

AtrQ~....

•

no Fala0

MOTOCICUSTA
TRAFEGlESOMENTE
COMFAROL ACESO

I. DEUSESEGlJRANCA
O CINTO

I

CRUZE COM
CUIDADO

•

t
;t

Pedutre
A9uGrdt O
Sinal V.rde
Ped••'r.
Atrov....
na 'alao

1.3.4 _ Placas Indicativas de Serviços Auxiliares e Atrativos
Turísticos
Indicam aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos
podem dispor dos serviços indicados e localizar os marcos referenciais
de atrativos turísticos.
- CORES
Fundo -Azul
Qu~dro Interno - BrAnco
Seta_Branca
Legenda _ Bmnell.
51mbolo - Preto

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5702
Constitui exceção a placa indicativa de Pronto Socorro (1-15)cujo
símbolo deve ser vermelho e a placa de orientação para pedestres tem
a forma retangular, mas com lado maior na horizontal.
Além dos pictogramas abaixo desenhados, poderão ser utilizados
símbolos que representam os marcos referenciais de atrativos turísticos, conforme os exemplos colocados.
Na área urbana, as Placas Indicativas de Serviços Auxiliares e
as de Atrativos Turísticos poderão ser utilizadas na forma retangular
com o lado maior na horizontal.
- Dimensões Mínimas
Placa
Largura - 0,400m
Altura - 0,600m
Quadro Interno
Largura - 0,300m
Altura - 0,500m
Margem Superior - 0,070m
Relação das Placas

ri E l
§J
i

:>

1.11

. . . . OI IITJCIONUII"TO

~
1Km
1.11

StttVICO TILI'OMlCO

(: ? ;I

~
IoIJ

U.lo'IçO IIICd..co

[!]
1 Km

....

. . . .110111.. '0
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~~~~
mm~~
1."

,.1'

1.1'

Ú ...

10.10

OI CiUIll'l-.o

1.1'

&1IlO"OII'0

Placas para Pedestres -

1.,'

'.11

'IQII'OII1'I: 101"

,.al

~

UT~","o

OI ,d•• CIt

Exemplos:

.... ..

L.... ••••••••

'61'

I-a.
PONTO DE PARADA

- Exemplos de Pictogramaa de Marcos Referenciais de Atrativos
Turísticos:

~DJM~
• •1,1&

U»CAL " "",fICa

til

"tu. ..... UI...

MlIlOUI

'LOIII"'''L

UI' ", ""flU OI

llCIU

'.1lI'OII""'&

2 - Sinalização Horizontal
É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas,
marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.
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Têm como função organizar o fluxo de veículos e pedestres;
controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de
geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais
verticais de regulamentação, advertência ou indicação.
2.1 -

Características

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal
mantém alguns padrões cuja mescla e a forma de coloração na via
definem os diversos tipos de sinais.
2.1.1 -

Padrão de Traçado

Seu padrão de traçado pode ser:
- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho na via onde
estão demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.
- Tracejada ou Seccionada: são linhas seccionadas com espaçamentos de extensão igual ou maior que o traço.
- Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas
no pavimento indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.
2.1.2 -

Cores

A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores:
- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos,
na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada
e na marcação de obstáculos.
- Vermelha: utilizada na regulação de espaço destinado ao
deslocamento de bicicletas leves (ciclovias). Símbolos (Hospitais e
Farmácias/cruz).
- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na
delimitação de espaços especiais, de trechos de vias, destinados ao
estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais;
na marcação de faixas de travessias de pedestres; na pintura de
símbolos e legendas.
- Azul: utilizada nas pinturas de símbolos em áreas especiais
de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque.
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- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento
e a pintura.
2.2 - Classificação
A sinalização horizontal é classificada em:
- marcas longitudinais;
- marcas transversais;
- marcas de canalização;
- marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou
parada;
- inscrições no pavimento.
2.2.1 - Marcas Longitudinais
Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da
pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de
fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de um tipo de veículo, as
reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem.
De acordo com a sua função as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos:
a) Linhas de Divisão de Fluxos Opostos
(cor amarela)

r.. .

u

I "

C_N"

I

-

i

-I

ou"-,, CONfÍNUA

I
I

"I

•

-I
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- Largura das Linhas: mínima 0,100m
máxima 0,150m
- Distância entre as Linhas: mínima 0,100m
máxima 0,150m
- Relação entre A e B: mínima 1:2
máxima 1:3
- Exemplos de Aplicação:

<I

<!]<I

<I

e-

e-

e-

ULTRAPASSAGEM PERMITIDA
PARAOSDOIS SENTIDOS

ULTRAPASSAGEM PERMITDA
SOMENTENO SENTIDO B

~, ~~
,
:

,

!

- --

--

"li:

=

DV. MIN.- DISTÂNCIA MfMINADE VISIBILIDADE
PARA ULTRAPASSAGEM -ZONAS DE ULTRAPAS·
SAGEM EMCURVAS VERTICAIS

ULTRAPASSAGEM PRomIDA
PARA OS DOIS SENTIDOS

~---~,
ZONAS DE ULTRAPASSAGEM PROIBIDA
EM CURVAS HORIZONTAIS

.......

LOCAL DE NÃO COINCm~NCIA COM o

CURVAS REVERSAS

EIXO DE SIMETRIA DA VIA

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5707
b) Linhas de Divisão de Fluxo de Mesmo Sentido

(cor branca)

LARGURA DA LINHA: mínima O,100m
máximaO,16Om

1=
I

A

•

=1

=

RELAÇÃO ENTREA E B: mínima 1:2
máxima 1:3

- Exemplo de aplicação:
C......eAO..

>A

4

•

4

C

4

~---._.--

•

•

•

-

o-I..

2E
F

CALCADA

PROIBIDA A MUDANÇA DE FAlXAENTRE A-B
PERMITIDA ULTRAPASSAGEM E MUDANÇA DE
FAIXAENTRED-E-F

-c

WCALEMCURVA
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c) Linhas de Bordo
(cor branca, exceto em vias com canteiro central muito estreito
quando então são amarelas separando fluxos opostos)
CONTiNUA

I

Largurn dA linha mínima: O,10Om
máxima: O,200m

SECCIONAOA

i

I~

9

AEUCÃO ENTRf. AI 11: t : 3"
DIMENSÕe RECOMINDADAS:
A a4,0ClCIItI

""
!

• alZ.ooo",

- Exemplos de Aplicação:

•
•
PISTA DUPLA COMCANTtlRO

TIPO SECCIDNADA

CDiTRAI. E'!TR[lTO

•
•
PISTA ÚNICA. OUPLO SENTlOO DE

CIRCUL.ACÃO

TRATAMENTO ANTE OBSTÁCUl.DÀCIRCUI.aç10
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d) Linha de Continuidade

(cor branca quando dá continuidade a linhas brancas; cor amarela quando dá continuidade a linhas amarelas)
Lnrgum. da linha; 11mosmada linha
11 qual dá eontinuidRdc

TRACEJADA

\=

=:I

=

=

~

=1

Relaç./lo ontroAo B '"1:1
Dimena6e8 reecmendedes: A" 1,000m
B" 1,000m

- Exemplo de Aplicação:

2.2.2 -

Marcas Transversais

Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, ou seja,
adverte os condutores relativamente sobre a necessidade de reduzir
a velocidade e indica a posição de parada, de modo a garantir sua
própria segurança e a dos demais usuários da via.
De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos:
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a) Linhas de Retenção

(cor branca)

- Exemplo de Aplicação:
•

u___

~

,I

:- - --11

~~

b) Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade (Transversais à

Via)
(cor branca)

- Exemplo de Aplicação Antecedendo um Obstáculo Transversal:
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c) Faixas de Travessia de Pedestres
(cor branca)
Liugure da linllII- A: m1nlma o,300m
mAzimll O,6Olhn
DistAncia entre RJllinhRs _ B:rntnimll o,SOOm
máxima 1,2OOm
RelaçAo entre Ao B: 1:1ou 1:2
1.Mgum da f RirA _ C: em funçAo do volllm\lda pedestnls
PlldrllO: 4,OOOm

1.Mgum dAa Iinhu - D:mínimoO,300m
máxlmo O,6OOm

LftrgurndllFaixa -E:4,000m

- Exemplos de Aplicação:

-

-

":!! ;;;
- i-,--

-

-----MEIODEQUADRA COM
ZEBRADO DUPLO
(RECOMENDA-SE A SETA
NA COR BRANCA)
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INTERSEÇÃO SEMAFORIZADA
USO DAS LINHASPARALELAS

ACESSOA PONTODE PARADA
DE ÔNIBUS EM PISTAEXCLUSIVA
(RECOMENDA-SE ASETA COR BRANCA)

d) Marcação de Cruzamentos Rodocicloviários

(cor vermelha)

..

ELo. O O O
1I

(

O O CIIo

"_''O
00000000

"0."0

.....

..

LZ...0O O O 001'
L7L7000L70

t.&uu O~ OU&OlU.oo ......, 0 •• 00.
L~S''''GO
....... 0 0.'00 ..

ou
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- Exemplo de Aplicação:

2.2.3 - Marcas de Canalização
Também chamadas de «Zebrado ou Sargento», orientam os fluxos
de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos pela
marcação de áreas de pavimento não utilizáveis.
Podem ser na cor branca quando direcionam fluxos de mesmo
sentido e na cor amarela quando direcionam fluxos de sentidos
opostos.

I,."RG~A

Dl U"lHA LlTtR4l' A 0,200"

UoRGURA OlS U/ill.l.S TRANIIERSAI5"B
r.íNlNA 0.300 ...
... IU..... O.4oo ...

~5T4"'O.ll, ENTRE AS UNHAS'

C
...... ,.100 ...
....XN .. 2,lOO'"

- Exemplo de Aplicação:
.•••l-.

-

~~.
·. . ~"'..

I
,

ORO[",.ÇÁQ DE 'lU'~\
EM LUÇOS

e UO.'''U''OS

!

.

I j

.

~.:. 'I

RESTRlÇÁO AO IolOVIM('HO DE RUCl'IHO E'"
CRU~A,,[I;ToS EU ··0'
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a.ulUAelo Dr MOVIMENTOS EM TII('o'O$
COM ALCAS [ fAlUS DE ACtLt"AÇ 10 I

ORDE"ACÂO CE MOYI ....ENTOSEMRtTORtlOS
rOM FAI~II. AOICIONAL PUlA0 MOVIMEHTe

C1IUClLPAção

......

CANTEIRO CENTlIlL 'ORlIlADOCClNIlARClS

or CAHAuzaçlo COM CQNYlftSlo

À

UCK.ItRDA

- Exemplo de Aplica9ão:
~

EX.lIlp~:,

.':t.

;..;:.~:.<; .. :::

.. .oJlt~ Df; "~Tt-w.C'A 00
""Ml"10 IX ''''XU POli
UNTIOO.

".
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?

2.2.4 - Marcas de Delimitação e Controle de Estacionamento
e/ou Parada
Delimitam e propiciam melhor controle das áreas onde é proibido
ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos. De acordo
com sua função as marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada são subdivididas nos seguintes tipos:
a) Linhas de Indicação de Proibição de Estacionamento e/ou
Parada (cor amarela)
Largurn da 1inhIl: mínima O,100m

máxima O,15Om

- Exemplo de Aplicação:

..
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b) Marcação de Área Reservada para Parada de Veículos Esp«,
cíficos (cor amarela)

-

Exemplo de Aplicação:

M~ OII.lIllITAOClItA C11: ..........". ".'-"OA
OI 6M.ul lM .... I.&. CE. TfIIÂNSlTO

.........
_._.', r

\uus>.

OI

0l\.11lU1aocl1Ul UI: AIII" ....... NIWolIl
fIIDf1'IÚoIICII, DA C4&.Ç4D4

0......... TA IM

I
,
~
--=-=---~

--

--;-":-----?~~
r=--x-------r;p
~
.......

•

':ItU flISEIlV"o,l COM

...uucio

uso IoIULTIPLO

IBIII~I;:::n:;;;:::::=~;:r:

ÂAu

.tuRYADA COM

I

su"'uw DIE

'''''TE DA N1&11CAÇIo

11II1'..;;;:;;;;::m~;=

::
=1-==

_ ••••• J.•••

II

~CI(h\

IIII~

,

...
...

&Da

c) Marcação de Áreas de Estacionamento Regulamentado ao
Longo da Via
(cor branca)
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Dimensões Recomendadas:

l'l=O,200m
b=O,lOOm
c = largum dctivfI da vaga
d.: (comprimento da vaga) serão estabclecidae em funçAo
da8 dimensões d08velculoo fi. utilizá·1M
Il = 20'l> dfllargura efetiva dR vaga
d·" (comprimento da VAga)sel'1\oeetllbelecidl'tll em função
dlUldimena3ea doa veícul08 R utilizá-1M
e = 20% da largurn ofetivlI da VflgR

- Exemplos de Aplicação:

.MAI'l:CAçlo

COMPLETA

I
""

\

I

TI,

I

\

_

~~~A

r

r
I

SUPRESslo PARCIAL. DA MARCAÇÃO
.~

/

.~Rll~

.

_

~~------\--------.b>-

-

\

-

-

----------7-7----!1TACIO"IAM["ITO
'10

\/IA

P.U:~
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Marcação de Estacionamento em Áreas Isoladas
(cor branca)
O padrão é o mesmo do estacionamento ao longo da via.
- Exemplo de Aplicação:

d)

:t·
~
-t~1
:~~j!
ir

T

T

~

I
I

--

lJlr f

~~-,,"----------_...-~ .:'::.------ !
...
-I

2.2.5 - Inscrições no Pavimento
Melhoram a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, permitindo-lhe tomar a decisão adequada, no tempo
apropriado, para as situações que se lhe apresentarem. São subdivididas nos seguintes tipos:
a) Setas Direcionais
(cor branca)

IIUIbI.*",nlll 11l1"1.~0II

I"

"...

~U__

\lU •

.li_lU

....... .i

DI_'"

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set, 1997

5719
Comprimento da seta
Fluxo veicular:
mímino 5,OOOm
máximo 7,500m
Fluxo pedestre:
3,000 m (somente eeta eí- com parte da haste suprimida)

INDtCAnvg DE MOVIMINTO

INDICATIVO DE MUOANtA

DI CURVA (MINI••OTATOIhAt

OBRIGATÔAIA DE FAIXA

- Exemplo de Aplicação:

__.- -- - -

-

l~.ll~
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Símbolos
(cor branca)
-Exemplos:
b)

oi

A

1l.I,ubCIA

IIlCllC.TI~

OI

auu.1II'O

C_UZ DI

ÇOIIvta~~

"'ICICU' ..
I
. DE VIA.

I'tm ou

,.vu DE

TRÂNSITO Ol USO
IXCUJSlVO.DE ClCIJS1I.SI

'-"","cu

SANTO "'MORll:

1.t1C""YO OI ClIlIUIIClnlI
llaoMl-..,.

IIDCG1VO DI . . .
tJ:Il:AL
OUTlNllDO"'" vricuLm OI .
SlfMCDS OI ......,

.. DlACIENTt: ,illCO"

Icllc:&nvo OI LOCAL OI
IIT..CION.......'O H VIHM.ae
COICU11OO1 PQI DUlCIUnI

rítlcos.
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- Exemplo de Aplicação:

••

• •

-
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c) Legendas
(cor branca)

-_ ..

,

- Exemplos de Legendas:

3 - Dispositivos e Sinalização Auxiliares
São aqueles constituídos de materiais de composições, formas,
cores e refletividade diversos, aplicados em obstáculos, no pavimento
da via ou adjacente à mesma. Sua função básica é incrementar a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasllia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5723
visibilidade da sinalização ou de obstáculos à circulação, alertando os
condutores quanto às situações de perigo potencial ou que requeiram
maior atenção de forma a tomar mais eficiente e segura a operação
da via.
Os dispositivos, de acordo com as suas funções, são inseridos em
um dos seguintes grupos:
- Dispositivos Delimitadores;
- Dispositivos de Canalização;
- Dispositivos e Sinalização de Alerta;
- Alterações nas Caracteristicas do Pavimento;
- Dispositivos de Proteção Contínua;
- Dispositivos de Uso Temporário;
- Painéis Eletrônicos.
3.1 -

Dispositivos Delimitadores

São elementos refletores ou que contenham unidades refletoras,
apostos em série, fora ou sobre a superfície pavimentada, com o
objetivo de melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do
espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas. Podem
ser mono ou bidirecionais em função de possuírem uma ou duas
unidades refletoras nas cores branca ou amarela. O tipo e aís) cortes)
das faces refletoras dos balizadores e balizamentos refletivos de
pontes e viadutos são definidos conforme se enquadrem nas condições
especificadas na tabela a seguir, considerando como referencial um
dos sentidos de circulação, ou seja, a face voltada para este sentido.
Vias de pista simples e duplo sentido de circulação

Bidirecionais

LadoDireito - Branco
LadoEsquerdo Amarelo
Pistas de sentido único de circulação ou vias de Pista Monodirecionais
Ambos 08 lados _ Branco
Dupla

-Tipos
• Balizadores - unidades refletoras mono ou bidirecionais afixadas em suportes.
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-Exemplo:

rn

• Balizamento Refletivo de Pontes e Viadutos - unidades refletoras afixadas ao longo do guarda-corpo e/ou mureta de proteção de
pontes e viadutos.
-Exemplo:

J..rr.•.•. .-

.• ....,.......
I

r~'l: :~ià~
~1.L"C:UI,o\

".'LlTrv..

I . .ODUIICll)lU,LI

.IN'l'"N..
Ii

;

('

'''TA SlllJ\.tS
I NÃO 0\,1"".11

""tcu",.. 1I.'l.If)va
1.llllRtC10U.L.
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• Tachas e Tachões - elementos de forma quadrada ou retangular contendo unidades refletoras, aplicados diretamente no pavimento, sobre ou adjacente às marcas longitudinais. Sua cor e unidades
refletoras são coerentes com a da marca que acompanham.
-Exemplos:
-Tachas

õm
~

-Tachões

~
VISTA

'loCO IlllUTIV'"

~
VISTA

o
/ ....

::>
VISTA

3.2 - Dispositivos de Canalização
São elementos, geralmente não refletorizados, apostos em série
sobre a superfície pavimentada em substituição às guias quando não
for possível a construção imediata das mesmas ou para evitar que
veículos transponham determinado local ou faixa de tráfego. Sua cor
é usualmente branca, mas podendo ser amarela se contíguas à sinalização horizontal desta cor.
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-Tipos
• Prismas de Concreto.
-Exemplos:
P~A~TA

!!J

fi
CO~TE

/

PfRSPECTIVA

-Exemplos:

3.3. Dispositivos e Sinalização de Alerta
Conjunto de elementos colocados ou aplicados junto ou nos obstáculos e ao longo de curvas horizontais, com o objetivo de melhorar
a percepção do condutor de veículo quanto a um possível empecilho
ao seu deslocamento, a mudanças bruscas no alinhamento horizontal
da via, ou em situação de perigo potencial.
Utilizam usualmente as cores amarela e preta em faixas inclinadas e alternadas.
-Tipos
• Marcação de Obstáculos - recurso de sinalização destinado a
alertar o condutor quanto a um possível obstáculo de dimensões
significativas.
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·(GIlA OfIU~ PUA ... oc.cl0 O( Q"T"CU~Qi

.....'ua..

081T"CULQSCOIol
SÓ"fU

' .....0(101

OI.(I'A

l1OU(.O •.

9""CUl.QJ COlO
.Ó ,(~.

CIIIST,\cUl.Cl ceM
PUJOOllol.ll'I
."'01 01l.001

- Marcadores de Perigo - placas aplicadas junto a obstáculos
tais como pilares de viadutos, cabeceiras de pontes, narizes de bifurcações, etc.

"i

•

~
0.100

Li.

......c:.00It Dl

"[IIICO ''''0'·
CAIilOO QUI • "ASSAGt..
OMIt. S[R rlIH. ,tL ...
oIlttITA.

'UM:AOOfl OI 'llllGO

CAMlO

"OI·

ou«.No. . . . . . . ~

GOt'.Ot 'tln UltTO I'IEI,.A
tsQ~" DAc:0III0 "IE\.A .,.III!TA.

Vi
- Marcadores de Alinhamento - Placas refletivas colocadas em
série ao longo das curvas horizontais, retornos ou acessos em inter-

seçõeFs~'===-;:-__l
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3.4 - Alterações nas Características do Pavimento
São recursos que alteram as condições normais da pista de
rolamento, quer pela sua elevação com a utilização de dispositivos
físicos colocados sobre a mesma, quer pela mudança nítida de características de rugosidade do próprio pavimento. São utilizados para
estimular a redução de velocidade.
-Tipos
Pavimentos Rugosos - obtidos pela alteração da composição
granulométrica dos agregados utilizados na fabricação do próprio
pavimento.
Pavimeutos Fresados - obtidos pela impressão de ondulações,
ressaltas ou ranhuras na superficie do pavimento.
Ondulação Transversal à Via - dispositivos fisicos colocados
acima do pavimento pintados por marcas oblíquas nas cores preta e
amarela alternadamente ou totalmente amarelas.
-Exemplos:

L

COftTE A-A

CORTE A-A

ca"Cllll'O MOLDADO
•• '-OÇO

.

°199

nOQe

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set, 1997

5729
3.5 -

Dispositivos de Proteção Contínua

São elementos colocados de forma contínua e permanente ao
longo da via, feitos de material flexível ou rígido que têm como objetivo
evitar que veículos e/ou pedestres transponham determinado local.
-Tipos
Defensas
-Exemplos:

GUIA

TIPO DUPLA

TIPO SINGELA

Barreiras de Concreto
-Exemplos:
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-

• Gradis
-Exemplos:

--

-

~

-""

--

3.6 - Dispositivos de Uso Temporário
São elementos diversos utilizados em situações especiais e temporários como obras e situações de emergência ou perigo, com o
objetivo de alertar os condutores para estas situações, bloquear e/ou
canalizar o trânsito, proteger pedestres, trabalhadores, etc.
-Tipos
• Cones

• Cavaletes
• ••••1.0

a ,s, CZ.. 2UJSXU;:WAi«
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• Tapumes

."&IICO

• Elementos Luminosos (balde)

3.7 -

Painel Eletrônico

São dispositivos eletrônicos dispostos verticalmente à via que
fornecem informações diversas ao motorista e ao passageiro, que se
referem principalmente à:
- advertência de situação inesperada à frente, tais como, obras
na pista, interdição parcial da via, desvios, entre outros.
- mensagens educativas ao comportamento dos usuários da via,
tais como «motociclista use capacete», «use o cinto de segurança»,
entre outros.
- placas de regulamentação de velocidade em função do volume
de veículos ou de situações perigosas à frente.
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- mensagens sobre pátios públicos de estacionamento, tais como
«estacionamento central lotado, utilize o estacionamento da Lapa»,
- mensagens sobre volume das vias principais orientando o
trânsito para a utilização de outras vias alternativas.
-Exemplos:

:8-

<.

.~ :e:

< ,- •••••

":-:"":-

. . -~•.::=: ~...:;'.0

4 -

• •: • • • •

Sinalização Semafórica

A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária
que se compõe de luzes acionadas alternada ou intermitentemente
através de sistema elétrico/eletrõnico, cuja função é controlar os
deslocamentos.
Existem dois (2) grupos:
- a sinalização semafórica de regulamentação;
- a sinalização semafórica de advertência.
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Formato e Dimensão das Lentes
Lentes destinadas a Movimento
Veicular

Fonna
Circular

Dimensões
diâmetro 200 ou 300mm

Movimento de Pedestre

Quadrada

Lado 250mm ou 300mm

Faixa Reversível

Quadrada

Lado300mm

4.1 -

Sinalização Semafórica de Regulamentação

A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de
efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via,
através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem
dos vários fluxos de veículos e10u pedestres.
4.1.1 -

Características

Compõe-se de luzes de cores preestabelecidas, agrupadas num
único conjunto, dispostas verticalmente ao lado da via ou suspensas
sobre ela, podendo nestes casos ser fixadas horizontalmente.
4.1.2 - Cores das Luzes
As cores utilizadas são:
Para controle de fluxo de pedestres:
Vermelha: indica que os pedestres não podem atravessar.
Vermelha intermitente: assinala que a fase durante a qual podem passar os pedestres está a ponto de terminar. Isto indica que os
pedestres não poderão começar a cruzar a via e os pedestres que
hajam iniciado a travessia na fase verde se desloquem o mais breve
possível para o refúgio seguro mais próximo.
Verde: assinala que os pedestres podem passar.
Para controle de fluxo de veículos:
Vermelha: indica obrigatoriedade de parar.
Amarela: indica «atenção», devendo o condutor parar o veículo,
salvo se isto resultar em situação de perigo para os veículos que vêm
atrás.

Verde: indica permissão de prosseguir na marcha, efetuando, o
condutor, a operação indicada pelo sinal luminoso.
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4.1.3 - Tipos
a) Para Veículos:
- Compostos de três luzes dispostas em seqüência preestabelecida.

o

VI.MILitO

"OQP

0,,-,·
O
va.OI

- Compostos de duas luzes dispostas em seqüência preestabelecida.
vt

Q"ltlM

õ

Õ

Nestes casos o comando do «amarelo» é substituído pelas duas
luzes acesas ao mesmo tempo.
"- com mensagens que podem vir sozinhas ou integrando um
semáforo de três ou duas luzes.
VlltNELHO

A.,ARELO

VUO[

DIREÇÃO CONTROLADA

VI"'IUtO

VERDE

CONTROLE OU FAIXA REVERSÍVEL

vtII..

tLNO~VfROf
....JELO
DIREÇÃO CONTROLADA

_DE.

_DE

DIREÇÃO LIVRE
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b)

Para Pedestres:

4.2 - Semafórica de Advertência
A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir
da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor
reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis
com a segurança para seguir adiante.
4.2.1 - Características
Compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado, no caso de duas luzes.

0':2
5.1 - Tapume
5.1.1 - Tapume Baixo Fixo
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5.1.2 -

Tapume Alto com Tela

e

5.1.3 -

Tapume Baixo Removível

.

•,, ,,
,, :,
,,
,,, i
,,

,,

l
i

,, ,,i
, ,
,

I
1,1\
Ul'
_o

I

Ir I :11
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5.2 - Gradis
5.2.1 - Gradis Portáteis

~

.......
"lIlltO

uu

l.Jlf
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OIRAS

OBRAS

OBRAS

5.2.2

1
,, ,,

LJ

5.3 - Placas de Barragem
5.3.1 - Placa de Barragem sobre Bloco de Concreto

5.3.2 -

Placa de Barragem sobre Cavaletes
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5.3.3 -

Placa de Barragem sobre Tapumes

I

í
5.4 - Placa de Obras
São idênticas às de sinalização vertical de advertência, inclusive
as especiais e de informações complementares. O que diferencia as
placas de obra é a substituição do fundo amarelo pelo fundo laranja
amarelado.
Ai> placas de obra têm uso temporário, vinculado sempre às obras
no viário.
5.4.1 - Placas de Advertência de Obra (fundo laranja amarelado)
-

Exemplos:

5.4.2 amarelado)

Placas Especiais de Advertência de Obra (fundo laranja
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-

Exemplos:
PISTA
FE C HAOA

~

A '00 m

DESVIO A I
D I R E ITA
A 100m

CUIDADO
OBRAS NA
TRANSVERSAL

[I

MÁQUINAS
NA PISTA
A 100m

I

DESVIO

~

I

5.5 - Faixas de Pano
De uso temporário, visando atenuar o impacto de implantação ou
desativação de obras ou desvios. Não substitui a sinalização vertical
de obras.
ATENÇÃO'

ESTA RUA SERÁ INTERDITADA

• NO PRd'XIIIO SÁBADO

OBRAS NA PISTA
REDUZA A VELOCIDADE

I~

OUVIO

I
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6 -

Gestos
a) Gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito

'ordem de parada obrigatória para todos os
veículos. Quando executada em interseções, os
veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar.

Ordem de parada para todos 08 veículos que
venham de direções que cortem ortogonalmente
a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento.

Ordem de parada para todos os veículos que
venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento.

Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a
direção indicada pelo braço estendido, qualquer
que seja o sentido de seu deslocamento.

AB ORDENS EMAljADAB POR GESTOS DE

~g~it~~~ó~~iOci:JJêr~f~~

AB NORMAS QEFINIDAB POR OUTROS
SINAIS DE TRANSITO.
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b)

Gestos de Condutores

DOBRARA ESQUERDA

DOBRARÀ DIREITA

DIMINUIR A MARCHA OU PARAR

7 -

Sinais Sonoros

Sinais de Apito

Significação

Um silvo breve

Atenção Siga

Dois silvos breves

Pare!

Três silvos breves

Acenda a lanterna

Um silvo longo

Diminua a marcha

Um silvo longo e um breve

Trânsito impedido em todas
as direções

Três silvos longos

Motoristas a postos

Emprego
No ato do guarda sinaleiro

mudar a direção do trânsito.
Para fiscalização de
documentos ou outro fim.
Sinal de advertência. O
condutor deve obedecer à
intimação.
Quando for necessário fazer
diminuir a marcha dos
veículos.
À aproximação do Corpo de
Bombeiros, ambulâncias,
veículos de Polícia ou de
tropa, ou de representação
oficial.
Nos estacionamentos à
porta de teatros, campos
desportivos, etc.
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LEI NO 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece 7UJrmas para as eleições.

O VICE-PRESIDENTE; DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Disposições Gerais

Art. 1 As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o Pais, no
primeiro domingo de outubro do ano respectivo..
2

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
I - para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador,
Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
II -

para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 22 Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a
Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados
os em branco e os nulos.
§ 12 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro,
concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito
o que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 22 Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre
os remanescentes, o de maior votação.

§ 32 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em
segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
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§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a VicePresidente com ele registrado, o mesmo se aplicando ã eleição de
Governador.

Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver
a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
§ 2º Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores aplicarse-ão as regras estabelecidas nos §§ 1e a 3º do artigo anterior.

Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até um ano
antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção,
órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.
Art. 5º Nas eleições proporcionais contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas
partidárias.
Das Coligações
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de
uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram coligação para O pleito majoritário.
§ 1s A coligação terá denominação própria, que poderá ser a
junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela
atribuída as prerrogativas e obrigações de partido político no que se
refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido
no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.
§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,
obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os
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partidos que a integram; na propaganda para eleição proporcional,
cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.
§ 3Q Na formação de coligações devem ser observadas, ainda, as
seguintes normas:
I - na chapa da coligação podem inscrever-se candidatos
filiados a qualquer partido político dela integrante;
U - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito
pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela
maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou
por representante da coligação, na forma do inciso IlI;
lU - os partidos integrantes da coligação devem designar um
representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente do
partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;
IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral
pela pessoa designada na forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:
a) três delegados perante o Juízo Eleitoral;

b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos
e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do
partido, observadas as disposições desta lei.

§ I" Em caso de omissão do estatuto caberá ao órgão de direção
nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo,
publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias
antes das eleições.
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na
deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pela convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão,
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nos termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela
decorrentes.
§ 3' Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir
necessidade de registro de novos candidatos, observar-se-ão, para os
respectivos requerimentos, os prazos constantes dos §§ I? e 3' do art. 13.

Art. 8' A escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação
sobre coligações deverão ser feitas no período de 10 a 30 de junho do
ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
§ l' Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual
ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham-exercido esses cargos
em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que
estejam filiados.
§ 2' Para a realização das convenções de escolha de candidatos,
os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos,
responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo
menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos
após o prazo estipulado no caput será considerada, para efeito de
filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de
origem.
Do Registro de Candidatos
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas
e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de
lugares a preencher.
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§ F No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem, poderão ser
registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.
§ 2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a
preencher para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte, cada
partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado
Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo
coligação, estes números poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento.
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta
por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada
sexo.

§ 4º Em todos os cálculos será sempre desprezada a fração, se
inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.
§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não
'indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput e nos §§
F e 2º deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos
poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes
do pleito.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral
o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho
do ano que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

I

cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II

autorização do candidato, por escrito;

III

prova de filiação partidária;

IV

declaração de bens, assinada pelo candidato;

V
cópia do título eleítoral ou certidão fornecida pelo cartório
eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua
inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
VI -

certidão de quitação eleitoral;
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VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas
em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do
art. 59.
§ 2º A idade núnima constitucionalmente estabelecida como
condição de elegibilidade é verificada, tendo por referência a data da
posse.
§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e
duas horas para diligências.
§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do prazo
previsto no caput deste artigo.
§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e
Conselhos de Contas deverão tornar disponiveis à Justiça Eleitoral
relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que
a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário,
ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido
de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que
deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo
qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridiculo ou irreverente,
mencionado em que ordem de preferência deseja registrar-se.

§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral
procederá atendendo ao seguinte:
I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que
é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro;
II - ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos
quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um
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dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando
outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo
nome;

In - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será
deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final
do inciso anterior;
IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva
pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá
notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;
V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça
Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes
do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.
§ 2' A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que
é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando
seu uso puder confundir o eleitor.
§ 3' A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de
nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo
para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha
exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha
concorrido em eleição com o nome coincidente.
§ 4' Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral
publicará as variações de nome deferidas aos candidatos.
§ 5' A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias
antes da eleição, as seguintes relações, para uso na votação e apuração:
I . - a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de nome
correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato.
II - a segunda, com o índice onomástico e organizada em
ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato
e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da
respectiva legenda e número.
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Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo
final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou
cancelado.
§ l' A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no
estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá
ser requerido até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que
deu origem à substituição.
§ 2' Nas eleições majoritárias, se O candidato for de coligação,
a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos
órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o
partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.
§ 3' Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se
o novo pedido for apresentado até sessenta dias antes do pleito.

Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo
no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas
estatutárias.
Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será
decretado pela Justiça Eleitoral, após solicitação do partido.

Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios:
I - os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o
número identificador do partido ao qual estiverem filiados;

II - os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com
o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois
algarismos à direita;
III - Os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara
Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem
filiados acrescido de três algarismos à direita;
IV - o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a
numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.

189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5750
§ 1Q Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos,
nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram
atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2Q Aos candidatos a que se refere o § 1" do art. 8 Q é permitido
requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2" do art. 100 da Lei n Q 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 3" Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias,
serão registrados com o número de legenda do respectivo partido e,
nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo
partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os
Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará
obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem.
Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas
Campanhas Eleitorais

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas
sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei.
Art. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores
máximos de gastos que farão por candidatura em cada eleição em que
concorrerem.
§ 1Q Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará
o valor máximo de gastos de que trata este artigo.
§ 2 Q Gastar recursos além dos valores declarados nos termos
deste artigo sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor de
cinco a dez vezes a quantia em excesso.
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Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos
em convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.
§ 1e Os comitês devem ser constituídos para cada uma das
eleições para as quais o partido apresente candidato próprio, podendo
haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições
de uma dada circunscrição.
§ 2' Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê
nacional e facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federal.
§ 3' Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias
após sua constituição, nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais
compete fazer O registro dos candidatos.
Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por
intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira
de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive
os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações
de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecidas nesta lei.
Art. 21. O candidato é o único responsável pela veracidade das
informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em
conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir
conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro
da campanha.
§ l' Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de
conta de qualquer partido ou candidato escolhido em convenção,
destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência
bancária, bem como aos casos de candidatura para Vereador em
Municípios com menos de vinte mil eleitores.
Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas
físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido O disposto nesta lei.
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§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas:

I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos no ano anterior à eleição;
U - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao
valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, na forma desta
lei.
§ 2º Toda doação a candidato específico ou a partido deverá
fazer-se mediante recibo, em formulário impresso, segundo modelo
constante do anexo.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes
a quantia em excesso.
§ 4º Doações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deverão ser efetuadas por meio de cheques cruzados e nominais.

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou
indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I -

entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
UI -

concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V
VI -

entidade de utilidade pública;
entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos
do exterior.
Art. 25. O partido que descumprír as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem
prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico.
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Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro
e aos limites fixados nesta lei, dentre outros:
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e
tamanho;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
III
eleitoral;

aluguel de locais para a promoção de atos de campanha

despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a
IV
serviço das candidaturas;
V -

correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de
Comitês e serviços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda
e assemelhados;
IX - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo,
inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral;
XII -

realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;
XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XV -

custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;

XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral.
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Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a
candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil Ufir,
não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
Da Prestação de Contas
Art. 28. A prestação de contas será feita:
l - n o caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma
disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo
com os modelos constantes do anexo desta lei.
§ 1Q As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas por intermédio do comitê financeiro, devendo ser
acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação
dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2Q As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato.

§ 3Q As contribuições, doações e as receitas de que trata esta
lei serão convertidas em Ufir, pelo valor desta no mês em que
ocorrerem.
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às
eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
l-verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição
majoritária como tendo sido recebidos por intermédio do comitê
conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis;
II - resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas
dos candidatos;

III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas
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dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior,
ressalvada a hipótese do inciso seguinte;
IV - Havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o disputem, referente aos dois turnos, até o
trigésimo dia posterior a sua realização.
§ l' Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela
prestação de contas diretamente à Justiça Eleitoral observarão o
mesmo prazo do inciso III do caput.
§ 2' A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.

Art. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a
Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regularidade.
§ l' A decisão que julgar as contas de todos os candidatos,
eleitos ou não, será publicada em sessão, até oito dias antes da
diplomação.
§ 2' Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.
§ 3' Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da UIÚão,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que
for necessário.

§ 4' Havendo indício de irregularidade na prestação de contas,
a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente do candidato ou do
comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como
determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.
Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos
financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após
julgados todos os recursos, transferida ao partido ou coligação, neste
caso para divisão entre os partidos que a compõem.
Parágrafo ÚIÚCO. As sobras de recursos financeiros de campanha
serão utilizadas pelos partidos políticos, de forma integral e exclusiva,
na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5756

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente a suas
contas.
Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer
processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.
Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto
à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I
II
III

quem contratou a pesquisa;
valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
metodologia e período de realização da pesquisa;

IV
plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau
de instrução, nivel econômico e área física de realização do trabalho,
intervalo de confiança e margem de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
VI
VII

questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
o nome de quem pagou pela realização do trabalho.

§ l' As informações relativas às pesquisas serão registradas
nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos
candidatos.
§ 2' A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de
costume, aviso comunicando o registro das informações a que se refere
este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de
trinta dias.
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§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no
valor de cinqüenta mil a cem mil Ufir.
§ 4' A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de
cinqüenta mil a cem mil Ufir.

Art. 34. (Vetado)
§ l' Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos
poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de
planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir
os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer
ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos
partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um
ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil Ufir.
§ 3' A comprovação de irregularidade nos dados publicados
sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior,
sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no
mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos
de destaque, de acordo com O veículo usado.

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º,
podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da
empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.
Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia
5 de julho do ano da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a
realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso
de rádio, televisão e outdoor.
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§ 2' No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada
a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido
qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
§ 3' A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de vinte mil a cinqüenta mil Ufir ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Art: 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada
a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada
a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de
iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes
cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamento do
tráfego.
§ l' A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto neste artigo sujeitam o responsável
à restauração do bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil
Ufir.
§ 2' Em bens particulares, independe da obtenção de licença
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de
propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes,
pinturas ou inscrições.

§ 3' Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de
propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela
distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária
ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da
polícia.
§ l' O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a
devida comunicação à autoridade policial em, no minimo, vinte e
quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta,
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segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o
local no mesmo dia e horário.
§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à
garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos
serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de
som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados
a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a
duzentos metros:
I - das sedes dos Poderes Executivos e Legislativos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;
II III -

dos hospitais e casas de saúde;
das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando

em funcionamento.

§ 4º A realização de comícios é permítida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.

§ 5' Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e muIta no valor de cinco
mil a quinze mil Ufir:
I -

o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promo-

ção de comício ou carreata;

II - a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou
manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou
imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de
governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui
crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de dez mil a vinte mil Ufir.
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Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do
exercício do poder de polícia.
Da Propaganda Eleitoral mediante outdoors
Art. 42. A propaganda por meio de outdoors somente é permitida após a realização de sorteio pela Justiça Eleitoral.
§ 1º As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos
disponíveis para a veiculação de propaganda eleitoral em quantidade
não inferior metade do total dos espaços existentes no território
municipal.
à

§ 2º Os locais destinados
assim distribuídos:

à

propaganda eleitoral deverão ser

I - trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham
candidato a Presidente da República;
H - trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham
candidato a Governador e a Senador;

IH - quarenta por cento, entre os partidos e coligações que
tenham candidatos a Deputado Federal, Estadual ou Distrital;
IV - nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que tenham candidato a Prefeito e metade entre os que tenham
candidato a Vereador.
§ 3º Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão
dividir-se em grupos eqüitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e coligações concorrentes,
para serem sorteados e usados durante a propaganda eleitoral.
§ 4º A relação dos locais com a indicação dos grupos mencionados no parágrafo anterior deverá ser entregue pelas empresas de
publicidade aos Juízes Eleitorais, nos Munícípios, e ao Tribunal
Regional Eleitoral, nas Capitais, até o dia 25 de junho do ano da
eleição.
§ 5º Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na imprensa oficial, até o dia 8 de julho, a relação de partidos
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e coligações que requereram registro de candidatos, devendo o sorteio
a que se refere o caput ser realizado até o dia 10 de julho.
§ 6' Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido,
qualquer que seja o número de partidos que a integrem.
§ 7' Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar
às empresas, por escrito, como usarão os outdoors de cada grupo dos
mencionados no § 3', com especificação de tempo e quantidade.
§ 8' Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos entre os
demais concorrentes interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação.
§ 9' Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhes couberem.
§ 10. O preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que
trata este artigo não poderá ser superior ao cobrado normalmente
para a publicidade comercial.

§ 11. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa
responsável, os partidos, coligações ou candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de cinco
mil a quinze mil Ufir.
Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
Art. 43. É permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga,
na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por
edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de
página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.
Parágrafo único. A inobservância dos limites estabelecidos neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os
partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a multa no valor de
mil a dez mil Ufir ou equivalente ao da divulgação da propaganda
paga, se este for maior.
Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de
propaganda paga.
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Art. 45. A partir de 1" de julho do ano da eleição, é vedado às
enússoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário:
I - transnútir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de
consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar
o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou
vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato,
partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse
efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorávelou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes;
IV
gação;

dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coli-

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido
político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;
VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato
escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se
coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por
ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato,
fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
§ 10 A partir de 10 de agosto do ano da eleição, é vedado ainda
às enússoras transnútir programa apresentado ou comentado por
candidato escolhido em convenção.

§ 20 Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a
inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil Ufir, duplicada em
caso de reincidência.
§ 30 As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos
pelas empresas de comunicação social na Internet e demais redes
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destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor
adicionado.
Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão,
por emis~ora de rádio ou televisão, de debates sobre .a~ el:ições
majoritána ou proporcional, sendo assegurada a participação de
candidatos dos partidos com representação na Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates
poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um
mesmo cargo eletivo;

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

H - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de
candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo,
podendo desdobrar-se em mais de um dia;
IH - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se
celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações
interessados.
§ 1· Será admitida a realização de debate sem a presença de
candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação
responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência minima
de setenta e duas horas da realização do debate.
§ 2· É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição
proporcional em mais de um debate da mesma emissora.

§ 3· O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no art. 56.

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de
televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos
quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário
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destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita,
na forma estabelecida neste artigo.
§ 10 A propaganda será feita:

I - na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze
horas às dozes horas e vinte e cinco minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das
vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinqüenta e cinco
minutos, na televisão;

II - nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintasfeiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das dozes horas e vinte e cinco minutos às doze horas e
cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e vinte e cinco minutos às treze horas e
cinqüenta minutos e das vinte horas e cinqüenta e cinco minutos às
vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;

III - nas eleições para Governador de Estado e do Distrito
Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas
às doze horas e vinte minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte
horas e trinta minutos às vinte horas e cinqüenta minutos, na
televisão;

IV - nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta
minutos e das doze horas e vinte minutos às dozes horas e quarenta
minutos, no rádio;

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta
minutos e das vinte horas e cinqüenta minutos às vinte e uma horas
e dez minutos, na televisão;
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v -

na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-fei-

ras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinqüenta
minutos e das doze horas e quarenta minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;

b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinqüenta
minutos e das vinte e uma horas e dez minutos às vinte e uma horas
e vinte minutos, na televisão;
VI - nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas,
quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas
às doze horas e trinta minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte
horas e trinta minutos às vinte e uma horas, na televisão;
VII - nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e
aos sábados, nos mesmos horários previstos no inciso anterior.
§ 22 Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos
termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Cãmara
dos Deputados, observados os seguíntes critérios:
I - um terço, igualitariamente;
II - dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o
resultado da soma do número de representantes de todos os partidos
que a integram.
§ 3 2 Para efeito do disposto neste artigo, a representação de
cada partido na Câmara dos Deputados será a existente na data de
início da legislatura que estiver em curso.
§ 4 2 O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma
dos representantes que os partidos de origem possuíam na data
mencionada no parágrafo anterior.
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de
concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição
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prevista no art. 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre
os candidatos remanescentes.
§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios
de distribuição referidos no caput, obtiverem direito a parcela do
horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito
de acumulá-lo para uso em tempo equivalente.

Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em. que não haja emissora de televisão, os órgãos regionais de
direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para divulgação em rede da
propaganda dos candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que os atingem.
§ 1a A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo,
dividindo o tempo entre os candidatos dos Municípios vizinhos, de
forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja
igual ao de emissoras geradoras disponíveis.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas
mesmas condições.
Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e
televisão reservarão, a partir de quarenta e oito horas da proclamação
dos resultados do primeiro turno e até a antevéspera da eleição,
horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita,
dividido em dois períodos diários de vinte minutos para cada eleição,
iniciando-se às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte
horas e trinta minutos, na televisão.
§ 1s Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda deste iniciarse-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.
§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.

Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da
ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no
primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a
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propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.
Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as
emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados
no art. 57 reservarão, ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserçães de até sessenta
segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas
obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo
da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos
termos do § 2' do art. 47, obedecido O seguinte:
I - o tempo será dividido em partes iguais para a utilização
nas campanhas dos candidatos às eleiçães majoritárias e proporcionais, bem corno de suas legendas partidárias ou das que componham
a coligação, quando for o caso;
II - destinação exclusiva do tempo para a campanha dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no caso de eleiçães muuicipais;
lU - a distribuição levará em conta os blocos de audiência
entre as oito e as doze horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e
as vinte e uma horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas;
IV - na veiculação das inserçães é vedada a utilização de
gravações externas, montagens ou trucagens, computação gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais, e a veiculação de mensagens
que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação.
Art. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a Justiça
Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de
televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo
anterior, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que
tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior
e menor audiência.
Art. 53. Não serão admitidos cortes instantãneos ou qualquer
tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos.
§ l' É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar
ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário
eleitoral gratuito do dia seguinte.
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§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá
a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à
moral e aos bons costumes.
Art. 54. Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos desta ou daquele, qualquer cidadão
não filiado a outra agremiação partidária ou a partido integrante de
outra coligação, sendo vedada a participação de qualquer pessoa
mediante remuneração.
Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será pernútida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados
a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos.
Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos
incisos I e II do art. 45.
Parágrafo único. A inobservància do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do
usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subseqüente, dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se
a informação de que a não-veiculação do programa resulta de infração
da lei eleitoral.
Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a
Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro
horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as
disposições desta lei sobre propaganda.
§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a
emissora transmitirá a cada quinze minutos a informação de que se
encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral.
§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será
duplicado.
Art. 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de
televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por
assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos
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Deputados, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do
Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.
Do Direito de Resposta

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1e O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o
exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes
prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I gratuito;

vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação
normal das emissoras de rádio e televisão;
II] setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

§ 2' Recebido O pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo
a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da
data da formulação do pedido.
§ 3' Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:

I -

em órgão da imprensa escrita:

a) O pedido deverá ser instruido com um exemplar da publicação
e o texto para resposta;

b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo
veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos
de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a
decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação
maior que quarenta e oito horas, na primeira vez em que circular;
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c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita
no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que
fora do prazo de quarenta e oito horas;
d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem SUa
reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a
Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta;
e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da
decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares,
a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;
n - em programação normal das emissoras de rádio e de
televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para
que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei
n' 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, cópia da fita da
transmissão, que será devolvida após a decisão;
b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça
Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia
protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a
decisão final do processo;
c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito
horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca
inferior a um minuto;
In - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa,
nunca inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou
coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigirse aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela
ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas
vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o
partido ou coligação atingidos deverão Ser notificados imediatamente
da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno
ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no
início do programa do partido ou coligação;
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e) O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, para
veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo
horário se praticou a ofensa;
fJ se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha
usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na
ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral, tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual
tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de
duas mil a cinco mil Ufir.
§ 4' Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua
reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a
resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar,
ainda que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e
forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
§ 5' Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe
recurso às instâncias superiores, em vinte e quatro horas da data de
sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 6' A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo
máximo de vinte e quatro horas, observando-se o disposto nas alíneas
d e e do inciso III do § 3' para a restituição do tempo em caso de
provimento de recurso.
§ 7' A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior
sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no art. 345 da Lei
n' 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
§ 8' O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que
conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no
valor de cinco mil a quinze mil Ufir, duplicada em caso de reiteração
de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei n" 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por
sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em
caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
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§ 1s A votação eletrônica será feita no número do candidato ou
da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o
nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna
eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.
§ 29 Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a
identificação do candidato, desde que o número identificador do
partido seja digitado de forma correta.

§ 3 9 A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, 08
painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, 08 referentes às eleições majoritárias.
Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto
de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.
Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos,
coligações e candidatos ampla fiscalização.
Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica,
somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o
art. 148, § 1º, da Lei n'' 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a
hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo
de votação.
Das Mesas Receptoras
Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no
prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora, devendo a
decisão ser proferida em 48 horas.
§ 1s Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal
Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em
igual prazo.
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§ 2' Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de dezoito anos.
Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau
ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na
mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.
Da Fiscalização das Eleições

Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou
coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem,
por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.
§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma
Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.
§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente
do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça
Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos
fiscais e delegados.
Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as
fases do processo de votação e apuração das eleições, inclusive o
preenchimento dos boletins de urna e o processamento eletrônico da
totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a serem usados.
§ 1º No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento dos
programas de computador a que se refere este artigo, o partido ou
coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça
Eleitoral.
§ 2º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados,
contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.
Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico
de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no
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momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia contidos em meio magnético.
Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos
candidatos nela votados.
§ 10 O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia
do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos
representantes o requeiram até uma hora após a expedição.
§ 2° O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunídade pelo mesmo período, e
multa no valor de um mil a cinco mil Ufir.
Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode
ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em
quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.
Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento
e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro
meio eletrôníco, o inteiro teor da decisão e da impugnação.
Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber
ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o
exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser
imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos
na Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e
delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à
instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para
tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada.
Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção
do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos
dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi
interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna.
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a
dez anos:
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I - obter acesso a sistema de tratamento automático de dados
usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem
de votos;
II - desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer
outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;
III - causar, propositadamente, dano físico ao equipamento
usado na votação ou na totalização de votos ou as suas partes.
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em
Campanhas Eleitorais
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não,
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportuuidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político
ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à admiuistração
direta ou indireta da Uuião, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Muuicípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos
regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração
direta ou indireta federal, estadual ou muuicipal do Poder Executivo,
ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex offício,
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remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do

pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob
pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério
Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da
Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia
e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais
civis e de agentes penitenciários;
VI -

nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos
Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço
em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender
situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional

dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos

federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
Administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
púbica, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televísão, fora do
horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das
funções de governo;
VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no
inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos fedeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997
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rais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da Administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos
anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior
à eleição.
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda
de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início
do prazo estabelecido no art. 72 desta lei e até a posse dos eleitos.
§ F Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo,
quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos
órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta, ou
fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em
campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos
a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e VicePrefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos,
encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não
tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará
os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil Ufir.
§ 5º No caso de descumprimento do inciso VI do caput, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o agente público responsável, caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do registro.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada
reincidência.
§ 79. As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda,
atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso
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I, da Lei n· 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições
daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso
lII.
§ 8· Aplicam-se as sanções do § 4· aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiarem.
§ 9· Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei n?
9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto
no § 4·, deverão ser exc1uidos os partidos beneficiados pelos atos que
originaram as multas.

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto
no art. 22 da Lei Complementar n" 64, de 18 de maio de 1990, a
infringência do disposto no § 1· do art. 37 da Constituição Federal,
ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos.
Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte
oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha
eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a
que esteja vinculado.
§ 1· O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o
tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no
trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo
ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.
§ 2· No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em
primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle
interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos

dos parágrafos anteriores.
§ 3· A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a
comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de
controle interno.
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§ 42 Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos infratores
pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a
cada reiteração de conduta.

Art. 77. É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo
participar, nos três meses que precedem o pleito, de inaugurações de
obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.
Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 42 e
52, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.
Disposições Transitórias

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica.
Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada
partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo,
no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por
cento do número de candidaturas que puder registrar.
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para
campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos
comitês financeiros dos partidos ou coligações.
§ 1" As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à
eleição.
§ 2' A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo
sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso.
§ 32 Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica que ultrapassar o limite fixado no § 12 estará sujeita à
proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos
com o Poder Público pelo período de cinco anos, por determinação da
Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa.
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Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema
eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras
definidas nos arts. 83 a 89 desta lei e as pertinentes da Lei n" 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça
Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às
Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, COm
tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o
gênero na denominação dos cargos em disputa.
§ l' Haverá duas cédulas distintas: uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 2' Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo
nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido
a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.
§ 3' Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a
cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do
candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.
§ 4' No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que
se refere o § 2', os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo
da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na
ordem j á definida.
§ 5' Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2',
devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da
cédula nas vinte e quatro horas seguintes.
Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina
duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para O
preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor
amarela.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação
e o número de eleitores por Seção, para garantir o pleno exercício do
direito de voto.
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Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a
homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato.
Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á
voto de legenda quando o eleitor assinalar O número do partido no
local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será
computado.
Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos
partidos e coligações o direito de observar diretamente, à distância
não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e
a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.
§ l' O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação
do boletim.
§ 2' Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim,
o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos
partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o
requeiram até uma hora após sua expedição.
§ 3' Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido
ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4' O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de um a três meses, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e milita no valor de um mil a cinco mil Ufir.
§ 5' O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos
boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não
poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou
totalizadora.

§ 6' O boletim mencionado no § 2' deverá conter o nome e o
número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.
Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a
recontar a urna, quando:
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507·5801, set. 1997

5782
I - o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da
apuração;
II - ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média
geral das demais Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral.

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o
eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a
fornecê-los.
Disposições Finais

Art. 90. Aos crimes defiuidos nesta lei, aplica-se o disposto nos
arts. 287 e 355 a 364 da Lei n Q 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.
§ 1Q Para os efeitos desta lei, respondem penalmente pelos
partidos e coligações os seus representantes legais.
§ 2Q Nos casos de reincidência, as penas pecuuiárias previstas
nesta lei aplicam-se em dobro.

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de
transferência será recebido dentro dos cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.
Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punivel com detenção, de
um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil
Ufir.

Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de oficio a revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que:
I - o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em
curso seja dez por cento superior ao do ano anterior;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5507-5801, set. 1997

5783
II - o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez
e quinze anos, somada à de idade superior a setenta anos do território
daquele Município;
III - o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da
população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das
emissoras de rádio e televisão, no período compreendido entre 31 de
julho e o dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que
poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação
de seus comunicados, boletins e instruções ao eleitorado.
Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das
candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das
eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e
dos Juízes de todas as Justiças e instãncias, ressalvados os processos
de habeas corpus e mandado de segurança.
§ 10 É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar
de cumprir qualquer prazo desta lei, em razão do exercício das funções
regulares.

§ 20 O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime
de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito
de promoção na carreira.
§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal,
estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a
Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade
sobre suas atribuições regulares.
§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações
serão notificados para os feitos de que trata esta lei com antecedência
mínima de vinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

Art. 95. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que
envolvam determinado candidato é defeso exercer suas funções em
processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento
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podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato,
e devem dirigir-se:

I -

aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais,
estaduais e distritais;
III -

ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

§ l' As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
§ 2' Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger
mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz
para apreciar as reclamações ou representações.
§ 3' Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares
para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem
dirigidas.
§ 4Q OS recursos contra as decisões dos Juízes auxiliares serão
julgados pelo Plenário do Tribunal.

§ 5' Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para,
querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.
§ 6' Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a notificação poderá ser feita ao partido ou coligação a que
pertença.
§ 7' Transcorrido o prazo previsto no § 5', apresentada ou não
a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará
publicar a decisão em vinte e quatro horas.
§ 8' Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser
apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão
em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de
contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 9' Os tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito
horas.
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§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode
ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo
com o rito definido neste artigo.
Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao
Tribunal Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as
disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive
quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em
vinte e quatro horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento
que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.
Parágrafo único. No caso do descumprimento das disposições
desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser
feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste
artigo.
Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos
serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela
Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer
outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei.
Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços
nas campanhas eleitorais não gera vinculo empregatício com o candidato ou partido contratantes.
Art. 101. (Vetado).
Art. 102. O parágrafo único do art. 145 da Lei nº 4.737, de
de julho de 1965 - Código Eleitoral passa a vigorar acrescido
seguinte inciso IX:
«Art. 145
Parágrafo único. ..
IX - os policiais militares em serviço.»

15
do
..
..

Art. 103. O art. 19, caput, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995 - Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro
de cada ano, o partido por seus órgãos de direção municipais,
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regionais ou nacional, deverá remeter, aos Juízes Eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação
dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
........................................................................................................»

Art. 104. O art. 44 da Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3":
«Art. 44

.

§ 3" Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos
ao regime da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993."

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal
Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do pleito.
§ 1" O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário,
mediante documento de arrecadação correspondente.
§ 2" Havendo substituição da Ufir por outro índice oficial, o
Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice.
Art. 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329,
333 e o parágrafo único do art. 106 da Lei n" 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral; o § 4" do art. 39 da Lei n" 9.096, de 19 de
setembro de 1995; o § 2" do art. 50 e o § 1" do art. 64 da Lei n" 9.100,
de 29 de setembro de 1995; e o § 2" do art. 7" do Decreto-Lei n? 201,
de 27 de fevereiro de 1967.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Iris Rezende
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Anexo
Nome do Partido
Recibo Eleitoral

Sigla e rfJ- do Partido/série
Recebemos de

U.F.

R$
Ufir

Município
Valor por extenso
em moeda corrente

Endereço:
Mun._ _ _CEP
CPFouCGCnll

doação para campanha eleitoral das eleições municipais

Data---l-"_I

a quantia de R$
correspondente 8 _ _Ufir

(Assinatura do responsável)
Nome do Resp.
CPFNll

Data---.!---.!_
Nome do Responsável

Série: sigla e nl!do partido/numeração seqüencial

CPFnll

_--,--,-,-

,Nll da Identidade:'

_-,-_~Banco:'

,

_

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA
_c:-___,-,--NIl da Identidade:

Assinatura

_

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
a) Dados do Candidato

1 - Nome - informar o nome completo do candidato;
2 - NQ - informar o número atribuído ao candidato para concorrer
às eleições;
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3 - N° do CPF - informar o número do documento de identificação
do candidato no Cadastro de Pessoas Físicas;
4 - N° da Identidade - informar o número da carteira de identidade do candidato;
5 - Órgão Expedidor - informar o órgão expedidor da Carteira de
Identidade;
6 - Endereço Residencial - informar o endereço residencial completo do candidato;
7 - Telefone - informar o número do telefone residencial do candidato, inclusive DDD;
8 - Endereço Comercial - informar o endereço comercial completo
do candidato;
9 - Telefone - informar o número do telefone comercial do candidato, inclusive DDD;
10 - Partido Político - informar o nome do partido político pelo
qual concorre às eleições;
11 - Comitê Financeiro - informar o nome do comitê financeiro ao
qual está vinculado o candidato;
12 - Eleição - informar a eleição para a qual o candidato concorre
(cargo eletivo);
13 - Circunscrição - informar a circunscrição à qual está jurisdicionado o Comitê;
14 - Conta Bancária n? - informar o número da conta corrente da
campanha, caso tenha sido aberta pelo candidato;
15 - Banco - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco
onde abriu a conta corrente;
16 - Agência - informar a agência bancária onde foi aberta a conta
corrente;
17 - Limite de Gastos em Real - informar, em ReaL, o limite de
gastos estabelecidos pelo Partido;
b) Dados do Responsável pela Administração Financeira da Campanha
1 - Nome - informar o nome do responsável indicado pelo candidato para administrar os recursos de sua campanha;

2 - N° do CPF - informar o número do documento de identificação
do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas;
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3 - NQ da Identidade - informar o número da carteira de identidade do responsável;
4 - Órgão Expedidor - informar o órgão expedidor da carteira de
identidade;
5 - Endereço Residencial - informar o endereço residencial completo do responsável;
6 - Telefone - informar o número do telefone residencial, inclusive
DDD;
7 - Endereço Comercial- informar o endereço comercial completo
do responsável;
8 - Telefone - informar o número do telefone comercial, inclusive
DDD;
9 - indicar local e data do preenchimento;
10 - assinaturas do candidato e do responsável pela administração
financeira da campanha.

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS RECEBIDOS (Modelo 2)
Direção NacionallEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato'
Eleição:
UFlMunicípio,

Data

Numeração

Local,

Quantidade

_

_
Recebidos de

Data.-l_I_ _

Assinatura

Assinatura

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p- 5507-5801, set. 1997

5790
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1 - Direção NacionalJEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem está apresentando a demonstração: se direção nacional do partido político, direção estadual, comitê
financeiro ou candidato;
2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UFlMunicípio - informar a Unidade da Federação e Município;

4 - Data - informar a 'data em que os recibos eleitorais foram
recebidos, no formato dia, mês e ano;
5 - Numeração - informar a numeração e série dos recibos eleitorais recebidos;
6 - Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais
recebidos;
7 - Recebidos de - informar o nome do órgão repassador dos
recibos;
8 - indicar local e data do preenchimento;
9 - assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS (Modelo 3)
Direção Nacional do Partido EstaduallComitêlCandidato---==c--:-:-:-

Eleição

Data

_

UFlMunicípio,
Número
dos

Recibos

Espécie
do
Recurso

Doador/
Contrí-

CGC/CPF

_

Valores

buinte

Ufir

R$

Total Transportar

Local
Assinatura

~Data---.1--!_
~Assinatura'

_
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1 - Direção Nacional do Partido/Comitê Financeiro/Candidato
_ informar o nome de quem está apresentando a demonstração:
se direção nacional/estadual do partido político, comitê ou candidato;
Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);

2 -

3 - UFlMunicípio - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data - informar a data em que a doação/contribnição foi
recebida, no formato dia, mês e ano;
5 - Número dos Recibos - informar a numeração e série dos
recibos eleitorais entregues aos doadores/contribuintes;
6 - Espécie do Recurso - informar o tipo de recurso recebido, se
em moeda corrente ou estimável em dinheiro;
7 - Doador/Contribuinte - informar o nome completo de quem
doou os recursos, inclusive no caso de recursos próprios do candidato;
8 - CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/contribuinte, conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física;
9 -

Valores

9-a - Ufir - informar o valor das arrecadações em Ufir, dividindo o valor em R$ pelo valor da Ufir do mês da doação em moeda
corrente;
9-b - R$ - informar o valor da doação em moeda corrente;
10 - Tota1lTransportar - informar o total em Ufir e R$ dos valores
arrecadados;
11 -

indicar local e data do preenchimento;

12 -

assinatura dos responsáveis.
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RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS(Modelo 4)
Direção N acional/Estadual do Partido/Comitê/Candidato'
Eleição
UFlMunicípio,
Data do
recebimenta

Identífíceção/Emítente/Doador
Nome

CGC/CPF

Datada
Emissão

_
~_ _

Identificação do Cheque

Na Banco

N2Ag.

Valores

Na cheque

R$

Total/fransportar

Local

,Data~--1_

Assinatura

~Assinatura

_

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Direção NacionallEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem está apresentando a demonstração: se direção nacional/estadual do partido político, comitê ou candidato;

2. Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3. UFIMunicípio - informar a Unidade da Federação e Município;
4. Data do Recebimento - informar a data em que os cheques foram
recebidos, no formato dia, mês e ano;
5. Identificação do Emitente!Doador
5-a -

Nome - informar o nome do emitente do cheque;

5-b - CGC/CPF - informar o número do GCG ou CPF do emitente
do cheque, conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física;
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6. Identificação do Cheque
6-a - Data da Enússão - informar a data em que o cheque foi
enútido pelo doador, no formato dia, mês e ano;
6-b 6-c -

N' do Banco - informar o número do banco sacado;
NQ da Agência - informar o número da agência;

6-d -

N' do Cheque - informar o número do cheque;

7. Valores -

R$ -

informar o valor dos cheques em moeda

corrente;

8. TotaJ!Transportar - informar o total em R$ dos cheques recebidos;

9. indicar local e data do preenchimento;
10. assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS
RECURSOS (Modelo 5)
PARTIDO/COMIT~/CANDIDATO

I UFlMunicípio

ELEIÇÃO
TíTULO DA CONTA
1 - RECEITAS
DOAÇÕES E CONTRIDurÇOES

TOTALR$

Recursos Próprios

Recursos de Pessoas Físicas
Recursos de Pessoas Jurídicas
Transferências Financeiras Recebidas

FUNDO PARTIDÁRIO
Cotas Recebidas

RECEITAS FINANCEIRAS
Variações Monetárias Ativas
Rendas de Aplicações

OUTRASRECEITAS
Vendas de Bens de Uso

F. PARTIDÁRIO
2 -

O.RECURSOS

TOTALR$

DESPESAS

Despesas com Pessoal
Encargos Sociais
Impostos
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Aluguéis

DeopeBRB de Viagens
Honorários Profiesionais
Locações de Bens Móveis

Despesas Postais
Materiais de Expediente
Despesas com verculoe
Propagandas e Publicidade
Serviços Preetadca por 'Iercfeirce
Daehêa de Artistas ou Animadores
Materiais Impreaaoa
Lanches e Refeições
Energia Elétrica
Deepeeae de Manutenção e Reparo
Montagem de Palanques e Equipamentee
Despesas com Pesquisas ou Testes Eleitorais
Despesas de Eventos Promocionais
Despesas Financeiras
Produção Audiovisuais
Outras Despesas
3 - TRANSFEMNCIAS FINANCEIRAS
EFETUADAS
4 -

IMOBILIZAÇÕES-TOTAL

Bens Móveis
Bens Imóveis
5 -

SALDO (+1-2-3-4=5) TOTAL

Saldo em Caixa
Saldo em Banco
Banco (

)

Obs.: As obrigações a pagar deverão ser deduzidas dos saldos financeiros (caixa e banco),
sendo demonstradas mediante demonstração de obrigações a pagar (modelo 11) devídamente assinada pelo tesoureiro.

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ FINANCEIRO(Modelo 6)
Partido:
Direção/Comitê Financeiro/Candidato:.
Eleição:
Número da Conta Bancária
Endereço:

-,--Único? Sim:
Não:.
UFlMunicípio:_ _,--Banco:
Agência::

_
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Nomedos Membros

Local

Funções

~Data____l____l_

Assinatura

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Nome do Partido - informar o nome do partido político;

2. Direção/Comitê/Candidato - informar se é da Direção NacionaIlEstaduaIlComitê Financeiro ou Candidato;
2-a - Único? Sim? Não? - marcar um X no campo correspondente,
conforme se trate, no caso de Comitê EstaduaI!MunicipaI, de Comitê
Único do Partido para as eleições de toda a circunscrição ou de comitê
específico para determinada eleição;
3. Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
4. UFlMunicípio - informar a Unidade da Federação e Município;

5. Conta Bancária - informar o número da conta corrente do comitê
financeiro;
6. Banco -

informar o banco onde foi aberta a conta corrente do

comitê;

7. Agência - informar a agência bancária;
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8. Nomes dos Membros - informar o nome completo dos membros
do comitê financeiro;
9. Funções - informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles
exercidas, na mesma ordem da citação dos nomes;
10. indicar local e data do preenchimento;
11. assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 7)
Nome do Partido:

_

Direção/Comitê Financeiro/Candidato:'

_

Eleição
Limite emR$

Candidato

Número

Nome

Total!I'ransportar

Local

Data---.l---.J._

Assinatura

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Nome do Partido - informar O nome do partido político;
2. Comitê FinanceirolDireção/Candidato - informar o nome: se da
direção nacional/estadual, do comitê e candidato que está apresentando a demonstração;
3. Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
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4. Candidato
4-a - Nome - informar o nome completo do candidato;
4-b - Número - informar o número atribnído ao candidato, como
o qual concorre à eleição;
5. Limites em R$ - informar o valor em real do limite de gastos
atribuído ao candidato, pelo partido;
6. TotallTransportar - informar o total em real;
7. indicar local e data do preenchimento;
8. assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUíDOS (Modelo S)
Direção NacionallEstaduallComitê Financeiro:
Eleição:
Numeração

Data

Local.

_
_

Quantidade

Distribuído a

Data--'..-..-I_

Assinatura

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Direção N acionalJEstadual do Partido/Comitê Financeiro -informar o nome de quem está apresentando a demonstração: se direção
nacional/estadual do partido político ou comitê financeiro;
2. Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3. Data - informar a data da entrega dos recibos eleitorais, no
formato dia, mês e ano;
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4. Numeração - informar a numeração dos recibos eleitorais distribuídos, inclusive com a sua série;
5. Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais distribuídos, separados por valor de face;
6. Distribuido a - informar o nome da Direção (NacionallEstadual)
ou do Comitê ou Candidato que recebeu os recibos eleitorais;
7. indicar local e data do preenchimento;
8. assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Modelo 9)
Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro:
Nome do Partido/Comitê/Candidato
Beneficiário

Data

_
Valores
R$

TotallTransportar

Local

Data---.!-----.I_

Assinatura

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Direção NacionallEstadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem realizou as transferências: se direção nacional/estadual do partido ou comitê financeiro, inclusive no caso de
coligações;
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2. Data - informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formado dia, mês e ano;

3. Nome do Partido/Comitê/Candidato - informar onome do partido
(Direção NacionallEstadual) do Comitê ou do Candidato beneficiário
da transferência dos recursos, inclusive no caso de coligações;
4. Valores - R$ - informar o valor das transferências em moeda
corrente;
5. TotallTransportar - informar o total e em R$ das transferências
efetuadas;
6. indicar local data do preenchimento;
7. assinatura dos responsáveis.

e

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRACONSOLIDADA (Modelo 10)

NomedoPartidO:-=====================

DireçãoNacional:_

Comitês
FInanceiros Vinculados

ValoresR$

Arrecadados

Aplicados

Saldos

Totais/I'ransportar

Local.

Data-'-'_

Assinatura

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Nome do Partido - informar o nome do partido político;
2. Comitês Financeiros Vinculados - infonnar o nome da direção
estadual ou comitê estadual ou municipal vinculados à campanha
para prefeito;
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3. ValoreslR$
3-a - Arrecadados - informar o total, em moeda corrente, dos
valores arrecadados para cada Comitê;
3-b - Aplicados - informar o total, em moeda corrente, dos valores
aplicados para cada Comitê;
3-c - Saldos - informar os saldos financeiros apresentados, de
cada Comitê.
4. TotaisiTransportar - informar os totais dos recursos arrecadados, aplicados e dos respectivos saldos, representando o movimento
financeiro de toda a campanha para prefeito;
5. indicar local e data do preenchimento;
6. assinatura dos responsáveis.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 11)

Direção Nacional do Partido Político:

_

Circunscrição

Valores em R$

Tota1lTransportar

Local

~D.ta___l___l_

Assinatura

Assinatura
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1. Direção Nacional do Partido Político - informar o nome do
partido político;
2. Número - informar o número com o qual o partido político
concorreu às eleições;
3. Circunscrição - informar a circunscrição em relação à qual foi
estabelecido o limite de gastos;
4. Valores em Real - informar o valor em real do limite de gastos
atribuído pelo Partido, para cada circunscrição;
5. Total!I'ransportar - informar o total em real;
6. indicar local e data do preenchimento;
7. assinatura dos responsáveis.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.584, DE 2 DE SETEMBRO
DE 1997
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidade de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado
da Fazenda:
I - a receber, de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe,
ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de
juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso I.
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.585, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Institui as Gratificações de Desempenho
de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atiuidadede Informações Estratégicas (GDI), de
Atividade Fundiária (GAF), e Provisória
(CP) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando de desempenho de atividades juridicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente
Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União
e nos seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Juridico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União;
V - de Procurador do Tribunal Marítimo, quando em exercício
no Ministério da Marinha.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário
do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades de
inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Art. 3º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
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voltadas para a colonização e reforma agraria, especialmente as
relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário; a projetos
de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I
II
III

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I -

número de pontos resultantes da avaliação de desempenho;

II - valor do maior vencimento básico da Tabela de Vencimento Básico em que o servidor esteja posicionado;
III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir no
máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 19, 29 e 3º.
§ 2º Os percentuais para as carreiras e cargos de que tratam o
art. 1º são os constantes do Anexo L
§ 3º O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2º é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4º O percentual para os cargos de que trata o art. 3º é de
0,0936%.

§ 5º Para o cálculo da GFJ, não se aplica ao vencimento básico
referido no inciso II, o disposto no § 1º, do art. 1º, do Decreto-Lei
nº 2.333, de 11 de junho de 1987.
Art. 5º Os critérios para a avaliação de desempenho individual
e institucional constarão de ato:
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I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e
cargos referidos nos incisos I a III do art. 1°;
II - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';
b) do Ministro de Estado da Marinha, no caso do cargo de que
trata o inciso V do art. 1';
c) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no caso
dos cargos de que trata o art. 2';
d) do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, no caso dos
cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 3'.
Art. 6' A GFJ, GDI e a GAF serão calculadas com base em 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho,
até os critérios de avaliação de desempenho individual de que trata O
art. 5' sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de I? de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer
à segninte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou
entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento
até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão
ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até
noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
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§ 1° Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo n.
§ 2° Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em

exercício;
b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
cargo;

fJ data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3° Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
a todos os beneficiários.
§ 4° Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) no periodo referido no inciso II do art.

6";

Art. 8° O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou
entidades do Governo Federal, farájus à gratificação calculada com base
no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 9" O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista
nos arts. 1º,2º,3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente,

quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou
se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes, para outros
órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5", a GFJ, a DGI e a GAF serão
calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho
individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma definida no art. 4º, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho
referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto no
caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995, os
servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de 1º de setembro de 1997, a gratificação
de que trata o art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, poderá ser estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e de
Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.

Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo,
poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de cargos
efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas
federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da
Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19
da Lei n'' 9.028, de 1995, da carreira de Defensor Público da União e
de Procurador do Tribunal Marítimo.
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§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior da Tabela de Vencimento
Básico dos servidores públicos civis da União e não será paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da
Lei n' 9.028, de 1995.
§ 2' Para o cálculo da GP, não se aplica ao vencimento básico
referido no parágrafo anterior o disposto no § l' do art. l' do Decreto-Lei n' 2.333, de 1987.
§ 3' Os critérios para atribuição da GP serão estabelecidos em
regulamento.
§ 4' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 5' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. A GFJ e a GP não são devídas aos ocupantes dos cargos
de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do
Brasil e Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, por terem
estruturas remuneratórias próprias.
Art. 15. O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o definido no Anexo III desta medida
provisória.
Art. 16. O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente
Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso IlI, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o definido no Anexo IV desta medida provísória.
Parágrafo único. O vencimento básico dos cargos de Assistente
Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União
na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n? 9.028, de 12 de
abril de 1995, é o da Tabela de Vencimento Básico dos servídores
púbicos civis da União.

Art. 17. É de quarenta horas semanais ajornada de trabalho dos
integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provísória.
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Art. 18. Os cargos de Assistente Jurídico que estejam vagos em
9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n? 9.028,
de 1995, passam a integrar a carreira de Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União.
§ 1· Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transportos pelo inciso II do art. 19 da Lei n· 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2· Os demais cargos de Assistente Jurídico, não alcançados
pelo art. 19 da Lei n· 9.028, de 1995, serão extintos, automaticamente,
em caso de vacância.

Art. 19. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado de
todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão L
Art. 20. O ingresso nos cargos de nivel superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e c!assificatórias, sendo a
primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
Art. 21. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. ]O e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 22. As gratificações criadas por esta medida provisória são
devidas a partir de 1· de setembro de 1997.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176· da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Raul Belens Jungmann Pinto
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Anexo I
Percentuais para cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial
1B Categoria

0,14986%
0,13881%
0,12776%

2l!Categoria

Percentuais para cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das carreiras e cargos de Procurador do
Tribunal Marítimo, Procurador e Advogado de autarquia e de
fundação pública federal, Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
II
I

0,14986%
0,13881%
0,12776%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

D
D
D
D
D

V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
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Anexo II
Regra de Ajuste de Avaliação de Desempenho Individual
Total de Deu"
pantes de cargo ou de irrtegrantes da carreíra no órgão

Número mínimo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreira com desempenho
até 75% do limite máximo de pontos de desempenho individual

9
8
7
6
5
4

2

3
2

1

1

Número máximo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreira com desempenho

Número máximo de

7
7
6

2
2
2

5
4

1
1

3
2
2

1

ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreira com desempenho
acima de 75% até 100% acima de 90% até 100%
do limite máximo de do limite máximo de
pontos de desempenho pontos de desempenho
individual
individual

1
1
1
1
1

O
O

1

1
1

1

Anexo III
Defensor Público da União
Denominação
Defensor Público da União de Categoria Especial
Defensor Público da União de lI!Categoria
Defensor Público do União de 21! Categoria

Vencimento

CR$)

Art. 72 da Lei
nI/8.460/92

CR$)

524,30

208,64

490,57
458,43

199,43
190,63

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação
Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurídico da AGU de lI!Categoria
Assistente Jurídico da AGU de 21! Categoria

Vencimento

CR$)

Art. 72 da Lei
n g 8.460/92

CR$)

524,30

208,64

490,57
458,43

199,43
190,63
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade
do Tesouro Nacional, na quitação de débitos
com o INSS, e dá outras providências.

o

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

Art. 1º O Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Título da Dívida Agrária
a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro N acionaI do Ministério
da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive
oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas fisicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas, com
a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referidas no inciso anterior.
§ 12 Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2 2 Os vaIores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas
previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;
b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.
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§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujo fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.
Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
NacionaI, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.

Art. 3º A União poderá promover leilães de certificados da dívida
pública mobiliária federaI a serem emitidos com a finalidade exclusiva
de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em permuta por
títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro NacionaI ou por
créditos decorrentes de securitizaçâo de obrigações da União.
§ 1º A emissão dos certificados de que trata o caput processarse-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados:

b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;
c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.

Art. 4º O Tesouro Nacionai efetuará o resgate dos certificados de
sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a
equivaIência econômica do leilão previsto no caput do artigo anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;

II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os
créditos contra a União originários de títulos representativos da
dívida pública federaI.
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Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais para
as mais recentes.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.588, DE 12 DE SETEMBRO
DE 1997
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária
(GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para
as atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao
gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das
atividades de perícia médica;
II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos de
igual denominação, com lotação a ser definída em regulamento e com
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atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental,
relativas à formulação, implementação, controle e avaliação de políticas de comércio exterior;

III - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de 250 cargos
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produ,
tos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2º As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma
estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União.
Art. 3º A investidura nos cargos das carreiras de que trata esta
medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ 1e Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no edital
do concurso.

§ 2º O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão L

Art. 4º A distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira de que trata o inciso Il do art. 1º por órgão ou entidade do Poder
Executivo Federal será definida em regulamento.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo
da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de
cargo vago de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5º São qualificados como órgãos supervisores:
I - da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
Il - da Carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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lU - da Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 62 Os órgãos supervisores terão as seguintes competências
em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso
público para fins de provimento de cargos;
U - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;

III - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação
profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de desenvolvimento de recursos humanos;
VI - aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ l' O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um Comitê
Consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da Carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7' Caberá ao órgão ou entidade em que servidor estiver em
exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
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aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
púbicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de
17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituida pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992,
no percentual de 160%.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os
incisos I e H do art. l' desta medida provisória, quando lotados nos
órgãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às
atribuições das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso IH do art. 1º desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercicio de atividades inerentes às atribuições da
respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
H - valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento
Básico em que o servidor esteja posicionado;
III - percentuais específicos por carreira.
§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir no
máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. 1º.
§ 2º O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I e
H do art. l' é de 0,1820%.
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§ 3' O percentual para a carreira de que trata o inciso HI do art.
l' é de 0,0936%.
Art. 13. A GDE e a GDA serão calculadas com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho nos
dois primeiros períodos de avaliação após a nomeação.

Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estados dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras, e serão estabelecidos no máximo até a data de publicação
do edital do primeiro concurso.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer
à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade
referidos no art. F:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento
até cem por cento do limite máximo dos pontos fixados para a
avaliação de desempenho individual;
H - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão
ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até
noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
IH - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão fixar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da
avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no anexo.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e H exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em

exercício;
b) cargo de chefia;
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c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
f) data mais antiga de ingresso na carreira.

§ 3º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDA serão pagas em valor equivalente a 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a
todos os beneficiários.
§ 4º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;

b) nos períodos referidos no

art. 13.

Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão,
de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou
entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado com base no
limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata esta
medida provisória, que não se encontre nas situações previstas nos arts.

l' e 16, somente perceberá a gratificação correspondente, quando cedido
para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em
cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes, para outros órgãos ou
entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do limite
máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 18. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12, consíderando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho
referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
à

Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto no
caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5821

Art. 19. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida
provisória.
Art. 20. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para
promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Reinhold Stephanes
Paulo Jobim Filho
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de inte- Número mínimo de
grantes da car- integrantes da carreireira no órgão ra com desempenho
até 75% do limite máximo de pontos de desempenho individual

9
8
7

2

Número máximo de integrantes da carreira
com desempenho acima de 75% até 100% do
limite máximo de pontos de desempenho individual

Número máximo de integrantes da carreira
com desempenho acima de 90% até 100% do
limite máximo de pontos de desempenho individual

7
7

2

6
5
4

2

6
5
4
3

1
1
1
1
1
1

2

O

2

1

O

1

3
2

2

1
1
1
1
1
1
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.589, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n'-! 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras proui.
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Os arts. 3°, 4°, 90, 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei nO 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.
.........................................................................................................

v -

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a
Comissão Nacional de Apoio à Cultura»
«Art. 49

..............................................•.......................•...........

§ F O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e
gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho
Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. 1° e 3°.

§ 2° Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6° Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo.
........................................................................................................

})
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«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:
........................................................................................................

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura»
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades
culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a
opção pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda,
a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a
projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por
pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de
contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso Il, desta
lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1º Os contribnintes poderão deduzir do Imposto de Renda
devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura,
nos limites e condições estabelecidos na legislação do Imposto de
Renda vigente, na forma de:

a) doações; e
b) patrocínios.

§ 2º As pessoas juridicas tributadas com base no lucro real
não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido
no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes
segmentos:
a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus."
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«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ l' O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7' O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28
de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério
da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fisca]",

«Art. 20. .

..

§ 2' Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá
pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
........................................................................................................»

«Art. 25. ..

..

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os
segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão.»

«Art. 27
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§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais
sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde
que devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da
legislação em vigor.»

«Art. 28

.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução
por pessoa juridica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo.»

«Art. 30. .

.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa fisica ou jurídica propositora do projeto.

§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a
efetiva regularização.
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta loi.»
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Weffort
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.534-9, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências.

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

Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo e esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2' desta
medida provisória.

Art. 2' Ficam os Ministros de Estados da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ l' As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribnição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício
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das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de
sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado
pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmeute, ao servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4" Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4", da Lei n" 8.670, de 30 dejunho de 1993, onze CD-3,
22 CD·4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5" Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.534-8, de 7 de agosto de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo III à Lei n" 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n" 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção
Cargos de Direção
CD-l
CD-2
CD-3
CD-4

Subtotal

Quantitativos

40
206
625
1.486
2.357
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Cargo/Função

Quantitativos

Funções Gratificadas

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
Subtotal

15.479

Total

17.836

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.537-42, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para O Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
aquese refereo§ Lí do art. 22 da Lei n!.'B.212,
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
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receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos

e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios

que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
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§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas ueste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.537-41, de 7 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n" 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1',2' e 3' da Lei n' 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.538-44, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nocional (NTN) e sua utilização para a aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituido pela Lei n' 8.031, de 12 de
abril de 1990, consolidando as normas sobre
a matéria constantes da Lei n!! 8.177, de 1'2
de março de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991, e altera os arts. 2!! e 3r! da
Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.177, de l?de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.

§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5832
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3º A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de restruturação
da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da
documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da
Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4º A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes características
gerais:

I -

prazo: até 30 anos;

In -

formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
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(ProexJ, instituído pela Lei nO 8.187, de 1° de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil lnvestiment Bond (BlBJ, de que
trata o art. 1° desta lei; nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de restruturação da dívida externa e nas operações
de troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos
de incentivo ao setor audíovisual brasileiro, e doações ao FNC,
de que trata o art. 30, § 3°, da Lei n" 8.177, de 1° de março de 1991,
em sua atual redação.

§ 2°

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLPJ, calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3° O parágrafo único do art. 3° da Lei n? 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDJ, de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.538/43, de 7 de agosto de 1997.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.539-35, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos traba_
lhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 19 Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtívj.
dade, nos termos do art. 7g , inciso XI, da Constituição.
Art. 2g A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 19 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constarregras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.

§ 2g O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3g Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa fisica;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades,
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da
presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua
constituição.

§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação de Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
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I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a de.
sistência unilateral de qualquer das partes.

§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresa estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado o trabalho aos domingos no comércio
varejista em geral, respeitadas as normas de proteção ao trabalho e
observado o art. 30, inciso I, da Constituição.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.539-34, de 7 de agosto de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1977; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.540-28, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

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

Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei
n' 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei
n' 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressa em, ou vinculada a
unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura Ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada periodo de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da Urúão, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ I" A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput,
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Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I -

semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;

Il -

anualmente, a partir de 1" da janeiro de 1997.

Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de P de julho de 1995, as unidades monetárias de contas
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de' conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ 1º Em l' de julho de 1995 e em l'dejaneiro de 1996, os valores
expressoS, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real, com
observãncia do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidades adotadas pela
União, em substitnição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6" do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
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relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 12 O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 52 deste artigo.

§ 22 A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Mirústério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 32 O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 42 Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 52 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença normativa.
§ 12 A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
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Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1a Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer
forma de agrupamento societário, que implique participação
de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte
por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos
participantes tenha registrado faturamento bruto anual no
último balanço equivalente a R$400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.540-27, de 7 de agosto de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177, de 10 de março de 1991.
Brasília, 4 de setembro de 1977; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.542-26, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas fisicas e juridicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;

II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

b) declarada inapta perante

o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
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inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não-exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4.', sujeitará o responsável as penalidades
cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.

Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
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II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contrí.
buintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolva a utilização de recursos públicos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílio a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
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a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.

§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
Art. 8' A não-observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n' 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram, o art. 4' do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passiveis de
inscrição em Divida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 10 Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se automaticamente deferido o parcelamento,
em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no prazo de
noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor
dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no
art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
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§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema- Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa

do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I -

Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de

terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;

H - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n' 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
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Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos nesta medida provisória, os parcelamentos de débito vencidos até 31 de
outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
U
IlI
IV

72
60
48
36

prestações,
prestações,
prestações,
prestações,

se
se
se
se

solicitados até
solicitados até
solicitados até
solicitados até

31
30
31
31

de maio de 1997;
de junho de 1997;
de julho de 1997;
de agosto de 1997.

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado,
ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 10 O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à
administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
Agente Financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dividas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláuCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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aula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de
pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995.
"Art. 84

..

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

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, O ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988:
Il - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;

In - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n'' 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's
7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989,
e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 %
(um décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição;
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v - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
V1 -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

V1I - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
V1II - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n? 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei
Complementar n" 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ I' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.

§ I' Aplica-se o disposto no caput deste artigo às causas em que
figure como parte a Fazenda Nacional e que versem sobre o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de
mercadorias.
§ 2' Fica facultado à Fazenda Nacional deixar de oferecer embargos à execução de sentença, procedida de conformidade com o art.
604 do Código de Processo Civil, bem como de interpor os respectivos
recursos, na hipótese da diferença entre os valores apresentados pelo
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autor e aqueles encontrados pela Fazenda Nacional ser inferior a
quinhentas Unidades Fiscais de Referência.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1" Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 2" Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou
inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3" O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.

Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator
do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito
tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1" Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
Juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a
homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a
conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
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§ 2 9 A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.
§ 3 9 Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas juridicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.

Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo
de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chan,
cela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi),
§ 19 Durante o periodo previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2Q Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3 9 Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente,
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas
seguintes condições:
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a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alínea a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal dajurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
à restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos à restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
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Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para I? de
janeiro de 1997.
§ I? A partir de I? de janeiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em reais.

§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da FazendaNacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de l' de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.542-25, de 7 de agosto de 1997.
Art. 32. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 33. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n? 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n'' 2.049, de I" de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.

Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.543-26, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q OS cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ F O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação
pertinente.

Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
§ 2
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Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instdtui.,
ções Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções

existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.543-25, de 7 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos
71

Natureza Especial
Subtotal

71

Direção e Assessoramento Superiores

146
644
1.916
2.849
6.329
7.278

DAS·6
DAS-5
DAS-4
DAS·3
DAS-2
DAS·l
Subtotal

19.162

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-l
FG-2
FG·3
Subtotal

29.013

Função Comissionada de Telecomunicações

38
53
43
53
63

FCT-V
FCT·lV
FCT-l1I
FCT-lI
FCT-I
Subtotal

250

Função Comissionada de Energia Elétrica

32
33
26
20
19

FCE-V
FCE-lV
FCE-l1I
FCE-lI
FCE-I
Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central

FDS-l
FDE·l
FDE-2
FDT·l

mo-i

FCA-l

I
39
46
246
531
11
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CargolFunção

Quantitativos

39
17
112
229
12
96
56

FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-1
FTS-2
FTS-3
Subotal
Total

1.435
50.061

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.546-23, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
nº 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
U - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
lU - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2º Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
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II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego interna,
cional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

III -

ao transporte internacional de cargos ou passageiros;

Art. 5 A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre O preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Q

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá altera o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6Q A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuizo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7Q Para efeitos do inciso III do art. 2Q, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8Q A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
I

II -

Art. 9Q À contribuição para o'PISlPasep aplicam-se as penalidades e demaís acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PISlPasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
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aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PI8/Pasep observarão legislação específica.

Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso lU do art. 8' aplica-se às autarquias a partir de I" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;

U - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.546-22, de 7 de agosto de 1997.
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Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasilia, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547-34, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta hora semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
niveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Daeta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária dequarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
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a O0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis snperior
e i~termediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações.
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargo de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
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Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do Plano
Único de Classificação e Retribnição de Cargos e Empregos, a que se
refere a Lei n'' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de
Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função
Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça
opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá Ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.547-33, de 7 de agosto de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 17ff' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo

Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões
do Anexo II da

Quant.

de
Cargos

g

Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

A
Especial

deIaVII
dela V

Subtotal

Lei n 8.460/92
D-Ia C-I1I
C-IV aB-IV
B-VaA-I1I

500
350
150
1.000
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Valor
Carreiras

Classes

Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial

Subtotal

Total Geral

Padrões

de I a VIII
deI a VII
deI a V

Correspondente
aos Padrões

Quant.

do Anexo II da
Lei nQ 8.460/92
D-I a C-1lI
C-IV a E-IV

Cargos

B-Va A-III

de

600
420
180
1.200
2.200

MEDIDAPROVISÓRIAN.' 1.548-35, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
da Carreira Finanças e Controle;
I
H - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
IH - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.
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Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtivida.
de a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores sem exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como os em exercício nos seus
respectivos órgãos centrais, com pontuação acima de oitenta por
cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho
individual não poderá superar trinta por cento, sendo que somente
dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de
noventa a cem por cento.
§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
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em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a
setenta por cento do previsto no caput deste artigo para o nível
intermediário e 36% para o nível superior, até a regulamentação
de que trata o § 1'.
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Adminístração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior,
observados o disposto no art. 2' da Lei n? 8.477, de 1992, e os
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limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2'
da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
§ 4º A gratificação de que trata este artigo será paga em COnjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.

§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.548-34, de 7 de agosto de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Perreira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.550-43, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

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

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do
Tesouro Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II
a Secretaria Federal de Controle;
III
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ I" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5Q Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6Q Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade estej a vinculada.
Art. 7Q Fica criado O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finaIídade de:
I - Promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8 Q O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
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Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9° Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2° desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
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x-

apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
Xl - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XlI - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XlII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XlV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 22 desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
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v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a exa.
cução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanha.
mento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;

IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

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

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm com órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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§ 1Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b)

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2Q OS órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3Q Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.

§ 4Q Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5Q Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações
do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão
de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder
Executivo.
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TÍTtJLolV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estrutu,
ras dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos niveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-150l do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n" 75.461,
de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento
e Orçamento.

§ I? Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuiçôes dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcionaI de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarqnias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2' da Medida Provisória n" 1.548-35, de de agosto de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULon
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n? 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.

Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n? 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício
das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e
Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 12 Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2 2 O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 32 Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21 Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos competentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.

Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I II Estatais;
III Estatais.

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coor.
denação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formu;
lação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ I? O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá SUa
composição e o regimento interno estabelecido pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.

§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégicas básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
Il - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;

In - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
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VI - aprovação dos parãmetros para as políticas salariais e
de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimentos de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros pennanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matéria de interesse específico
das respectivas empresas;
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b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impe_
dimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigentes em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.550-42, de 7 de agosto de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de 1983.
Brasília, 4 de setembro de 1977; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Situação

DL 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.551-26, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 5', 9', 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n'' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
•.......................................................................................................»

«Art. 3Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I
25% na navegação de longo curso;
n - 10% na navegação de cabotagem;
In - 20% na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2'.
........................................................................................................»
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...............................................................................

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

III -

..

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial.

b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na Zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

.

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

c) exportados temporariamente para outro pais e condici-.
nados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos impo-,
tados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a impo-,
tação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesqnisa científica e tecnológíca, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V -

..

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regímes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regímes aduaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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neiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e)

que retornem ao Pais nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazõnia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,
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entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o
novo prazo de recollrimento, correspondente à totalidade ou à parte
de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos seguintes casos,
desde que não estejam alcançados pelas isenções previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."
«Art. 9º As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8º serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e O
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes,
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do
comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que
trata o § 10 do art. 8º, incluídas as embarcações fluviais que
participarem do transporte de bens para exportação.
........................................................................................................»

«Art. 10
1-

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
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II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anteríor.»
«Art. 16. .

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento da produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxíliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
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b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra no caso de descumprimento da correspondente obrigação de
fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente,
com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço
da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da
extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam),
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes das
aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, terão
seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29. .

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
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Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lein'2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às dispouibilidades do FMM.

Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.551-25, de 7 de agosto de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17
18,19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art:
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDAPROVISÓRIAN'1.553-19, DE 4DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até
o limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilbões de reais), e do Banco da
Amazônia S.A., até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milbões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional
(NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo
de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para principal
e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da
Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de
outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira
do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um bilbão,
quinhentos e cinqüenta milbões de reais), por títulos de características
financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste artigo;
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Ill - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano em empréstimo concedido, por aquela instituição
financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991, destinado
a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
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Agropecuária (Prcagro), incidentes a partir da vigência da Lei
n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidente sobre os pagamentos realizados às usinas de leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ 1s Na alienação das ações de quetrata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vintes pregões anteriores à data de alienação.

§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso 1.
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
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para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líqll:idas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho cnados pela Portana MF n Q 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1Q Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP- DI) da Fundação
Getúlio Vargas, acrescido de juros até quinze por cento ao ano.
§ 2Q Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de
propriedade da União, depositadas no fundo de amortização da Dívida Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento.
§ 3 Q As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1Q do art. 1Q desta
medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei n Q 8.031, de 12 de abril
de 1990, em sua redação atual, ou em programa estadual de desestatização, de acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital
de privatização;

c) no caso de sociedades anônimas não abrangídas pelas alíneas

a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.

§ 4Q As ações de que tratam o inciso III do art. 1Q e O § 2 Q do art.
2 desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da
Q
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Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de regístro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n' 8.920,
de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo para
a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
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Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.553-18, de 7 de agosto de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.555-14, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo II!.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" i.555-13, de 7 de agosto de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 5.9.1997, págs. 19546/19547.

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.556-14, DE4DE SETEMBRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando in.
centivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancãria será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetãrio Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionãrio de Unidade da Federação.
§ 1° A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societãria legalmente admitida.

§ 2º O Conselho Monetãrio Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo
controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;

III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
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VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Urndade
da Federação respectiva.

§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dividas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso lI! do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra divida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou

II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, a títulos ou direitos relativos a
operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades
da Administração Pública Federal indireta.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5899
Parágrafo ÚIÚCO. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliãria federal, negoci~dos em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias devera exceder em pelo menos vmte por
cento o montante garantido.

Art. 6" Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3", quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da UIÚão e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos squivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.

Art. 7" Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3", a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo ÚIÚcO deste artigo.
Parágrafo ÚIÚCO. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.

Art. 8" Nos casos de que tratam o art. 6" e o parágrafo ÚIÚCO do
art. 7", a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
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-

dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua Sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 9' A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa juridica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
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tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso l, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.

Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário da instituição ou da não-transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
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Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de eap,
tação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.

Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31 de
dezembro de 1997, desde que os Governos estaduais tenham assing,
do, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando renegociação de suas dívidas, nos termos da Medi_
da Provisória n? 1. 560-8, de 12 de agosto de 1997.
à

Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapr.;
priadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá Ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei nQ 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 270 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição
financeira estadual, no ãmbito do Programa de Apoio Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
à
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Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
aS instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1Q A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.

§ 2Q OS créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nQs 6.024, de 13 de março de 1974,6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Medida Provisória n Q
1.560-8, de 1997.
§ 3Q A equalização de que trata o § 1Qobservará o previsto no
art.D".

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.556-13, de 7 de agosto de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5904
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.574-4, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de [irumcín,
mento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

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

Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Pro.
gramação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex),
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exporta.
ção de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao
financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2 Q O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções
nºs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de I? de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Q
Medida Provisória n 1.574-3, de 7 de agosto de 1997.
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Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 Q Fica revogada a Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991.
Brasília, 4 de setembro de 1997,176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.577-3, DE 4 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2º, 6'1, 7'1, 11 e
12 da Lei nO 8.629, de 25 defevereirade 1993,
acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de 30 de
junho de 1992, e dá outras providências.

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

Art. l' Os arts. 2', 6', 7º, 11 e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 Q

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

§ 2Q Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3 Q Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao donúnio, à dimensão e às condições de uso
do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da
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comunicação para levantamento de dados e informações de qUe
trata o § 22 .»
«Art. 6º
.
.........................................................................................................
§ ~
.
........................................................................................................,

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documenta,
ção e anotação de Responsabilidade Técnica.
..••.•••.••.•••.••.•......•..••••.••.•..••.••.•.•.••.•.............•..•.••.•....•..•...•..•.••...•......»

«Art. 7º
,
.........................................................................................................

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes
da comunicação de que trata o § 2· do art. 22 •
........................................................................................................»

«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam
o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da
agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado
Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola»
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:

I
localização do imóvel;
II
aptidão agrícola;
II!
dimensão do imóvel;
IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
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§ 12 Verificado O preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2 2 Integram o preço da terra as florestas naturais, matas
nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo
o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.

§ 3 2 O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela super-avaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.»
Art. 22 A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados
o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução
do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os paràmetros
e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ F O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular proposta para a adequada implementação da política agrária
no àmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para
fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

Art. 32 No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em Juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
Art. 4 2 O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das
autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
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Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a
indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente
superior ao preço de mercado do bem desapropriado.
Art. 5° A Lei n? 8.437, de 30 dejunho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5º e 6º para
6º e 7º:
«Art. 5° Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plaus],
bilídade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda..
Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.577-2, de 7 de agosto de 1997.

Art. 7° Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília,4 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.463-17, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O salário mínimo será deR$1l2,00 (cento e doze reais),
a partir de 1° de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de inicio posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e O mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.

Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2º.
Art. 6º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."
Art. 7º O art. 231 da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
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obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
.........................................................................................................

§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida provisória nº 1.463-16, de 8 de agosto de 1997.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-22, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em
favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como
as limitações associadas ao endividamento do setor público.

Art. 2" O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3" A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.469-21, de 8 de agosto de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 9 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilía,
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MED1DA PROVISÓRIA N' 1.473-35, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18

.

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

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema.
........................................................................................................»

«Art. 20

.

§ 1a Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n? 8.213,
de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A habilitação e concessão do beneficio ficarão sujeitas
a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município de
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em
regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo
que contar com tal estrutura.
§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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tando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.

«Art. 29

.

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

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos beneficios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS,
órgão responsável pela sua execução e manutenção.»

«Art. 37. O beneficio de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos
legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após esta data.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito
após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o
mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de beneficio previdenciário em atraso..

«Art. 40

.

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, U ou lU do § 1e do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
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Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada prevista no
art. 21 da Lei n' 8.742, de 1993, terá início em I" de setembro de 1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.473-34, de 8 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília; 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-31, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera as Leis n!!s 8. 019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico
doBNDES.»
«Art. 9º
.
§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente centroCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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ladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Ccdefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a
operações da espécie, desde que justificado em exposição de
motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Soeial.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.475-30, de 8 de agosto de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-40, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.

§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade OCOrra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de
fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no
período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
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Parágrafo único. AR cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3 Q Quando as condições propostas nos termos do art. 1Q não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.

Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1Q Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § lº do art. I"
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos j á matriculados terão preferência na renovação
das matriculas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n'' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
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Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repaSSar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as iristitn],
ções referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as
infringências.

Art. 10. A Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 8', 9' 10 e 11, renumerando-s e
os atuais 8' e 9' para 12 e 13:
«Art. 8' As pessoas jurídicas de direito privado, marrteng,
doras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lei n? 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão
assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos COmpetentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 9' As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar Sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão.
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de Suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham
a modificar sua situação patrimonial;
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IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária correspondente;
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos.seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e
técnico-administrativo, incluídos os encargos e beneficios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida,
deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos e
beneficios sociais dos hospitais universitários.
Parágrafo único. A comprovação do disposto neste artigo é
indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento
da instituição de ensino superior.

Art. 10. As entidades mantenedoras de institnições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do. art. 14 do Código
Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho
de 1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
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II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público."

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.477-39, de 8 de agosto de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n Q 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza

Anexo I
Nome do estabelecimento:

Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC nl!

Data do Registro:

Endereço:

Telefone: (

CEP,

Estado:

Cidade:
)

Fax: (

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:

Estado:

Telefone:

(

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
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Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplícaçãofv)

NQ de funcionários:
NQ de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação.

-

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)

,Endereço:

_

Estado:

Cidade:

CEP:,

,Mês da data-base dos professores:'

Local:

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável),

_
_
_
_

Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
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Componentes de Custos

Ano-base

(Despesas)

(Valares em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 gubtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PisIPasep
7.2 Cofins

8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da.ültima mensalidade do ano-base R$

_

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

, em _ / _ /1997.

Local:

Data:---'--'_
Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.479-32, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal)
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
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destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empreSa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprims-i,
to do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo Ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, pode.
rão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.479-31, de 8 de agosto de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-34, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n" 8.911, de 11
de julho de 1994, para instituir os décimos
incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Osarts.1º,3ºe 10 da Lei n? 8.911, de 11 dejulho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6º do art. 62 da Lei n?
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
........................................................................................................»

«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n" 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano
completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco
anos de exercício para concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício,
a importância equivalente a um décimo.
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
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§ I" Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de 1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6,5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
poder ou de outro poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no poder cedente do servidor."

Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
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incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1" de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 4" As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1"de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n'' 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1" Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5" Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo para
a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2" do art. 62 da Lei
n" 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se completar
o respectivo interstício.
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Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata O art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.

Art. 7' É assegurado O direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
n" 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata O art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 8' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n? 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituidos na conformidade da Lei n' 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.
Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada pela Medida Provisória n' 1.573-11, de 29 de agosto
de 1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação,
ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
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Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidor.es pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................ »

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
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Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concu-,
so público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de aUXllio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do venci_
mento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n' 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 31 de dezembro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos
vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo
então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1', exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n" 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de l' de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
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1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro
de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, 1.480-32, de 11 de
julho de 1997, e 1.480-33, de 8 de agosto de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-40, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A partir de 10 de julho de 1997 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art.
183 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal
do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União,
para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração
conforme definida no inciso III do art. l' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
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Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. l' desta
medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória n' 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
Faixas
(Com base na Lei n" 8.622, de 19.1.93, Anexo Ill)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - Nl, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - N8, inclusive

11

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

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
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Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.482-39, de 8 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-14, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2'! da Lei
n' 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2' da
Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n? 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22

.

§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação
a operações de crédito rural, o pagamento;
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a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto, apurado em bolsa de mercadoria ou
licitação;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado
pelo Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de
futuro e de opção.

§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-13, de 8 de agosto de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.520-12, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Cal. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5935
Art. 1· As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado
o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos
encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou
por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com
cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está
definida, mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda
não chegou a seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2· A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1· de janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
.§

]O

a)

1. de juros à taxa efetiva de 3,12% a.a., para as operações
realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

2. de juros de 6.17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
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c) registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de I" dejaneiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.

§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Prohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (Paih), realizados com recurso do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § l' do artigo anterior, para
efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.
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§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2' O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio de
aditivo contratual, onde se estabelecerá novas condições financeiras
relativas a prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização e
plano de reajuste.
§ 3' A formalização das disposições contidas no caput e §§ I? e
2º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.

Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
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comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso I1
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do dispog,
to no § 8" do art. 1" desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquídez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VII!
IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ F As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso I!
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituíções financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2" A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alínea a e b do inciso I! deste artigo.
§ 3" A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso I! deste artigo.
§ 4" O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5939
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional
de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS, serão
cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n? 8.100
de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do
evento caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3' deste artigo."

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se
refere o § 7' do art. I" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para
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posto no § 3' do art. 3' da Lei n" 8.100, de 1990, na redação dada por
esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da
prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medída provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3' desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento
em moeda de privatização.
§ I? A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originârios do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao Agente
Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
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Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

11 - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.
UI - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financeiras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com repasses
de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caraeterizador da obrigação do FCVS; e

b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, apurado nas condições estabelecidas no nº «1» da alínea b do § 2º e § 5º do
art. 1º desta medida provisória.

§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso Ill deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas
às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação
prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso UI deste artigo alcança também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de
financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § lº do art. 1º desta medida provisória.

Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto nos
§§ 3º e 4' do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
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de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6º desta medida provisória será considerado, para efeito de
direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança,
como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encon,
trarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necesss.
rias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 11. A partir de 1º de março de 1998, somente as instituições
financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista nesta
medida provisória, poderão computar, como operações de financia.
mento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao FCVS,
para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de
recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
«M. 6Q

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ 10 A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da
dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.
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§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o
§ 2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito
de rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação,
incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação
e se econtrarem em dia com as contribuições ao FCVS."

Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundbab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundbab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuários do SFH,
vinculados a operações com recurso do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora
do FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
duração:
«M. lQ
.
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Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trata de financiamento destinado à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade
de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo
encargo mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contras de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela COITespondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal do FCVS;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro
de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior,

será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput
deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recoIbida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
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do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1e Nas transferências dos contratos de finaciamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n''
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2º Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3º A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
inciso I, II e III do art. 5º deste lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive
quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário
em relação ao valor do novo encargo mensal.»
«Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
1 - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta
por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da liquidação;
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II - contratos firmados de 1Q de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

III -

contratos firmados de 1Q de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1Q A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternatj,
vamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
Art. 17. As transferências no ãmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n Q 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art. 5Q
da Lei n Q 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência
foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos atos
necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
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Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos
formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.

Art. 20. O § 2' do art. 21 da Lei n' 8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH."

Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo,
a ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor
do FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato do
Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador
do FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os
litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, relativamente a contratos de financiamentos habitacioCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5948
nais cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo
delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de Sua
estrutura.
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recur,
sos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas
entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 11
de agosto de 1964.

Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN que
dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 25. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de sociedade anônima que tenha por objeto social a securitização de
créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 26. O prazo de um ano a que se refere o art. 5º da Lei
nº 8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 24 de dezembro de 1996.
Art. 27. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.520-11, de 8 de agosto de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30. Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990.

Brasília, 9 de setembro de 1997; 176 2 da Independência e 109 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-19, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera 08 arts. 2'1, 3'1, 4'1, 5'2, 6'1, 7'1 e 9'1 da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

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

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX Armadas.

atividades finalísticas do Hospital das Forças

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
«Art. 3Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI
VIII e IX do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notóri~
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise
do curriculum vitae.
«Art. 4Q ..................................................................................
.........................................................................................................

II -

III -

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2º;
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX

do art. 2º;
.........................................................................................................

§ I" No caso do inciso III do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde qne o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento»
«Art. 6º

.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das carreiras
de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, e
condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa
da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
ccntratado.»
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II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2Q, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço
público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou,
não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2Q, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
...............................•............•......................................................•....»

«Art. 9º

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2Q, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5Q •
........................................................................................................»

Art. 2Q OS contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n Q 8.620, de 5 dejaneiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2Q,
inciso Il, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2Q, inciso VIII da Lei nQ 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n Q 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2Q da Lei n Q 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
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VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades esps.
cíficas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de outubro de 1997;
VII - com fundamento no art. 52, § 12, da Lei n? 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3 2 Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 29 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado O disposto no art. 52 da Lei n 2 8.745, de 1993.
Art. 4 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.554-18, de 8 de agosto de 1997.

Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revoga-se o parágrafo único do art. 52 da Lei n 2 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 1762 da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.559-17, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 A pessoa jurídica, cujos crédidos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
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sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei n' 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre O
Lucro de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor,
de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob
controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito
público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
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Art. 72 Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuiçães de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1· de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8· Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8·, inciso II, alínea b, da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9· O art. 10 da Lei n'' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 32 O disposto neste artigo aplica-se, independentemente do
limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde que o valor
do desconto simplificado não ultrapasse R$8.000,00 (oito mil reais),»
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.559-16, de 8 de agosto de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 1762 da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.562-9, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1· Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
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a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Fínor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Fumes), de
que trata o art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b e g, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1a da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
de suas funções.
Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 16 dejaneiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5956

ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
'
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
.........................................................................................................

§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, O que deverá ser averbado no
competente registro.»
«Art. 79

...............................•..................................................

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
........................................................................................................',
.
«Art. 99

§ 7º
..
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
..............................................•.........................................................»

«Art. 12
.
§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de
recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
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§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6º Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7º Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos arts. 12 a 15 desta lei."
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3º Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
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do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ 1Q O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.

§ 2 Q Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3 Q do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n Q 8.167, de
1991.
Art. 4 Q Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no N ardeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5Q O art. 2Q da Lei n Q 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2 2
.
§ 1Q As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2· O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva»
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Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n? 1.376, de 1974,
autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da
Lei n' 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta
de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser
imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e critérios a serem estabelecidos em
decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta
medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco
operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.562-8, de 8 de agosto de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.567-7, DE 9 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nºs 9. 760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municipios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo de
identificação e demarcação das terras de domínio da União, a SPU
lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo
competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos
técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3° A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
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Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção!
Da Celebração de Convênios
Art. 4 Q OS Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios
ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos
elaborados na forma da legislação pertinente.

§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso
comum do povo.

§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados,
Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;

b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos
projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados
os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas
pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação,
cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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menta e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na
região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.

§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse de
recursos financeiros.
§ 5º Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebi.
mento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os Ioteamon,
tos, realizados com base no disposto no art. 4º, somente terão validade
depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de
caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóveL
§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito de
inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificaçães
de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.

§ 2º As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível,
bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades
autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas
àquelas calculadas na forma do § 1º, observadas as condições previstas em regulamento.
§ 3º Poderão ser consideradas, a critério da administração e nos
termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo,
independentemente da comprovação de que trata o caput deste artigo,
as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que não
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possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n' 24.243,
de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
§ 4' Fica vedada a inscrição de posse se a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.

Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que
tratam os arts. l' e 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do
Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida
provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.

Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento de
ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art. 128
do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações
desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com O cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.

Art. 9' Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I -

vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;

II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança
nacional, de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por
comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.

Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
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imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inseri.
ções eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou
ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção 111
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incum,
bência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus
técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e
demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial
federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ 1" Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força
militar federal.
§ 2" A incumbência de que trata o presente artigo não implicará
prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2", do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação
direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação vigente, com o patrimônio da União.

§ 3" As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1" e 4".
§ 4" Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica
vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do
povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim.
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SeçãoN
Do Aforamento

Art. 12. Observadas as condições previstas no § 10 do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do DecretoLei nº 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor
de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação de
preci:são, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do
Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa Econômica, com validade de seis meses a contar da data de sua publicação.
§ 1e Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.

§ 3º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1e Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por esse
valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o
seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em
lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda, celebrar
o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de seis meses,
a contar da data da notificação.
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§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e
observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de Sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital
publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta
registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre
inscrito na SPU.

§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de que
trata este artigo, poderá ser dispensada na forma do regulamento, a
homologação da concessão pelo Secretário do Patrimõnio da União,
de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço,
a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar
a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras,
as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao
regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano
em 15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não
tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
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17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5· do Decreto-Lei n·
2.398, de 1987.
§ 1· O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2· Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro
de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritós e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio
da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio
útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o valor
correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu
interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contado da
publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3· O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2·.
§ 4· Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizada
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3·, ficando
vedada a extensão deste beneficio a outros casos, mesmo que semelhantes.

§ 5· O repasse de que trata o § 4· será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6· Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro
certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na
posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma
preferência ao ocupante.
§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as
preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2·, e a opção de que trata
o art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar
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o imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do dorninio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que
a União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários ao
exercício da preferência de que tratam os arts. 13,15, § 2', e 17, § 3',
desta medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n' 2.398,
de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos de pleno
direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro
de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13, terão
os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de
contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado,

§ l' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse
do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987.
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Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais ou
de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7' do Decreto-Lei n" 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo,
observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade
da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial, se ao ímóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e
conseqüente termo ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5' A cessão, quando destinada à execução de empreendimento
de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de
competitividade, deverão Ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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§ 6' Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2' do art .79 do
Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título
gratuito ou oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio,
definidas em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade
do órgão a que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7' A cessão de que trata o § 6' será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo
Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Art. 19. O ato autorizativo da cessão de que trata
poderá:

O

art. 18

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente, com
a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão,
inclusive para construção de edificações que pertencerão, no todo ou
em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas no
inciso I;

III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimõnio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - concede prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econõmico-financeira do empreendimento;
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b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no Pais ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno,
justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n. 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.
Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínío da
Uníão para a realização de eventos de curta duração, de natureza
recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimõnío da União, publicado no Diário
Oficial da Uníão.
§ 1· A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônío da Uníão nos Estados.
§ 2· Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Munícípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação

Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre
precedida de parecer da Secretaria do Patrimônío da Uníão quanto à
sua oportunídade e conveniência.
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§ 12 A alienação ocorrerá quando não houver interesse público,
econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem
inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional,
no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2 2 A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção!
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital
observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública:
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato do
pregão, sinal correspondente a, no minimo, vinte por cento do valor da
arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a respectiva comissão;

V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco por
cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
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§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização
de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata O inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo
os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória,
ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas técnicas
pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas
obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo vinte por cento do valor de aquisição e O restante
em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as condições
previstas no art. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação
aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio útil
ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997 .já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente
do tempo de locação, observadas no que couber, as demais condições
estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições
previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno
ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento,
podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no mínimo,
dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste
sinal em até quatro vezes, e do saldo em ate trezentas prestações
mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a quantia
correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
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§ 10 Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário
'
observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2Q As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, confonne
dispuser o regulamento.
§ 3 Q Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério
da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que
estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno e útil, em
primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
U - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;

lU - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com
aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos fisicos ao imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o
saldo devedor será atualizado pro rata die, com base no último
índice de atualização mensal aplicado ao contrato, no período
compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o
dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor
da obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice
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de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo ÚIÚCO. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade
superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor com
base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts. 23,
§ 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente
completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber, na
venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da UIÚão situados
em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta
de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da UIÚão, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ I? Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão
ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de
residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85 do
Decreto-Lei n' 9,760, de 1946.
§ 2' Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei.
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Seção lI!
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério,
poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União
a Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constatrão a
finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;

b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação
diversa da prevista.
§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução,
por parte do donatário, de projeto de assentamento de fanúlias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO IH
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, no, 123 e 128 do
Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:

«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Adnúnistração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
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§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso."

«Art. 18

.

§ 5· A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores
militares continuará a ser regida pela legislação específica que
dispõe sobre a remuneração dos núlitares, resguardado o disposto no § 3º em se tratando de residência em alojamentos núlitares
ou em instalações semslhantes.»
«Art. 82
.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais adnúnistrados pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor núlitar,
enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos
neste artigo.»
«Art. 101.

.

Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a
caducidade do aforamento."
«Art. 103. O aforamento se extinguirá porinadimplemento
de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela renússão do foro nas zonas onde não mais subsistam
os motivos deternúnantes da aplicação do regime enfitêutico.

§ I? Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual
no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2' Na consolidação pela União do dominio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17% correspondente
ao valor do domínio direto."
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"Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado o Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convo.
cação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada»

"Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio da União, a SPU promoverá a venda do domínio útil
dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse
de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo
artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as
condições necessárias para obter a concessão do aforamento..
"Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
"Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1Q A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação
do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.

§ 2Q A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado
três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de
maior veiculação local.
§ 3Q Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha
atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as
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condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança
das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno,
por ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3Q

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

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:

I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigaçôes
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;

rr -

sem a observáncia das normas estabelecidas em regu-

lamento.
§ 3' A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no art
116 do Decreto-Lei n' 9.760/46.

§ 5' A não-observáncia do prazo estipulado no § 4' sujeitará
o adquirente à multa de 0,05% (cincocentésimos por cento), por mês
ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
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§ 6g Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos termos
dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei nO 9.760/46, exceto quando:
a)

realizado pela própria União, em razão do interesse público.

b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência

de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da parcela a ser desmembrada.»

"Art. 5g Ressalvados os terrenos da União, que a critério do
Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n g 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n g 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona
declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do
Secretário do Patrimônio da União."
«Art. 69 A realização de aterro, construção ou obra €, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$30,OO (trinta reais), atualizados anualmente em
19 de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, consCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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truídas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da notificação
pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não tiver removido
o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas."

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocaute à venda do domínio útil ou pleno,
efetuaudo a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas,
inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.

§ 3' O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa de
juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o
art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de que
dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil ou
pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou
títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de bens
imóveis de dominio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo Decreto-Lei
nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial
destinada a atender às despesas com o programa instituído neste
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artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$25.000.000,00 (vinte e cinto milhões de reais) ao ano:
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará ações
no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com outros
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato com a
iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado e
resguardados os ditames do interesse público e as conveniências da
segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta,
inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional previstas no Decreto-Lei n? 147, de
3 de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de
direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos
seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em
regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório, de
que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
Hl - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei n'
8.025, de 1990;
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IV - cessões de que tratam os §§ 6· e 7· do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de
aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação, aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva
cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos
ecossistemas costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados com instalações portuárias, marinas; complexos navais e outros complexos náuticos, desenvolvimento do
turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração
de petróleo e gás natural, de recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica e outros empreendimentos
considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na
forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6· do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987, com a
redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir
do mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado
solicite, junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra
à vista do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do
comprovante de recolhimento das multas até então incidentes,
cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
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Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União
situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São
Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n' 9.262, de 12 de
janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das
Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em
Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária
Presidente Dutra, na Rua da América n? 31, no Bairro da Gamboa,
no Município do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de bens
imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória,
deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para o
disposto na alínea b do § 2' e § 4' do art. 4', no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946,
e legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.567-6, de 8 de agosto de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5', 8', 9'e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n'9.760, de 5 de setembro
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de 1946, o Decreto-Lei nO 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art. 195
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de
dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e
a Lei nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-34, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República dos ministérios, e dá outras
providências.

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

Seção I
Da Estrutura
Art. 10 A Presidência da República é constituida, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
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c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 22 Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 22 À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 32 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 42 À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do Governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
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supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até
quatro subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 5Q À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três
subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 6Q À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma executiva.

Art. 7Q Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
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II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ I" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.
Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das forças
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singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa N acionai e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, O
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;

V
VI

das Comunicações;
da Cultura;

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX

da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.
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Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção!!
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronãunca Nacional, civil
e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
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fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, confh-,
me o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua compe_
tência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea',
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacio_
nados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;
IH -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
a)
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v -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;
fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
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g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
.
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
f) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b) política judiciária;
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c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arqnivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
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XIII
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental'
>
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
e) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
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j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos indios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

5998
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX a)

Ministério dos Transportes:

política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1· Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuida ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titnlar do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer funções
que lbe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além do
Conselbo Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselbo
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselbo Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cnltura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
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VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 10, 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do
Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
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XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão
de Promoções;

xv - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 18 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, até quatro
secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco
secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.

§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Secretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações
Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPÍTULO UI
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidsn.
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidên,
cia da República;
U - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orça.
mento;

lU - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Cio
vil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;

b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n? 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n Q7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nQs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos,serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indeps),
de que trata o § ]O do art. 33 desta medida provisória;
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b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvol_
vimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desen_
volvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trâusito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada
ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) O Couselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
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IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa
Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:

I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
UI - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
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IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
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III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução e ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso Il, da Constitnição, para incluir o titular da Secretaria
Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19 desta
medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado
ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização
legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período
não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade
dos serviços a eles descentralizados.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições ~de educação, de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6008
saúde ou assistência social, mediante termos de doação, desde que já
estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.

§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do
Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o
disposto no § I" deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das representações estaduais da FAE
fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto, não se
lhe aplicando o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão
imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorãneos de Parnaíba e Platõs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
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Maranhense e Hidroagricola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe-Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado
do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
ou mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de
Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.

§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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culada à Casa Militar, dos recursos orçamentáreis e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão Ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estra_
tégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuí,
ções pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou especificas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.

Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (lndesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ F O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(lndesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil.
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CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores

Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderá
requisitar, com ônus para a agência, servidores ou empregados de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal
direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as atividades a
serem exercidas.
§ 1º Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação
da Aneel, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e
desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas e Energia
e da Administração Federal e Reforma do Estado.

§ 2º A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos Estados ou dos
Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de
origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, fica a Aneel autorizada a complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de origem.

Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE V,
no valor unitário de R$1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de
R$855,00; 26 FCE m, no valor unitário de R$515,00; vinte FCE n,
no valor unitário de R$454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário de
R$402,00.
§ l' As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro
efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.
§ 3º O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p- 5803-6131, set. 1997
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neração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 4' A designação para a FCE é inacumulável com a designação
ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor,
inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os
períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a a e, e
inciso X do art. 102 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 37. Ficam criados 71 cargos em comissão, sendo cinco de
Natureza Especial, e 66 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 22 DAS 101.5; cinco DAS 102.5; um
DAS 101.4; cinco DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e doze DAS 102.1.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da Republica ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990.
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Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 40. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribnições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
1 - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas representações estaduais da FAE e no Instituto de Recursos
Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
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Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios civis, de
que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências,
inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das unidades e
a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 46. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamen-

to de universidade ou de instituição não-universitária, o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições,
assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados
efetivos mediante ato do Poder Executivo.»

Art. 47. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
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§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para 08
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997.»
Art. 48. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado

§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, O Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
Juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»

Art. 49. O art. 3' da Lei n'' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um conselho curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:

I
n
In
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.
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.........................................................................................................

§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no conselho curador, cabendo, a cada um deles, indicar O seu
respectivo suplente ao presidente do conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei n' 9.208, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de atuação,
a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de
órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de
cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas
federais, concernente a atos praticados no exercicio de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como agência
executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado contrato de gestão com o respectivo miuistério supervisor.
§ l' A qualificação como agência executiva será feita em ato do
Presidente da República.
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as agências executivas, visando assegurar
a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos
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orçamentários e financeiros para O cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos contratos de gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas
para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão
dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o
fortalecimento da identidade institucional da agência executiva.
§ 10 Os contratos de gestão das agências executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2 0 O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das agências executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o conselho de
administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, sem
aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ F Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam
lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde e os que, em 28 de agosto de 1997, se
encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam
a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos
de cargos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6018
§ 2Q Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhes os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação de
reajuste de vencimento.

Art. 56. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar
as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial e de
serviços gerais, no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n Q5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 11. O exercício financeiro do Serpro' corresponde ao
ano civil.

Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao
pagamento de dividendos, no minimo de 25%, dando-se ao restante a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso XI do art. 7Qda Constituição."
Art. 58. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797 e 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de 16
de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de
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14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30, de
15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de 11
de julho de 1997, e 1.549-33, de 12 de agosto de 1997.
Art. 59. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 60. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nO 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ F, 2° e 3º do
art. 22 da Lei n" 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nO 5.327, de 2
de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2° do Decreto-Lei n" 701,
de 24 de julho de 1969, os §§ F e 2° do art. 36 da Lei nO 5.869, de 11
de janeiro de 1973, a Lei nO 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. 1°,
2° e 9° da Lei nO 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2° do art. 4° e o
§ 1° do art. 34 da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-9, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nivel
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superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
Das Atribuições
Art. 3' São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas. internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulamentação e fiscalização do sistema financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País.
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em Juízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
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Art. 5' São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação de complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;

IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, envolverem sigilo
e segurança do sistema financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços de meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-sa-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ l' O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria
definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação
especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso, observadas as
diretrizes do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
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CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão
I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal da Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. I', inciso I, e § 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de
junho de 1987.
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Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialistas do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Ativídade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1Q A diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidade, as áreas de formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvímento e de especialização lato e
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stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessi_
dades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativa_
mente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e graduações constantes do Anexo lII.
§ l' O percentual da (GABC), para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366' dia de exercício, mediante
avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra-de-caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n? 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo
por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos
na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ I" O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.

§ 2' O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior a soma dos décimos incorporados;
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b) à diferença entre a retribnição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporados, observados os valores equivalentes
aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo
VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro
de 1996.
§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados os níveis hierárqnicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de presidente e de
diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central
do Brasil que se aposentarem sob o Regime Geral de Previdência
Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados,
inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de
Previdência Privada (Centrus).
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§ 1° O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do conselho de curadores da Centrus, nas promoções previstas no respectivo estatuto
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conse~
lheiros que indicar.
§ 2° Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-cumulativo à Centrus, relativamente
aos servidores regidos pela Lei nO 8.112, de 1990.

§ 3° A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de beneficios
a conceder" relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico
Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do
custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do
Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 10 de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;

b) dá parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições
dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas
previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos às
contribuições individuais realizadas desde 1" de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;

c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nO 8.112, de 1990, na
forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das
contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a
partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21 desta medida
provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as
disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério do servidores,
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mantida, total ou parcialmente, sob a administração da Centrus, com a
finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida,
a serem estabelecidos por essa entidade de previdência privada, com base
exclusivamente em contribuições dos participantes.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.

§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas
na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus) as
devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ),
e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus
patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo quadro de
pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
§ 6º O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre
a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas
necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7º Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão do
convênio a que se referem os §§ 5º e 6º, aplica-se o disposto no § 3º
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionis-

tas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista
corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional

por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não
presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2º A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.
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Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n'
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passívas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1Q A inobserváncia ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2', da Lei n? 8.112, de 1990.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de l' de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do BrasiL
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de l' de janeiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos ao
servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos, direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos aplicada aos servidores do PC C, devendo, se for o caso, o
débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em
vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de l' de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
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Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não-recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de acerto
de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na forma que
dispuser o regulamento.
§ l' Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1"
de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de
1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata
o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central
do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tomando
indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro
de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade de
cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
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a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aOS pensionistas que permaneçam na condição de servidore~ da
União, autarqnia e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46, § 1Q, da Lei n Q 8.112, de 1990;

b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham sido
demitidos, bem como aos exonerados após lO de janeiro de 1991, que
não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à
autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores de sua
responsabilidade.

§ 6Q O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promovera o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar
por ele patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos
a aposentados e pensíonistas no Regime Geral de Previdência
Social, na forma da legislação pertinente e de seus normativos
internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
conforme disposto no art. 67 da Lei n Q 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
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Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
§ l' As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente, pelo
Regime Geral de Previdência Social, a partir de I" de janeiro de 1991,
ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído
pela Lei n' 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em que
o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de sua
aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e c do
inciso III do art. 186 da Lei n" 8.112, de 1990.;

b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de l' de dezembro de 1996;

c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a
revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em
contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n'' 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.

§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1Q do art. 19 desta medida
provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese
em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n" 8.112,
de 1990.
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Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1" de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criados, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funcões Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
juridico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.535-8, de 12 de agosto de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Técnico de Suporte do Banco Central
Especialista do Banco Central do do Brasil
Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Total para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil
Total para a Carreira
Total para o Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Servidores

711
5.459
6.170
200
200
6.370
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1. Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

4üh semanais

A

B

IV
III
11
1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

IV

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

I11
11
1
IV

C

I11
11
1

I11
D

11
1

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20

1.1.2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais

I11

1.120,20
1.087,20

11
I

1.005,00

IV

A

IV

B

I11
11
I

1.045,20

966,30
929,10
884,70
842,40
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Vencimento-básico

Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais

C

IV
III
II
1

802,20
763,80

III
II
1

640,80

D

720,30
679,50

604,50
570,00

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

IV
III
II
1

B

IV
III
II
1

C

D

IV
III
II
1
III
II
1

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00

2.600,70
2.453,40
2.358,90

2.268,00
2.180,70

2.096,70
2.055,30

2.014,80
1.975,20
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AnexoUr
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
% e Base da

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

% e Base da
Süo/o-A-IV

A

IV
III
11

Classe

Padrão
IV

65%-A-I

A

III
11

65%-A-I
65%-A-I

I

65%~A-I

I

IV
III
11

75%-B-I

I

75%-B·I

IV
III
11
I

90%-B·IV

75%-B-I
75%-B-I

IV
III
11
I

90%-C-IV
90o/o-C-III
90%-C-1I

III
II
I

90o/~D-II1

B

e

D

IV
III
11
I
III
II
I
I

GABe

B

75%-C-I
75%-C-I

C

75%-C·I
75%-C-I

75%-D-I

75%-D-I

D

55%-D-I(1)

GABe
90%-A~III

90%-A-II
90%-A-I

90o/o-B-III
90%-B-lI
90o/o-E-I

900/0-C-I

90o/o-D·II
90%-D-I

35%-D-I(I)

12 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
%eBaseda

Classe

Padrão

IV
III
II
I

65%-A-I

A

B

IV
III
II
I

75%-B-I
75%-B·I
75%-B-I
75%-B-I

GABe
65%·A-I
65%-A-I
65%-A-I
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Procurador do Banco Central do Brasil

%eBase da

Classe

Padrão

C

IV
III
11
I

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
750/0-C·l

D

III
11
I
I

75%-D-I
75o/o-D-I

GABC

55o/~D·I(I)

35o/o-D-I(1)

(1) Conforme disposto no § 11:/ do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1 Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas

DireçãolAssessoramehto
Código

Valor unitário

Quantitativo

FD8·1
FDE·l/FCA·l

1.975,20
1.876,20

1
50
85
263
643
229

FDE·2/1FCA·2

1.678,80

FDT·l/FCA·3
FDO·l/FCA·4
FCA·5

1.086,30
987,60
592,50
Suporte

F8T·l
F8T·2
F8T·3

354,90
213,00
177,30

12
96
56

2 Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico
e
Procurador

Nível

Servidores

APOl
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP 16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Total

3.698

Vr. Unitário

R$

Total

R$

2.218,50

2.218,50

1.941,38
1.830,38

85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

1.331,25

1.109,25
776,63

554,63
444,00
333,00

277,50
222,00

-

2.256.686,08
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Nível

Cargos

Servidores

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

Auxiliar

Total

Adicional Especial
Total

Vr. Unitário

Total

R$

R$

11

222,00

102
56
162
132

166,50
138,75
111,00
83,25

-

463
238
4.399

-

-

2.442,00
16.983,00
7.770,00

17.982,00
10.989,00
56.166,00
185.353,14
2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Presidente

1
8
9

Diretor

TOTAL

Valor Unitário

Total

R$
8.000,00

R$
S.OOO,OO
64.000,00
72.000,00

8.000,00

-

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Referência

Carreira

A
B
C
D

E
F
G

Auxiliar

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

A

B

H
I
J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

C

Padrão

-

-

11
I

-

IV
III

11
I
IV
III

11
I
III

D

Servidores

IV
III

11
I

-

3
106
306
176
78
16
9
7
6
2
2
711
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Cargo extinto
Carreira

Referência

Analista do Banco Central do Brasil
Classe
Padrão
Servidores

A

B
C

A

N
III
II
I

57
30
80
473

B

N
III
II
I

602
487
471
202

C

N
III
II
I

74
196
868
672

D

III
II
I

138
445
278

D
E

F
G
H

Técnica

I
J
L
M
N
O

P

5.073

Total para a Carreira/Cargo

Cargo extinto
Carreira

Procurador

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

A
B
C
D

A

N
III
II
I

E
F
G
H

B

N
III
II
I

20
16
4
13

I
J
L
M

N
III
II
I

-

C

D

III
II
I

N
O

P
Total para a Carreira/Cargo
Total pata o Banco Central do Brasil

Servidores

4

-

4
25

-

-

46
15

150
5.934
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Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura

Estruturas Extintas
(Código)

Criada
(Equivalência)
100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939,952001,95397O,
966894

15% FCA-4
18,75% FCA~4

200/0 FCA-4
22,50% FCA-4

613673
601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894
604623

25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561, 100595,
110590,111597,113590, 114596, 115592,120596,121592,122599,123595,
124591,125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597,141593, 142590,
143596,144592,145599, 146595, 147591,200590,200638,201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598, 207594, 208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30% FCA-4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182

40% FCA-4

018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605,
083593,087564,100560,110531,111562,112569, 113565, 114561,
115568,120561,121568,122564,123560,124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560,147567,200565,201561,201600,202568, 202592, 202606,
203564,204560,350664,428167,472166,473162,480169,482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166, 491160, 492167,
493163,501204,915920,918890,940909,967912,979880,98087O,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

SO%FCA-4

110566,470155,790168,791164,792152,793159,916897

52,50% FCA-4

610623
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508,
110507,111503,112500,112593,113506,114502, 115509, 121509,
122505,123501,124508, 125504,126500, 127507,128503,130508,
140503, 141500, 142506, 143502, 144509, 145505, 146501, 200506,
200530,201502,201537,201596,202509,202533,203505,20353O,
204501,425133,460133,461130,462136,463132,464139,465135,
466131,481165,973815,975940,977942,978949,984914

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100% FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

100%FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

100% FDO-I

008052,008214,010057,010065,014133,014141, 014079, 015075, 015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560,082562,082597,
083569,084565,086568,088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164,427136,427160,429155,440086,452084,454087,
455083,458082, 760137,904945,943940,949930,946001,947954,948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

100% FDS~l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT~l

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
936979,944980,945978

37,5% FST·l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5%FST-1
70% FST-l

100%FST-1
100% FST-2

75% FST·3

100%FST-3

350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.587-1, DE 12 DE SETEMBRO
DE 1997 (*)
Institui as Gratificações de Desempenho
de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Alividadede Informações Estratégicas (GDI), de
Atividade Fundiária (OAF), e Provisória
{GP} e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Função Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de
atividade jurídicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente
Juridico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União
e nos seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Juridico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2" Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário
do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades de
inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Art. 3" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de Coloni(*)

Retificada no DO de 16.9.1997 (pág. 6153 desta obra).
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zação e Reforma Agrária (lncra) e no desempenho de atividades
voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as
relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário; a projetos
de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
fundiários, de comercialização e de associativismo rural.
I
de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
II - de Orientador de Projeto de Assentamento;
III - de Engenheiro Agrônomo.
Art. 4' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pelas multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
II - valor do maior vencimento básico da Tabela de Vencimento Básico em que o servidor esteja posicionado;
III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ l' O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir no
máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 1º, 2º e 3º.
§ 2' Os percentuais para as carreiras e cargos de que tratam o
art. I' são os constantes do Anexo I.
§ 3' O percentual para os cargos de nivel superior de que trata
o art. 2' é de 0,1820% e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de
0,0936%.
§ 5' Para o cálculo da GFJ, não se aplica ao vencimento básico
referido no inciso II o disposto no § I' do art. lº do Decreto-Lei n' 2.333,
de 11 de junho de 1987.
Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual
e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos
referidos nos incisos I a III do art. 1';
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II
conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de qus
trata o inciso IV do art. 1º;
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no caso
dos cargos de que trata o art. 2º;
c) do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, no caso dos
cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º.

Art. 6· A GFJ, GDI e a GAF serão calculadas com base em 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho,
até que os critérios de avaliação de desempenho individual de que
trata o art. 5º sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores
seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de 1º de setembro de 1997.

Art. 7º A avaliação de desempenho individual deverá obedecer
à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou
entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento
até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão
ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até
noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.

§ 1· Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de
ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto
no Anexo lI.
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§ 2º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a)

maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em

exercício;
b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previstos para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
a todos os beneficiários.
§ 4º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) no periodo referido no inciso II do art. 6º.

Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação
calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a
avaliação de desempenho.
Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista
nos arts. P, 2º, 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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lentes, para outros órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada
com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5', a GFJ, a GDl e a GAF serão
calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho
individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma definida no art. 4', considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho
referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto no
caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, os servidores
cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e
Municipios, para terem exercicio na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de I" de setembro de 1997, a gratificação de que trata O art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995, poderá ser
estendida, no seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado Geral da União e de Assistente Juridico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo,
poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de cargos
efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas
federais, de Assistente Juridico não transpostos para a carreira da
Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19
da Lei n' 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público da União.
§ ]O A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior da Tabela de Vencimento
Básico dos servidores públicos civis da União e não será paga cumulativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da
Lei n' 9.028, de 1995.
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§ 2' para o cálculo da GP, não se aplica ao vencimento básico
referido no parágrafo anterior o disposto no § l' do art. l' do Decreto-Lei n' 2.333, de 1987.
§ 3' Os critérios para atribuição da GP serão estabelecidos em
regulamento.
§ 4' A GP compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros beneficios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 5' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.
Art. 14. A GFJ e a GP não são devidas aos ocupantes de cargos
de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do
Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social e aos
servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o definido no Anexo IH desta medida
provisória.
Art. 16. O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente
Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso IH, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o definido no Anexo IV desta medida provisória.
Parágrafo único. O vencimento básico dos cargos de Assistente
Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União
na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n' 9.028, de 12 de
abril de 1995, é o da Tabela de Vencimento Básico dos servidores
públicos civis da União.
Art. 17. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida
provisória.

Art. 18. Os cargos de Assistente Jurídico que estejam vagos em
9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n' 9.028,
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de 1995, passam a integrar a carreira de Assistente Jurídico de
Advocacia-Geral da União.
§ 1Q Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico, não alcançados
pelo art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, serão extintos, automaticamente,
em caso de vacância.

Art. 19. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado de
todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, padrão L
Art. 20. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e c1assificatórias, sendo a
primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
Art. 21. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. l' e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 22. As gratificações criadas por esta medida provisória são
devidas a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 24. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.585, de 9 de setembro de 1997.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Mauro CesorRodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Raul Belens Jungmann. Pinto
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Anexo I
Percentuais para cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial
li! Categoria
2~ Categoria

0,14986%
0,13881%
0,12776%

Percentuais para cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Jurídica das Carreiras e cargos de Procurador e
Advogado de autarquia e de fundação pública federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
II
I

0,14986%
0,13881%
0,12776%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

D
D
D
D
D

V
IV
III
II
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
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Anexo H
Regra de ajuste da avaliação de desempenho individual
Total de ocupautes de cargo ou de integrantes da carreira no órgão

Número mínimo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreira com desempenho
até 75% do limite máximo de pontos de desempenho individual

Número máximo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreíra com desempenho
acima de 75% até 100%
do limite máximo de
pontos de desempenho
individual

Número máximo de
ocupantes de cargo Ou
de integrantes da eaj-,
reira com desempenho
acima de 90% até 100%
do limite máximo de

pontos de desempenho
individual

9
8
7

2
1
1

7
7
6

2
2
2

6
5
4

1
1
1
1

5
4
3
2

1
1
1
1

O

2
1

1
1

3
2
1

O

Anexo IH
Defensor Público da União
Vencimento

Denominação

CR$)

Defensor Público da União de Categoria Especial

Defensor Público da União de III Categoria
Defensor Público do União de 2~ Categoria

Art. 7~ da Lei
n 2 8.460/92

CR$)

524,30
490,57

208,64

458,43

190,63

199,43

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação
Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurídico da AGU de 111Categoria
Assistente Jurídico da AGU de 2~ Categoria

Vencimento

CR$)
524,30
490,57
458,43

Art. 7~ da Lei
nl/8.460/92

CR$)
208,64
199,43
190,63
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.531-10, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 24, 26, 57 e
120 da Lei n' 8.666, de 21 junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública, e o
art. 15 da Lei n!! 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 24,26,57 e 120 da Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais
de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim
específico; ,
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento
de energia elétrica, com concessionário ou permissionário do
serviço público de distribuição, ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica..
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17
e nos incisos III a XXII do art. 24, as situações de inelegibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e
o retardamento previsto no final do parágrafo único do art.
8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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prensa oficial no prazo de cinco dias, como condição para eficácia
dos atos.
Parágrafo único. .

.

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

N - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

"Art. 57

.

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

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização de autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do cap ut deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os fará
publicar no Diário Oficial da União.»
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15
N

-

.

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4º Para fins de aplicação do disposto nos incisos N, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas."
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.531-9, de 21 de agosto de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília 18 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.569-6, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária,
sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
§ I? A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos
de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado,
quando for ocaso, o disposto no § 2' deste artigo:
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a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência da data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontado a variação cambial ocorrida no período;

b) nas importações enquadradas no inciso III, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefixada de
empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do
Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência,
durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;

c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais,
do valor da importação não liquidada e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil para vigência na data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180 dias.
§ 22 Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente,
datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no
rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os
valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de 26
de setembro de 1997, inclusive.
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§ 3º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata
o caput:
a) o banco vendedor do câmbio, nas importações pagas em moeda
estrangeira;

o

b) banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para pagamento na Declaração de Importação.

Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II -

aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valor inferior a US$lO,OOO.OO (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
IV - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da
importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.

Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-5, de 21 de agosto de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 18 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-12, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995
dos arts. 19,34,35 e § 4' do art. 53 da Lei
9.293, de 15 de julho de 1996, que disPõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para os eze-,
cicios de 1996 e 1997.

n'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14

.

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação especifica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
.........................................•..............................................................»
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"Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e
seus Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da
Lei Complementar n· 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
•........................................................................................................»

"Art. 44

.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo não
se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela União,
de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assurrúdos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).»

"Art. 49

.

§ 4· Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX

os subprojetos e subatividades financiados com

doações;
X
XI

a atividade-crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n Q 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XN - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exterior.,

Art. 2 OS arts. 19,34 e 35 e o § 4Q do art. 53 da Lei nO 9.293, de
15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
Q

«Art. 19. .

.

§ 32 Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução
da presença do setor público nas atividades bancárias e financeiras»
«Art. 34

.

§ 4Q A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas
relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»
«Art. 35
.

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às ExporCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6059
tações (Proex), previsto no art. 2Q da Lei n Q 8.187, de 1991,
devendo os títulos conter cláusnlas de atualização cambial;
IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
........................................................................................................»

«Art. 53
§ 4Q

.

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

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).»
Art. 3 Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites para
as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8 do
anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas
à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus
Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente
o respectivo protocolo.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.579-11, de 21 de agosto de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1977; 176Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Q
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.580-2, DE 18 DE SETEMBRO
DE 1997
Autoriza a Centrais Elétricas Brasilei_
ras 8.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceal). para efeito desua inclusão noProgra_
ma Nacional de Desestatização (PND), bem
assim o aumento do capital social das COm_
panhias Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e
Docas do Estado de São Paulo (Codesp), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso da atribuição quo
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceal).
§ 1Q Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceal, mediante a aquisição de
ações preferenciais e ordinárias com direito a voto, pertencentes ao
Estado de Alagoas.
§ 2Q Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4Q do art. 4Q da Lei n Q 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei n Q 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2Q Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Ceal será incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as
medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que
se fizerem necessárias para a privatização da empresa, segundo as
normas da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da Ceal, as ações
representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquela empresa ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), para os efeitos do disposto na Lei nQ 8.031, de 1990.
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Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva
Global de Reversão, até o montante utilizado para aquisição autorizada por esta medida provisória.
Art. 4º Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da Ceal, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social
da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União,
inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 6º A CDJ e a Codesp ficam autorizadas a vender à BNDES
Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na
integralização de seus respectivos aumentos de capital social, conforme estabelece o artigo anterior, não se aplicando à referida venda as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para realização de operações dessa natureza com órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.580-1, de 21 de agosto de 1997.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1977; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Raimundo Brito
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.590-15, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de institui.
ções financeiras, e dá outras pronidêncios.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1e A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 39 Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
n - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo
controlador, inclusive aquelas sumetidas a regimes especiais;
In - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
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IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos.
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ I? A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos IH e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
H - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
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Art. 5º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.

Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.
Art. 6º nas hipóteses dos incisos HI e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:

I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívida de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

IH -

capitalização da instituição financeira.

Art. 7º Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
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ciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente 3,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8° Nos casos de que tratam o art. 6º e o parágrafo único do
art. 7°, a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:

I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro N acionaI ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4º,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.

Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
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Art. 11. Na hipótese do inciso n do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa juridica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com base
nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou
contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso
I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim, quando for o caso, ações

representativas do controle acionário da instituição financeira.

Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata O artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com 08 acréscimos legais e contratuais;

n - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;
In - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário da instituição ou da não-transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dividas contraídas na forma desta medida
provisória.
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Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31 de
dezembro de 1997, desde que os Governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Lei
n? 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualmente de condições a todos os concorrentes.
Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado com O Governo Federal, protocolo para a implementação
das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição
financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com O Banco Central do Brasil.
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Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 360 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição
financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutm-s,
ção e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas institnições financeiras estaduais.
§ I" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.

§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n's 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei n" 9.496, de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § l' observará o previsto no
art. 9'.
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.556-14, de 4 de setembro de 1997.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.556-14, de 4 de
setembro de 1997.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.507-24, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1Q O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aOS regimes especiais previstos na Lei nQ
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
Q
§ 2 O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário NacionaI, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2Q Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
n - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
In - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
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IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso II
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o dispos,
to no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos,
base anteríores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
Vl - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1° O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2'
do art. 1°.
§ 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1° não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2°, 264, § 3°, e 270, parágrafo único, da Lei nO 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4° O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de
1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de Renda,
inclusive no tocante aos ganhos líqnidos mensais e à retenção na fonte
sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.507-23, de 26 de agosto de 1997.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen. Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511-15, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Dá nova redaçõoao art. 44 da Lei n'4.771,
de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas na Região
Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo' em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matricula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será adnútido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
propriedades ou às posses em processo de regularização, assim
declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados doAcre, Pará,
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das
regiões situadas ao norte do paralelo 13"8,nos Estados de Tocantins
e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado do Maranhão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6072
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecoló.
gico-Econômico, na escala igual ou superior a 1.250.000, realiza_
do segundo as diretrizes metodológicas pertinentes, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicaçôes
do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por
cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de
reserva legal.»

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.511-14, de 26 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Arlindo Porto
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.523-12, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. Iº Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98, e alterados os
arts. 12,22,25,28,29,30,31,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 12
.

v -

.

b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua.
........................................................................................................ »

«Art. 22

.

II - para o financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos;

§ 2º Para os fins desta lei, integram a remuneração os
abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9º do art. 28.
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.........................................................................................................

§ 6' A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à segurida,
de social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo
corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente do~
espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogoS
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e trans,
missão de espetáculos desportivos.
§ 7' Caberá à entidade promotora do espetáculo a respon,
sabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.

§ 8' Caberá à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo
desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminandoas detalhadamente.
§ 9' No caso de a associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade,
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual
de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b do inciso
I do art. 30 desta lei.

§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
associações desportivas, que devem contribuir na forma dos
incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei."
"Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a seguridade
social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6075
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sna produção para o financiamento das prestações por acidentes do trabalho.
••.••.••••••••••••..•••..•.••.•••••.•..•.••.••••.••.••••..•.•.••.•.••.••.••......•.••.••.•••.....•.••.•. »

«Art. 28.

§ 3' O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário
ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.
§ 8' Integram o salário de contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta

por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.
§ 9'
.
d) a importância recebida a título de férias indenizadas;
e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitóri"s;
........................................................................................................»

«Art. 29.
Escala de Salários-Base
Classe

1
2
3
4
5

Salério-Base

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

R$ 120,00
R$ 206,37
R$ 309.56
R$ 412,74
R$ 515,93

12
12
24
24
36
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Escala de Salários-Base

Classe

6
7
8
9
10

Salário-Base

R$ 619,12
R$ 722,30
R$ 825,50
R$ 928,68
R$ 1.031,87

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

48
48
60
60

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 30
..
........................................................................................................,

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que
trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de
venda ou consignação da produção, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou COm
intermediário pessoa fisica, na forma estabelecida em regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
especial pelo cumprimento da obrigações do art. 25 desta lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na
forma estabelecida em regulamento;
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n" 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da
unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumpriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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mento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
X - a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso
III deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) ã pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;

Xl - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo ã
pessoa física não produtor rural que adquire produção para
venda no varejo a consumidor pessoa física.
........................................................................................................»

«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporãrio, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 2º Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação ã disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades
normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluidas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere
o art. 13 da Lei nº9.065, de 20 dejunho de 1995, incidentes sobre
o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
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Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribnições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1· de
abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá muIta de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;

b) sete por cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo mês seguínte ao do
vencimento da obrigação;

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação;
b) quinze por cento, após o 15· dia do recebimento da
notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15· dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto
não inscrito em dívida ativa;

III -

para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa:

a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não foi objeto de parcelamento;
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d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
crédito foi objeto de parcelamento.
§ lONas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1º deste artigo,»
«Art. 38
.

§ 5º Será admitido o reparcelamento por uma única vez.
§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1º dia do mês da concessão do
parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento relativamente ao mês do pagamento.
§ 7º Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o prazo
solicitado, sob pena de indeferimento do pedido.»
«Art. 39
.
§ 3º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
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va dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação
de pagamento.
§ 4' O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará aliena,
ção do bem por intermédio do leiloeiro oficial a que se refere o § 3'."
«Art. 45

.

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

§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2' e 3'
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento»,
«Art. 47

..

1d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção
de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de
controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
..•..••..••.••..••.••.....•.•...•.•.•..•.•..••.•..•.•..•.••.•.....•.•..•................•.......•.•....• »

«Art. 55. .

..

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente, ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
........................................................................................................»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.

§ l' Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a previdência social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
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§ 2º A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
beneficio, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3º Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela previdência social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o beneficio será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades
operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nºs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995 .»
«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro
oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
II - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.
§ 1º Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar
seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma
prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6082
§ 2' Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.
§ 3' O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4' O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.
§ 5' Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;
b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;
c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.
§ 6' Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá
antecipadamente, que será acrescido de cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 7' Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.
§ 8' Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS,
e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão
ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização.
§ 9' Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da hasta pública."
Art. 2' Ficam restabelecidos o § 4' do art. 86 e o art. 122, e alterados
os arts. 11, 16,48,55,57,58,75,86, caput, 96, 102, 103, 107, 130 e 131 da
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
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«Art. 11.

.

v -

.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade

agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o auxílio
de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma
não contínua;
b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporária, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à previdência social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do país do domicílio.
........................................................................................................»

«Art. 16

.

§ 2 Q O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
.....•..................................................................................................»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 55

.

§ 2º O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovarreco1bimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
........................................................................................................»

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
poder Executivo.
§ I" A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
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§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento .»

«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de
cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado
recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado
por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. ..
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 4' A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia ..
«Art. 96
.
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à previdência social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento...
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

§ l' A perda da qualidade de segurado não prejudica o
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chidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época
em que estes requisitos foram atendidos.
§ 22 Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para
obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior."
«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefícios, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definida no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela previdência social, salvo O direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2º, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício."
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício,
ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem,
ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias."
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de
propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação
versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou
jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores.
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Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipótese em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivos declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;
b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em dívida ativa;
c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.»
Art. 3· Os arts. 144,453,464 e 465 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei n· 5.452, de lº de maio de 1943) passam a
vigorar com a seguinte redação:

«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo
coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho »
«Art. 453
.
Parágrafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada
à prestação de concurso público.
«Art. 464
.
Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de
depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de
cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento
de crédito próximo ao local de trabalho .»
« Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil
e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente
após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em
conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.»
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Art. 4" Os arts. 3' e9' daLein'9.317, de 5 de dezembro de 1996
passam a vigorar com a seguinte redação:
'
«Art. 3º
.
§ 10 ........................................................................................
.........................................................................................................

fJ contribuições para a seguridade social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho
de 1991, o art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei
Complementar n' 84, de 18 de janeiro de 1996.
........................................................................................................»

«Art. 9 Q

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

§ 4' Compreende-se na atividade de construção de imóveis,
de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.»
Art. 5' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos U do art. 119 e UI do § l' do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso V1I do art. 12 da Lei n' 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei n' 8.315, de
23 de dezembro de 1991, e de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7' O § 3' do art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 25.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992.»
Art. 8º O art. 3º da Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei é de
natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de
natureza previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de
eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de
incapacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão.»

Art. 9º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória
em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.523-11, de 26 de agosto de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legíslação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10 de
fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei nº
5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981,
a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art. 38, os arts. 99 e
100 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 3º, os arts. 139,
140,141 e 148 da Lei nº 8.213, de 24 dejulho de 1991, os arts. 3º e 4º da
Lei nº 8.620. de 5 de janeiro de 1993, a Lei nº 8.641, de 31 de março de
1993, e o § 4º do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.524-12, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

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

Art. l' Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
integrar quadro em extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.524-11, de 26 de agosto de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

Os anexos estão publicados noDO de 26.9.1997, págs. 21474 a 21490.
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.565-9, DE 25DE SETEMBRO
DE 1997
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição social do salário-educação, a que se refere
o art. 15 da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos
mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importàncias devidas à seguridade social, ressalvada
a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), sobre a matéria.
§ l' Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I
a V do art. 55 da Lei n' 8.212, de 1991.
§ 2' Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais
a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de iucidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com
fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades
públicas ou privadas, vinculadas à seguridade social.
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Art. 2º A quota estadual do salário-educação, de que trata o art.
15, § 1º, inciso lI, da Lei nº 9.424, de 1996, será redistribuída entre o
Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios
estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros referen_
ciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino.
Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula para nenhum efeito, ao salário ou
à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto N acional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado,
a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE,
para os fins previstos no art. 15, § 1º da Lei nO 9.424, de 1996.

Art. 5º A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados
pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo
doFNDE.
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Art. 7" O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que para este
fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8" O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-8, de 26 de agosto de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n" 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.571-6, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição da Constituição, adota a seguinte
medida provisória, com força de lei.
Art. 1" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com O Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem como
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência março de
1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por cento do
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Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).
§ F Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo
serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização não
seja inferior a 96 meses.
§ 2" As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituidas e mantidas, hipótese em que haverá O acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de três
pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), referidos no caput.

§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais do
respectivo Fundo de Participação, as Unidades Federativas a que se
refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de amortização, as dívidas constituidas até a competência março de 1997, para
com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os critérios de
atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis às empresas
desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos
I e II do art. 72.
Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior
poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito,
exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento na
forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', as dívidas para com o INSS
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na
forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação
dos Estados (FPE), ou do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente
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à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a
comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3' O percentual de que trata o caput do art. l' será reduzido
em:

I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil municípios
seguintes; ou
H - seis pontos, para os municípios com até 20.000 habitantes
e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000
habitantes e identificados por aquele programa; ou

IH - seis pontos, para os municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional - das crianças de até seis anos,
calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ I? Excluem-se do disposto nos incisos I e H deste artigo os
municípios com Indice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
- das crianças até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.

§ 3' Os municípios a que se refere o inciso H deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final
do ano de 1996.

§ 4' A população de cada município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
segundo a estimativa disponivel em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
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as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.

Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3º desta
medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito
Federal ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento
de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de
acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação
do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de
contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias
devidas ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Unico
de Saúde (SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e indireta, integrantes desse sistema,
poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de
créditos que tenham junto ao SUS, na forma do disposto nos arts.
1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ 1º As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata
o inciso IV do art. 30 da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas
em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7º deste
artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde, que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
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poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência do
órgão do Sistema Unico de Saúde, competente para pagá-los.

§ 4' Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital
beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$200,00 (duzentos reais).
§ 6' Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo
de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de 1991,
8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de 1995,
poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7' Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo,
ressalvado o disposto no § 1', as importâncias devidas a titulo de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia l' de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o
terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12' mês, inclusive.

§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos
créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo
anterior.

§ 9' O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou
for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
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prevista no art. 38 da Lei n" 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acor-,
do de parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento
de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a SUa
rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e
demais acréscimos legais.

Art. 7º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até 96
meses, sem a restrição do § 5º do art. 38 da Lei n" 8.212, de 1991, com
redação das importãncias devidas a título de multa moratória nos
seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ 1e O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele
assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas
jurídicas.
§ 2º As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n" 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos
termos desta medida provisória.

§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste
artigo, aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista
no caput.
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§ 4Q O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5Q Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
§ 6Q O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas,
definidas no art. 2Q da Lei n Q 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

§ 7Q As dívidas provenientes das contribuições descontadas dos
empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da
Lei n Q 8.212, de 1991, poderá ser parceladas em até dezoito meses,
sem redução da multa prevista no caput, ficando suspensa a aplicação
da alínea d do art. 95 da Lei n Q 8.212, de 1991, enquanto se mantiverem adimplentes os beneficiários do parcelamento.
§ 8 Q Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$500,00 (quinhentos reais).

Art. 8 Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.571-5, de 26 de agosto de 1997.

Art. 9Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.572-5, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O salário mínimo será de R$120,00 (cento e vinte reais),
a partir de F de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$4,00 (quatro reais)
e o seu valor horário a R$0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela previdência social serão
reajustados, em I" de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3' Para os benefícios concedidos pela previdência social em
data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo
anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no anexo a
esta medida provisória.
Art. 4' Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2', de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.572-4, de 26 de agosto de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

6101
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo
com as Respectivas datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

ernjunho/96

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/9?

2,92

em fevereiro/ê?

2,33

em março/9?

1,74

em abril/9?

1,16

em maio/9?

0,58

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.583-1, DE 25 DE SETEMBRO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. 1° Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), de
natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida
provisória.
Art. 2Q O patrimõnio inicial do FGE será constituído mediante
a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de ações
preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. e
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1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais
nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n? 9.069, de
29 de junho de 1995.
§ F Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autoriza,
ção do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam
depositadas no FAD.
§2° O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações
tenham sido negociadas.

§ 3° As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4° O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá
constitui reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a
que se refere o art. 6°, e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusulas de resgate antecipado.
Art. 3° Constituem recursos do FGE:
I
o produto da alienação das ações;
II
a reversão de saldos não aplicados;
III
os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.

Art. 4° O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
II - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
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Art. 5º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
II - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de
garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de
termos e condições de oferta, para operações de exportação de bens
de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso II
deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes
à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante
da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado o
disposto no artigo seguinte.
§ 1º O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
§ 2º Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES e alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7º Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros para a prestação
de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por paises para a concessão de garantia.
Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamento relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
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IV

Autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.

Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda, para
garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às
exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28 de agosto de
1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31 de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento de
recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral de
todas as obrigações já assumidas.

§ 2' Caso haja recursos remanescentes, este serão transferidos,
anualmente, à conta do Tesouro N aciona!.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.583, de 27 de agosto de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.573-12, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n Q 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Os arts. 9º, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 31, 35, 36,
37,38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,
95,98,102,103,117,118,119,120,128,129,133,140,143,149,164,
167, 169, 186,203,230 e 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9Q

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

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão
ou de Natureza Especial poderá ser nomeado para ter exercício,
interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o período da interinidade."

«Art. ·10

.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão
estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira
na Administração Pública Federal e seus regulamentos."

«Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas.»
«Art. 13

.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de
publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos
I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV,
VI, VIII, alíneas a, b, d, e e f, IX e X do art. 102, o prazo será
contado do término do impedimento.
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§ 4 Q Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
.••.•••.••.•••••.••.••.••.•••••.••.••.•.••.•.••.••.•.••••.••.•.•••••..••••.•.•.••.••.••.•.....•...•.....»

«Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ 1Q É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

§ 2 Q Será exonerado do cargo ou dispensado da função o
servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto
no parágrafo anterior.
§ 3 Q À autoridade competente do órgão ou entidade para onde
for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício.
§ 4 Q O início do exercício de função de confiança coincidirá com
a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor
estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal,
hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do
impedimento, que não poderá exceder a trinta dias de publicação."
«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data
de publicação do ato que promover o servidor."
«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias do prazo contados da publicação do ato, para
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo,
incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento
para a nova sede.
§ F Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será
contado a partir do término do impedimento.
§ 2 Q É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido
no caput»,
«Art. 19
.
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§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da administração.
........................................................................................................»

«Art. 20

.

§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5, e 4, ou equivalentes.
§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser
concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81,
incisos I a IV, 94, 95, e 96, bem assim afastamento para participar
de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para
outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1·,86 e 96, bem
assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento."

«Art. 24

.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga>

«Art. 31.

.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3º do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da AdmiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997
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nistração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em
outro órgão ou entidade.»
«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
........................................................................................................»

«Art. 36. ................................................................................

Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e Municípios, deslocado no interesse
da administração, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica oficial.»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com
prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:

I
II

III

interesse da administração;
equivalência de vencimentos;
manutenção da essência das atribuições do cargo;

IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nivel de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.

§ 1Q A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços,
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
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§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do 8ipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3' Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na
forma dos arts. 30 e 3I.
§ 4' O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade, poderá ser mantido sob responsabilidade do
órgão central do Sipec, ou ter exercício provisório, em outro órgão
ou entidade, até seu adequado aproveitamento."
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ l' O substituto assumirá automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo
ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos
legais ou regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido pertodo, hipótese em que se aplica o disposto no § l' do art. 62."
«Art. 44
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que
trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a
ser estabelecida pela chefia imediata;
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Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.»
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com O erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ l' A não-quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a
ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer
tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também
a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede.
........................................................................................................»

«Art. 58
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§ 3' Também não fará jus a diárias o servidor que se
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração
urbana ou microrregião, constituída por Municípios limítrofes e
regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado
mantidas com países limítrofes, cujajurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida,
salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional.»

"Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições,
gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento;
........................................................................................................»

"Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia ou Assessoramento
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento
em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo
seu exercício.
§ l' A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o
provento de aposentadoria.
§ 2' A incorporação é devida na proporção de um décimo da
retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício
consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite
de dez décimos, sendo exigido cinco anos de exercício para a
concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
§ 3' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
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porada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 4' Ocorrendo o exercicio de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das parcelas
já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 5' Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do
cargo ou função que tenha originado a incorporação.

§ 6' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 92 . »
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico de cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.'
«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo úníco. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77."
«Art. 81

v -

.

para capacitação;

........................................................................................................»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por junta médica oficial.
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§ 1s A licença somente será deferida se a assistência direta
do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com O exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até
trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo
estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias..
"Art. 84
.
§ 29 No descolamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da
Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde
que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo."
"Art. 86. .
.

§ 1s O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2º A partir do registro da candidatura e até O décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os
vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.»

"Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor
poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses,
para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
"Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set, 1997

6114
estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares,
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração,
prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite.
.........................................................................................................

§ 2' Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação."

"Art. 92.' É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados Os
seguintes limites:
I - para entidades com 500 a 5.000 associados, um servidor;
II - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.

§ l' Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
........................................................................................................»

"Art. 93

.

§ 5' aplica-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ l' e 2'
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio
total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.»

"Art. 95
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§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinadas em regulamento.»

«Art. 98
.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta
médica oficial, independentemente de compensação de horário».
«Art. 102
.
IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento:
VII - missão Ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforma dispuser o regulamento:
VIII -

.

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;
XI - afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual compete.»

«Art. 103

.

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde
que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do art.
102.
........................................................................................................»
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«Art. 117. .

.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.»
«Art. 118

.

§ 3' Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento do cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
«Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo
em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art.
9', nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.»
«Art. 128

.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.»
«Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave».
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal
de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se
refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão,
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adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matricula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente
regime juridico.

§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas
as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3º do art. 167.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
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§ 6' Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação d~
aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7' O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão:
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as
circunstâncias o exigirem.
§ 8' O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta lei»,
«Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a
que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I -

a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa
do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior
a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias
de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou
superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de
doze meses;

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará
o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono
de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior
a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instaurada para
julgamento."

«Art. 143

.

§ 1s Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
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§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade ignal ou superior ao do indicado.
........................................................................................................»

«Art. 164

.

§ 2' Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade ignal ou superior ao do indicíado,»

«Art. 167

.

§ 4' Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.»

«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a
autoridade que determinou a instauração do processo ou outra
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial,
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
................................•.................................•...•••...............................»

«Art. 186

.

§ 3' Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.»
«Art. 203

.
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§ 2' Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor
e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos d~
art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do
respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que trata os parágrafos do art. 230.

§ 4' O servidor que durante o mesmo exercício atingir o
limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independente,
mente do prazo de Sua duração, será submetido a inspeção por
junta médica oficial..
«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema
Unico de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio
ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.

§ l' Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico Ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
§ 2' Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade
promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirájunta médica especificamente para esses
fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes,
com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam
respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora
da profissão..

«Art. 243
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§ 7' Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos."

Art. 2' Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei n' 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei n' 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
§ l' A importância paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório,
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
§ 2' A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se
incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se
o seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3' O art. 22 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redaçào:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores
públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.

§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
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§ 3Q O auxílio-alimentação não será:

a) incorporado ao vencimento, remuneração provento Ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o plano de seguridade social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
§ 4Q O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 5Q O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.
§ 6Q Considerar-se-á para O desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7Q Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8 Q As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6Q.»
Art. 4" As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n Q 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às
empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 5" Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico,
da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta
dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de 1997.
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Art. 6Q O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 7Q OS períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei nQ 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo
de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.
Art. 8 Q OS contratos referentes à concessão do auxílio-alimsnração, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9Q OS Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões
à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal (Siape).
§ 1Q A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2Q OS aposentados e os pensionistas que não se apresentarem
para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada para
o seu término, terão o pagamento de seus beneficios suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3Q Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia, ausência ou impossibilidade de
locomoção do titular do beneficio, devidamente comprovados.
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituidos, não
se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
beneficio.
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Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
9' e 10 desta medida provisória.
Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2' e 152 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
.........................................................................................................

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandado de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.

§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade-limite para permanência no serviço público,»
«Art. 152

.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contados a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do -Iuiz-Presidente.»

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.573-11, de 29 de agosto de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. l' da Lei n" 2.123, de l' de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n' 4.069, de 11
de junho de 1962, o parágrafo único do art. 3' da Lei n' 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o § 2' do art. 2' da Lei n' 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos III e IV do art. 8', o art. 23, dos incisos IV e V do
art. 33, o parágrafo único do art. 35, os §§ l' e 2' do art. 78, o § 2' do
art. 81, os arts. 88, 89, o § 3' do art. 91, o parágrafo único do art. 101,
os arts. 192, 193 e 251 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
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art. 5· da Lei n· 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4· da Lei n?
8.889, de 21 de junho de 1994.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.575-4 DE 26 DE SETEMBRO
DE 1991'
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único,
19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47, 49
e 56 e seu parágrafo úuico, da Lei n· 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao
órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2· Para os fins previstos no art. 1· desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a
décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24
horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
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§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.

§ 2º O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive
acessórias, devidas à seguridade social, arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do beneficio de
ordem.
§ 3º O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3° O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ 1º Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo,
o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2º É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador
portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter permanente.
§ 3º A cessão de trabalhador portuário avulso pelo órgão gestor
de mão-de-obra ao operador portuário, para as funções de direção e
chefia, não acarretará vínculo empregatício, desde que seja observado
o rodízio, não superior a trinta dias, entre os integrantes do quadro
de trabalhadores registrados.

Art. 4° É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária completando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5° Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mão-deobra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador
avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
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Art. 6' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas
de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas
listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que não
haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.

Art. 7' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre Ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 8' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.

Art. 9' O descumprimento do disposto nesta medida provisória
sujeitará o infrator às seguintes multas:
l - d e R$173,OO (cento e setenta e três reais) a R$1.730,OO
(um mil setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 6';
II - de R$575,OO (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$5.750,OO (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$345,OO (trezentos
e quarenta e cinco reais) a R$3.450,OO (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 8';
III - de R$345,OO (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$3.450,OO (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 6'
e aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
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quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência,
oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das
penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 10. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n' 8.630,
de 1993, sujeitará O infrator à multa prevista no inciso I, e o dos arts.
26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso III do artigo anterior,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 11. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 12. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão
gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.

Art. 13. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3' da Lei n'' 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.575-3, de 29 de agosto de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRlA NO 1.576-4, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência
Nacional do Abastecimento (Sunab).

§ ]O A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a
garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2' Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam
partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na
qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3' São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.

§ 4' Os servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam
automaticamente a integrar o quadro de pessoal do Ministério da
Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante
autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5' Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab e
do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2' Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da Lei
n" 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento de
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quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado.
H - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.

Art. 3º Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao quadro
de pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, Se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
H - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da
Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor;
Ilf - ceder, nos termos do § 4º do art. 37 da Lei nº 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do quadro de pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso IH fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aOS órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências
legais da Sunab.

Art. 4º O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5º A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada,
devendo suas atividades serem assumidas pelos órgãos integrantes
da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
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Art. 6" Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7" O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Cerne e da Sunab,
observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.576-3, de 29 de agosto de 1997.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n" 8.029, de 12 de abril
de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n" 5, de 26 de
setembro de 1962.
Brasilia, 26 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Carlos César de Albuquerque
Cláudia Maria Costin

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 1, p. 5803-6131, set. 1997

REPUBLICAÇÃO

LEI
LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997 (*)
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a
Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O Programa NacionaI de Desestatização (PND) tem
como objetivos fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida
pública líquida;
(*) Republicada por ter saído com incorreção no DO de 10.9.1997 (pág. 5513 desta

obra).
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lU
permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribnir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura e do
parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçan.
do a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito;
V - permitir que a Administração Pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais;
VI - contribuir para O fortalecimento do mercado de capitais,
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o
programa.

Art. 2Q Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta lei:
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas
direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder
Executivo;
U - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer
motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
UI - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham
tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma do
Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1Q Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da
sociedade;

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
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§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital
social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do minimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), nos termos do art. 62 da Lei n' 9.478, de 6.8.1997.
§ 3' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), por determinação do Conselho Nacional de Desestatização,
definido nesta lei, e por solicitação de Estados ou Municípios, poderá
firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de
serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização,
os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá
ser realizada na modalidade de leilão.
Art. 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei ao Banco do
Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal, e a empresas públicas ou
sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência
exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21 e
a alínea c do inciso I do art. 159 e o art. 177 da Constituição Federal,
não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à
alienação das referidas participações.
Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as Seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle
acionário preferencialmente mediante a pulverização de ações;
II -

abertura de capital;

III - aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou
parcial, de direitos de subscrição;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de
bens e instalações;
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v - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
V1 - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ l' A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas
a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional
escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas
cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades
operacionais previstas nos incisos I, IV, V e V1deste artigo, a licitação
poderá ser realizada na modalidade de leilão.
Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização
(CND), diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ l' Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de
empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular
do ministério ao qual a empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do
Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto, um
representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
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§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos
de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente
submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir
àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas,
para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu presidente.

§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão presididas
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
§ 9' Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do conselho serão representados por substitutos por eles designados.
Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República,
meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive
instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no Programa Nacional de Desestatização;
II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos.
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IH - determinar a destinação dos recursos provenientes da
desestatização, observado o disposto no art. 13 desta lei;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de
sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa
Nacional de Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo
Presidente do Conselho;
VI - fazer publicar o relatório anual de suas atividades.
§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou indireta que
deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que
couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto
de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam
adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme
a natureza dos serviços a serem desestatizados.

§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio portes,
conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá
ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento e Orçamento, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
§ 4' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do conselho;
b) coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional
de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do conselho as matérias previstas
no caput e nos §§ 1',2' e 3' deste artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores
da Administração Pública direta e indireta, para integrar os grupos
de trabalho de que trata o inciso HI do art. 18 desta lei.
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§ 5º A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso, exercer,
no que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta lei.
§ 6º A competência para aprovar as medidas mencionadas no
inciso II deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do BrasiL
§ 7º Fica a União autorizada a adquirir ativos de instituições
financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatízação, inclusive por conta dos recursos das
reservas monetárias, de que trata o art. 12, da Lei nº 5.143, de 20 de
outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-Lei
nº 1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 8º O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições
financeiras federais que, dentro do Programa Nacional de Desestatização, adquiram ativos de outra instituição financeira federal a ser
privatizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a assegurar
à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira
federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos
recursos recebidos em linha de financiamento específica, destinada a
dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos
incorridos, inclusive os de administração, fiscais e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido
em sua liquidação final;

c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade pelos
riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo,
inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes
ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.

§ 9º A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro
Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-ão sem prejuízo
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da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual conduta
ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente.

Art. 7Q A desestatização dos serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4Q desta lei, pressupõe
a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas
aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo
Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.

Art. 8 Q Sempre que houver razões que justifiquem, a União
deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital
social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização,
que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais
deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.
Art. 9Q Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização (FND),
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a título
de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da
União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1Q As ações representativas de quaisquer outras participações
societárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2Q Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA), intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3 Q OS Recibos de Depósitos de Ações, de cada depositante,
serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4Q OS titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas
em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se
encerre o processo de desestatização.

Art. 10. A União e as entidades da Administração indireta,
titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no
Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo e
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improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário
Oficial da União, da decisão· que determinar a inclusão no referido
programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser
observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de
desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures,
quando couber.

Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da
empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa N acionai de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações
necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da
União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão,
pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lu-

cros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos
exercícios;

e) pagamento de dividendos à União ou a sociedades por essa
controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital,
providos direta ou indiretamente pela União, nos últimos qninze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;

g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos
de avaliação;
h) modelagem de venda e valor minimo da participação a ser
alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.
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Art. 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo
disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que
determine percentual inferior.
Art. 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos
oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a
União.
§ 1· Após as quitações a que se refere o caput deste artigo, o
saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta por Notas do Tesouro
Nacional ou por créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e prerrogativas serão definidas por
decreto.
§ 2· O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos recursos
oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos recebidos, de
emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros
alienantes, no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização.
§ 3· Os títulos e créditos recebidos no ãmbito do Programa
Nacional de Desestatização poderão ser atualizados e remunerados
pelos mesmos índices das Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos
securitizados a serem utilizados na permuta a que se refere o § 1·,
desde a data da liquidação financeira da respectiva alienação das
ações ou bens.

Art. 14. Fica o Presidente da República, por recomendação do
Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir os meios
de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização, atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

II - admissão, como meio de pagamento no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização, das Obrigações do Fundo Nacional
de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos titulos e créditos já renegodados e que, no momento da renegociação, eram passíveis dessa
utilização;
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lU - admissão, como meio de pagamento no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de títulos e créditos líquidos e certos
díretamente contra a União, ou contra entidades por ela controladas,
inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que gozem de
garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional, e que venham a ser
renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Parágraío úuico. O Presidente da República, por recomendação
do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir novos meios
de pagamento e modalidades operacionais no Programa Nacional de
Desestatização.
Art. 15. O preço míuimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ F A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que
aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo
representante do titular das ações como instrução de voto para
deliberação do órgão competente a que alude o caput deste artígo.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação
de ações, bens ou díreitos quando diretamente detidos pela União.
Art. 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização que vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatização terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização.
Art. 17. O Fundo Nacional de Desestatização será admíuistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), designado gestor do fundo.
Art. 18. Compete ao gestor do fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário
ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí se
incluindo os serviços de secretaria;
U - divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes
competentes;
lU - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários
do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Admiuistração
direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d do § 4º do art.
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6·, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das
desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e outros
serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6·, desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de
valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de
controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII -

preparar a documentação dos processos de desestatiza-

ção, para apreciação do Tribunal de Contas da União;

IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de
interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o
inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante
licitação.
Art. 19. Os acionistas controladores e os administradores das
empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser
determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias
à implantação dos processos de alienação.

Art. 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no ProgramaNacionai de Desestatização
o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as mesmas,
necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou omissão
de empregados 'ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados
necessários à execução dos processos de desestatização.
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Art. 21. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá
uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do valor líquido
apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais,
bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do gestor do
Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este
artigo.

Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por
auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a serem contratados mediante licitação pública pelo
gestor do fundo.
Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a
transferência de ações que impliquem infringência desta lei.
Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização
deliberar a dissolução de sociedade incluída no Programa Nacional
de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei
n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 25. O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos exmembros da comissão diretora do ProgramaNacional de Desestatização,
na hipótese de serem demandados em razão de prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão.
Art. 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES) 94.953.982 (noventa e quatro
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro núlhões,
trezentos e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações
preferenciais nominativas, de sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce.
§ I" O BNDES, em contrapartida à transferência das ações pela
União, pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das ações,
deverá, alternativa ou conjuntamente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
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a) assumir dívidas, caracterizadas e novadas da União, nos
termos dos atos legais em vigor, relativas ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS);
b) transferir ã União debêntures de emissão da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de sua propriedade, com as mesmas condições de rentabilidade e prazo das dividas a que se refere a alínea
anterior.

§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o caput deste artigo o disposto no inciso UI do art. 6º e no art.
13 desta lei, e na alínea a do § lº do art. 30 da Lei nº 8.177, de 1a de
março de 1991, alterada pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993,
com a redação ora vigente.
§ 3º As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES.
§ 4º Até vinte dias antes da realização do leilão público especial
de desestatização da Companhia Vale do Rio Doce será efetivada a
transferência de 62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo
as ações remanescentes serem transferidas no dia útil seguinte ao da
liquidação financeira do leilão.

§ 5º As condições complementares à concretização da operação
de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art. 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações
que lhe forem transferidas na forma do art. 26, à concessão de crédito
para a reestruturação econômica nacional, de forma a atender os
objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização,
estabelecidos no art. 1º desta lei, observado ainda que:
I - as operações serão registradas no BNDES, em conta
específica;
U - as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
lU - é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de
garantias à Administração direta, indireta ou fundacional, excetuando-se:
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a) o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para
a realização dos respectivos objetivos sociais;

b) os empréstimos ao setor privado de que participem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.

Art. 28. Aos empregados de empresas controladas, direta ou
indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de parte das ações representativas
de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive quanto à:
I -

disponibilidade posterior das ações;

I -

quantidade a ser individualmente adquirida.

Parágrafo único. A oferta de que trata o caput deste artigo será
de, pelo menos, 10% (dez por cento) das ações do capital social detidas,
direta ou indiretamente, pela União, podendo tal percentual mínimo
ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo
seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado.

Art. 29. A participação dos empregados na aquisição de ações
far-se-á, opcionalmente, por intermédio de clube de investimento que
constituírem para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual, observada a regulamentação baixada pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Art. 30. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário
de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem
pecuniária ou não.
§ 1Q O clube de investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os
correspondentes títulos mobiliários, se estatutariamente disponíveis.
§ 2Q O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa
ação judicial ou instado por representação, adotará as providências
necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como
solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do
Trabalho e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de
inspeções por órgãos estaduais e municipais, no âmbito de suas
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competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela
mesma operação.

Art. 31. O art. 7', o caput e os §§ l' e 3' do art. 18 e o art. 20 da
Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações e acréscimos:
«Art. 7Q

VIII -

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

(Vetado)»

«Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por
parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta
vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior,
que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações
legais.
§ l' Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa
causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no
FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de
todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
§ 3' As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores
devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o
disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados..

«Art. 20

.

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de força maior, comprovada com o depósito dos
valores de que trata o art. 18.
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por cento) do
saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
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§ 6' Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei n'' 8.031, de 12 de
abril de 1990, e de programas estaduais de desestatização, desde
que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo
Conselho Nacional de Desestatização.
§ 7' Os valores mobiliários de que trata o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos
fundos, seis meses após sua aquisição, podendo ser alienada, em
prazo inferior, parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor
adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei n' 6.385, de 1976.
§ 8' As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são
nominativas, impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos
incisos I a IV e VI a XI deste artigo e o disposto na Lei n' 7.670,
de 8 de setembro de 1988, indisponíveis por seus titulares.
§ 9' Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da
efetiva transferência das quotas para os Fundos Mútuos de
Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para sua
conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização poderão transferi-las
para outro fundo de mesma natureza.
§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6' deste
artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro
Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos
quotistas, será permitida a constituição de clubes de investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização.
§ 13. A garantia a que alude o § 4' do art. 13 desta lei não
compreende as aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.
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§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente sobre os
ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização que excederem a
remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, no mesmo período.
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta
do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão
da aquisição de ações não afetarão a base de cálculo da multa
rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta lei.»
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.481-52, de 8 de agosto de 1997.
Art. 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei,
no prazo de sessenta dias, baixando as instruções necessárias à sua
execução.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revoga-se a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 1, p. 6133-6150, set, 1997

RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N" 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997 (*)
Institui a Lei de Proteção de Cultivares
e dá outras providências.

Reti/kação
Na publicação feita no DO n" 79, de 28 de abril de 1997, pág. 8245,
l' e 2' colunas,
Onde se lê:
Art. 36. C..)
§ 1" C..)
Art. 42. C,.)
UI - quando não forem cumpridas as exigências do art. 49;

Leia-se:
Art. 36. C,.)
§ único C..)

Art. 42 (...)
lU - quando não forem cumpridas as exigências do art. 50;
(*) Publicada noDO de 28.4.1997 (v. Coleção das Leis, 189(4, t.1):2064, abro 1997).
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LEI N' 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (*)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Retificação

Na publicação feita no DOn" 184, de 24 de setembro de 1997, pág.
21203,1" coluna,
Onde se lê;

Art. 13. C..)
§ 4" (Vetado)

I H Trânsito;

Educação;
Operação, Fiscalização, e Policiamento Ostensivo de

IH -

Engenharia de Tráfego, de Vias e de Veículos;

IV -

Medicina de Tráfego.

Leia-se:

Art. 13. C..)
§ 4" (Vetado)

I
H
III
IV

-

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)

(*) Publicada no DO de 24.9.1997 (pág. 5562 desta obra).
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MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.587-1, DE 12 DE SETEMBRO
DE 1997 (*)
Institui as Gratificações de Desempenho
de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atividadedelnformações Estratégicas (GDI), de
Atividade Fundiária (GAF), e Provisória
(GP) e dá outras providências.

Retificação

Na página 20387, I" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Íris Rezende, Luiz Carlos Bresser Pereira, Geraldo Magela da Cruz Quintão e Raul Belens JungmannPinto.

C*) Publicada no DO de 15.9.1997 (pág. 6042 desta obra).
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. I, p. 6151-6153, set, 1997
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DECRETO LEGISLATIVO

Faço saber que o CONGR_ESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 38, DE 1997
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Poço Verde FM Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada no Município de lpubi,
Estado de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 128, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Poço Verde FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no
Município de Ipubi, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOSMAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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RESOLUÇÕES

Far-osaber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 79, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites
de endioídamento do Estado do Rio de Jo.neiro
para que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinando-se os
recursos ao giro de sua devida mobiliaria com
vencimento no terceiro quadrimestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l Q É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da
Resolução n Q69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites de
endividamento e'comprometimento previstos na mesma resolução,
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro das parcelas de sua
divida mobiliária com vencimento no terceiro quadrimestre de 1997.
Art. 2Q A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n Q3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no terceiro quadrimestre de 1997;
b) modalídade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$1,00 (um real) - Selic;
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Vencimento

Título
541826
541826
541824

Quantidade
126.222.887.891
162.767.655.716
208.631.034.961
247.877.506.220

1.09.1997
1.10.1997
1.11.1997
1.12.1997

541826

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

Vencimento

Título

1.09.1997
1.10.1997
3.11.1997
1.12.1997

1.09.2002
1.10.2002
1.11.2002
1.12.2002

541826
541826
541824
541826

Data-base
1.09.1997

1.10.1997
3.11.1997
1.12.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nO 1.389, de 28 de novembro de 1988.
§ 1º A publicação do anúncio do leilão para ofertas dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.

§ 2º. O Estado do Rio de Janeiro encaminhará ao Senado Federal, para exame na Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.
Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, após concluída a operação de emissão dos títulos autorizada
nesta resolução, no prazo de catorze dias, para exame na Comissão
de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda dos
títulos, até o tomador finaL
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Art. 42 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N280, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites

deendioidamento do Estado do Rio de Janeiro,
para que possa contratar operação de crédito
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), TW valor de
R$56.977.850,OO(ciTU/üentae seis milhões, ncuecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), a preços de 19 de maio de 1997,
cujos recursos serão destinados à compra de
equipamentos relativos ao Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do
Metrô(RJ).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar temporariamente os seus limites de endividamento para contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$56.977.850,00 (cinqüenta e seis
milhões, novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais),
a preços de 19 de maio de 1997.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão
destinados à compra de equipamentos relativos ao Projeto de
Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô (RJ).
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Art. 2º A operação de crédito terá as seguintes características:
a) valor pretendido: R$56.977.850,00 (cinqüenta e seis milhões,
novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais) a preços
de 19 de maio de 1997;
b) juros: 6,0% a.a. (seis por cento ao ano), a título de spread,
acima da TJLP;
c) destinação dos recursos: compra de equipamentos relativos ao
Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do
Metrô (RJ);
d) condições de pagamento:
- do principal: em cento e trinta e cinco meses, após carência
de trinta e um meses.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 81, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
elevar temporariamente seus limites de endividamento para realizar operação de crédito
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)~ destinada ao
Projeto de Recuperação Operacional. Consolidação e Expansão do Metrô (RJ).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, temporária e
excepcionalmente, a realizar operação de crédito junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujos
recursos serão destinados à conclusão dos investimentos previstos no
Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do
Metrô (RJ).
Art. 2" A operação de crédito realizar-se-á nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$160.000.000,OO (cento e sessenta milhões
de reais), a preços de 25 de maio de 1997;
b) juros: 6,0% a.a. (seis por cento ao ano), a título de spread,
acima da TJLP;
c) destinação dos recursos: conclusão dos investimentos previstos no Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão
do Metrô (RJ);
d) condições de pagamento:
_ do principal: em cento e cinqüenta meses, após carência de
trinta meses;
_ dos juros: trimestrais na carência e mensais na amortização;
e) autorização legislativa: Lei n" 2.728, de 22 de maio de 1997.
Parágrafo único. O Estado do Rio de Janeiro encaminhará ao
Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente à operação de crédito ao amparo desta
resolução.

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 82, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo a emitir, por intermédio de ofertas públicas, Letras Financeirasdo Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. F É a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizada, nos
termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1997.
Art. 2Q A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nQ3, deduzida a parcela correspondente a 2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até quatro anos;
e) valor nominal: R$I,OO (um real) - Selic;
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

Quantidade

691096
691093
691096
691096
691461

1.09.97
1.10.97
1.11.97
1.12.97
1.12.97

77.484.931
13.486.744
13.333.984
28.971.365
9.049.456.137
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selic
Colocação

Vencimento

Titulo

1.09.1997
1.10.1997
3.11.1997
1.12.1997

1.09.2000
1.10.2000
1.11.2000
1.12.2001

691096
691096
691094
691461

Data-base
1.09.1997
1.10.1997
3.11.1997
1.12.1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 7.945, de 29 de outubro de 1973,
e Decreto nº 27.630, de 26 de janeiro de 1989.

§ 1s A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência minima de três dias
de sua realização.
§ 2º A Prefeitura do Município de São Paulo encaminhará ao
Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.
Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, no prazo máximo de catorze dias, após concluída a operação
de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, para exame da
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final, bem como a efetivação de sua
venda definitiva.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, GERALDO
MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 83, DE 1997
Dá nova redação à aUnea g do art. 2º da
Resolução n' 30, de 1997, do Senado Federal.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' A alínea g do art. 2' da Resolução n' 30, de 1997, do
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
'<g) despesas gerais: as razoáveis e comprovadas, limitadas
ao montante equivalente a 115.000.000,00 (quinze milhões de
ienes), conforme definido no ceiling amount."
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de setembro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidende do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 84, DE 1997
Autoriza o Gooemo da República Federatiua doBrasil a reescalonar oscréditosbrasileiros junto à República do Suriname.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a República Federativa do Brasil autorizada a reescalonar os créditos brasileiros junto à República do Suriname, nos
termos da Resolução n' 50, de 1993, do Senado Federal.
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Art. 2º O valor total a ser reescalonado é de US$ 68,179,649.25
(sessenta e oito milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e
quarenta e nove dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos),
estando estruturado na seguinte composição:
a) juros de mora devidos até 31 de dezembro de 1995:
US$7,572,002.80 (sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil e dois
dólares norte-americanos e oitenta centavos);
b) principal e juros vencidos até 31 de dezembro de 1995:
US$26,998,129.02 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e
oito mil, cento e vinte e nove dólares norte-americanos e dois
centavos);

c) principal e juros a vencer no período de 1º de janeiro de 1996
a 31 de agosto de 2003: US$ 33,609,517.43 (trinta e três milhões,
seiscentos e nove mil, quinhentos e dezessete dólares norte-americanos e quarenta e três centavos).

Art. 3º A taxa de juros definida como parâmetro será a Libor
semestral acrescida de 1% a.a. (um por cento ao ano), sendo que, no
caso de' novos atrasos, a taxa de juros de mora corresponderá a 1%
a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa de juros.
Art. 4º É a Secretaria do Tesouro Nacional obrigada a encaminhar semestralmente à Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado
Federal, a comprovação da adimplência da República do Suriname,
nos termos deste reescalonamento.
Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de setembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 85, DE 1997 (*)
Autoriza o Estado do Maranhão a contratar, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados, operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor
de R$100.000.000,OO (cem milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado do Maranhão autorizado a contratar, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
de Longo Prazo dos Estados, com garantia da União, operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Art. 2º A operação de crédito, a ser firmada nos termos do
respectivo Contrato de Abertura de Crédito, tem as seguintes condições e características:
a) valor pretendido: R$100.000.000,00 (cem milhões de reais);

b) garantidor: União;

c) contragarantias: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão encargos financeiros de 2,0428% a.m. (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito
décimos de milésimos por cento ao mês), equivalentes, em 28 de
agosto de 1997, ao custo de captação médio da Caixa Econômica
Federal (CEF), acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por
cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
(*)

Republicada no DO de 26.9.1997 (pág. 6453 desta obra).
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os encargos financeiros anteriormente citados serão repactuados trimestralmente, com base no último balancete da Caixa
Econômica Federal (CEF);
_ a Caixa Econômica Federal (CEF) fará jus à comissão de
abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a. (um inteiro e cinco
décimos por cento ao ano), sobre o valor do empréstimo, incorporado
pro-rata tempore mensalmente ao saldo devedor da operação;

forma de pagamento:
- o empréstimo será pago em dezesseis prestações mensais
consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela Price
vencendo-se a primeira em 30 de setembro de 1997 e as demais em
iguais dias dos meses subseqüentes, e a última em 30 de dezembro
de 1998;
- durante os meses de setembro a dezembro de 1997, as prestações que vencerem nesse período poderão ser pagas parcialmente,
em montante não inferior ao apurado mediante a aplicação das
condições previstas na Resolução n Q 103, de 1996, do Senado Federal,
relativamente ao que se refere a prazo, encargos e sistema de amortização;
- durante o período em que vigorarem as condições estabelecidas anteriormente, o diferencial não pago, apurado entre a prestação
real devida e o valor obtido mediante a aplicação das condições
aprovadas pelo Senado Federal, será incorporado ao saldo devedor
consolidado, passando a integrar a base de cálculo para as prestações
seguintes;
fJ destinação dos recursos: exclusivamente à quitação de dívidas
flutuantes.
Art. 3 Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
e)

Senado Federal, 16 de setembro de 1997.

SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 86, DE 1997
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir,
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTSP), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento em
setembro de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTSP), cujos recursos
serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em
setembro de 1997.
Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n?
3, deduzida a parcela de dois por cento;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$l,OO (um real) - Selic;
R$1.000,OO (um mil reais) - Cetip;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título
521S25
525000

Vencimento

Quantidade

15.9.1997
15.9.1997

424.353.946.165
1.700.129.813
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g)

previsão de colocação dos títulos a serem emítidos:
Selic

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

15.9.1997
Cetip

15.9.2002

521826

15.9.1997

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

15.9.1997

15.9.2002

P

15.9.1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

i) autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de maio de 1987, e
Decretos nOs 29.526, de 18 dejaneiro de 1989, e 30.261, de 16 de agosto
de 1989.

§ 1e A publicação, em três edições, do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita com antecedência
mínima de três dias de sua realização.
§ 2º O Estado de São Paulo encaminhará ao Senado Federal,
para exame da Comíssão de Assuntos Econômícos, toda a documentação
referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução.

Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, no prazo máximo de catorze dias, após concluída a operação
de emíssão dos títulos autorizada nesta resolução, para exame da
Comíssão de Assuntos Econômícos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até a realização de sua venda definitiva.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 87, DE 1997
Autoriza o Estado do Piauí a alterar a
forma e o prazo de pagamento dos contratos de
operação de crédito, celebrados em 22 e 29 de
dezembro de 1995, junto à Caixa Econômica
Federal, relatiuosaoProgramadeApoioàReestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Estado do Piauí autorizado a alterar a forma e o
prazo de pagamento dos contratos de operação de crédito, celebrados
em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto à Caixa Econômica Federal,
relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.
Art. 2' As alterações contratuais previstas no artigo anterior
deverão obedecer às seguintes características:
a) as prestações vencidas e não liquidadas até a data de publicação desta resolução, atualizadas na forma originalmente contratada, serão incorporadas ao saldo devedor das respectivas operações;

b) consolidado e atualizado o saldo devedor de cada operação, a
dívida será paga no prazo contratual remanescente de dezessete
parcelas mensais e consecutivas, reiniciando o pagamento das prestações a partir de 29 de agosto de 1997, vencendo-se as demais sempre
no dia 29 dos meses subseqüentes, sendo a última exigível em 29 de
dezembro de 1998.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá Ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que 0_ SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 88, DE 1997
Autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo com o
Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(BID), no valorequivalentea U8$25,000,000.00
(vinte e cincomilhões de dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao
financiamento parcial do Programa Rede de
Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas, a ser executado peloMinistério do Planejamento e Orçamento.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução nO 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a US$ 25,000,000.00 (vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos) de principal, destinandose os recursos ao financiamento parcial do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas, a ser executado pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior'tem as seguintes características:
a)

mutuário: República Federativa do Brasil;

b) mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

c) natureza da operação: empréstimo;
d) valor: equivalente a até US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco

milhões de dólares norte-americanos) de principal;
e) finalidade: financiar parcialmente o Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas;
fJ juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma
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timos qualificados tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescida de margem expressa em termos de uma percentagem anual
que o banco fixará periodicamente de acordo com sua política de taxas
de juros;
g) commitment fee: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
h) despesas gerais: limitadas a US$250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos);
i) condições de pagamento:
- do principal: deverá ser amortizado pelo mutuário mediante
pagamento de prestações semestrais (aproximadamente trinta e
uma) consecutivas e tanto quanto possível iguais; a primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento de juros, uma vez transcorridos seis meses contados a
partir da data prevista para o desembolso final, e a última, até 15 de
fevereiro de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 15
de agosto de cada ano;
- da commitment fee: semestralmente vencida, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano;
- das despesas gerais: após a aprovação da operação, em parcelas trimestrais tanto quanto possível iguais.
Parágrafo único, Ai; datas estipuladas para pagamento poderão
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 32 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1997.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6187-6210, set. 1997
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 89, DE 1997
Autorizao Estadodo Maranhão, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), 1W âmhito do Programo
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor de R$34.250.000,OO
(trinta e quatro milhões, duzentos e cinqüenta
mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Estado do Maranhão autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com o aval da União
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor de R$34.250.000,00 (trinta e quatro milhões,
duzentos e cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. A dívida originária do contrato sob análise
deverá ser incluída no refinanciamento previsto no Protocolo de
Acordo, firmado em 6 de novembro de 1996, entre o Estado do
Maranhão e a União, objeto da autorização contida na Resolução
nQ103, de 19 de novembro de 1996, do Senado Federal.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$34.250.000,00 (trinta e quatro milhões,
duzentos e cinqüenta mil reais);

b) garantidor: União;

c) contragarantias: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e Il, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros;
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- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão encargos financeiros de 2,0568% a.m. (dois inteiros e quinhentos e sessenta e oito
décimos de milésimos por cento ao mês), equivalentes, em 17 de julho
de 1997, ao custo de captação médio mensal da Caixa Econômica
Federal (CEF), acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por
cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
- os encargos financeiros serão refixados trimestralmente, com
base no último balancete da Caixa Econômica Federal (CEF);
e) forma de pagamento: o empréstimo será pago com amortização integral em parcela única, vencível cento e vinte dias após a
liberação do recurso;

f) destinação dos recursos: exclusivamente à liquidação das
parcelas de principal e juros das obrigações vencidas junto ao Tesouro
Nacional, no período de 1º de junho de 1994 (início dos pagamentos
das dívidas com os créditos da Conta de Resultado a Compensar
(CRC), instituída mediante a Lei nº 8.631, de 1993) e 31 de dezembro
de 1996.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6187-6210, set. 1997
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Faço saber que 0_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 90, DE 1997
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo junto à ML W
Intermed - Handels - und Consultinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen
des Gesundheits - und Bildungswesens
mbh, empresa do comércio exterior da República Federativa da Alemanha) no valor de
US$S,500,OOO.OO (oito milhões e quinhentos
mil dólares norte-americanos), equivalentes
a R$9.107.750,00 (nove milhões, cento e sete
mil, setecentos e cinqüenta reais) a preços de
31 de maio de 1997, cujos recursos serão utilizados na compra de equipamentos de ensino e
pesquisa científica e tecnológica destinados ao
aparelhamento das universidades estaduais e
institutos de pesquisa vinculados à Secretaria
da Ciência e Tecnologia do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É O Estado do Ceará autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo junto à MLW lntermed - Handels - und Consultinggesellchaft fur Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits - und
Bildungswesens mbH, empresa do comércio exterior da República
Federal da Alemanha, no valor de US$8,500,000.00 (oito milhões e
quinhentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$9.107.750,00 (nove milhões, cento e sete mil, setecentos e cinqüenta reais), a preços de 31 de maio de 1997.

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados na compra de equipamentos de ensino e pesquisa científica e
tecnológica destinados ao aparelhamento das universidades estaduais e institutos de pesquisa vinculados à Secretaria da Ciência e
Tecnologia do Estado.
Art. 2º A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características financeiras:
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a) valor pretendido: US$ 8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$9.107.750,00
(nove milhões, cento e sete mil, setecentos e cinqüenta reais), a preços
de 31 de maio de 1997;
b) juros: até 7,5% a.a, (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano) incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados a partir
da data de cada embarque;

c) condições de pagamento:
- do principal: em doze parcelas semestrais, iguais e consecutivas,
vencendo-se a primeira seis meses após a data de embarque dos bens;
- dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o
principal.

Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 91, DE 1997
Concede outorizaçõo gkJbal aos Estadose ao
Distrito Federal para contratar subempréstinw
com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agentefínanceírodaUnião, ao ãmbuo doPrograma Nacional de Apoio à Administração Fiscal
para os Estados Brasileiros (PNAFE).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. l' São os Estados e o Distrito Federal autorizados a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF),
agente financeiro da União, no âmbito do Programa Nacional de
Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE),
até os limites discriminados a seguir:
I - Estado do Acre: US$4,557,000.00 (quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil dólares norte-americanos);
II - Estado de Alagoas: US$13,662,000.00 (treze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil dólares norte-americanos);
III - Estado do Amapá: US$4,450,000.00 (quatro milhões,
quatrocentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos);
IV - Estado do Amazonas: US$12,180,000.00 (doze milhões,
cento e oitenta mil dólares norte-americanos);
V - Estado da Bahia: US$15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos);
VI - Estado do Ceará: US$14,784,000.00 (catorze milhões,
setecentos e oitenta e quatro mil dólares norte-americanos);
VII - Distrito Federal: US$10,193,000.00 (dez milhões, cento
e noventa e três mil dólares norte-americanos);
VIII - Estado do Espírito Santo: US$15,600,000.00 (quinze
milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos);
IX - Estado de Goiás: US$16,320,000.00 (dezesseis milhões,
trezentos e vinte mil dólares norte-americanos);
X - Estado do Maranhão: US$14,438,000.00 (catorze milhões,
quatrocentos e trinta e oito mil dólares norte-americanos);
XI - Estado de Minas Gerais: US$25,000,000.00 (vinte e cinco
milhões de dólares norte-americanos);
XII - Estado do Mato Grosso. US$20,813,000.00 (vinte milhões, oitocentos e treze mil dólares norte-americanos);
XIII - Estado do Mato Grosso do Sul: US$21,713,000.00 (vinte
e um milhões, setecentos e treze mil dólares norte-americanos);
XIV - Estado do Pará: US$15.270,000.00 (quinze milhões, duzentos e setenta mil dólares norte-americanos);
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xv - Estado da Paraíba: US$14,985,000.00 (catorze milhões,
novecentos e oitenta e cinco mil dólares norte-americanos);
XVl - Estado de Pernambuco: US$ 24,848,000.00 (vinte e quatro
milhões, oitocentos e quarenta e oito mil dólares norte-americanos);
XVlI - Estado do Piauí: US$10,910,000.00 (dez milhões, novecentos e dez mil dólares norte-americanos);
XVlII - Estado do Paraná: US$16,500,000.00 (dezesseis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);
XIX - Estado do Rio de Janeiro: US$24,440,000.00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil dólares norte-americanos);
XX - Estado do Rio Grande do Norte: US$18,870,000.00 (dezoito milhões, oitocentos e setenta mil dólares norte-americanos);
XXI - Estado do Rio Grande do Sul: US$22,977,000.00 (vinte e
dois milhões, novecentos e setenta e sete mil dólares norte-americanos);
XXII - Estado de Rondônia: US$6,380,000.00 (seis milhões,
trezentos e oitenta mil dólares norte-americanos);
XXIII - Estado de Roraima: US$4,280,000.00 (quatro milhões,
duzentos e oitenta mil dólares norte-americanos);
XXIV - Estado de Santa Catarina: US$17,000,000.00 (dezessete milhões de dólares norte-americanos);
XXV - Estado de Sergipe: US$10,140,000.00 (dez milhões,
cento e quarenta mil dólares norte-americanos);
XXVI - Estado de São Paulo: US$68,718,000.00 (sessenta e
oito milhões, setecentos e dezoito mil dólares norte-americanos);
XXVII - Estado de Tocantins: US$l1,lOO,OOO.OO (onze milhões e cem mil dólares norte-americanos).
Art. 2' As operações de crédito a que se refere esta resolução serão
realizadas com recursos captados para tal finalidade pela República
Federativa do Brasil junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (EID), e possuem as seguintes características básicas:
a) credor: União;
b) agente financeiro: Caixa Econômica Federal (CEF);
c) incidência de juros: sobre o saldo devedor diário das parcelas
liberadas;
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d) taxa anual de juros: calculada semestralmente de acordo com
o custo dos empréstimos unimonetários captados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no semestre anterior, acrescida de
margem, expressa em percentagem anual, fixada periodicamente
pelo BID;
e) comissão de crédito: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não liberado, incidente a partir de sessenta
dias após a data de assinatura do contrato de subempréstimo;

f) condições de pagamento do principal: em prestações consecutivas €, tanto quanto possível, iguais;
g) pagamento da primeira prestação: na primeira data de pagamento de juros, após transcorridos seis meses da data prevista para
o desembolso final do empréstimo;

h) pagamento da última prestação: até 15 de dezembro de 2016;
i) vencimento dos juros e da comissão de crédito: em 15 de julho
e 15 de dezembro de cada ano.

Art. 3º As operações de crédito de que trata esta resolução são
isentas do disposto no § 2' da Resolução nº 70, de 1995, introduzido
pela Resolução nº 12, de 1997, ambas do Senado Federal.
Art. 4' O descumprimento dos contratos assinados no âmbito
do PNAFE implicará no vencimento imediato do mesmo, ficando o
Estado ou o Distrito Federal obrigado a quitar imediatamente a
divida dele resultante, independentemente de aviso ou notificação.
Art. 5º Durante todo o período de atividade do PNAFE, e enquanto houver saldo devedor de Estados ou do Distrito Federal
relativo às operações de crédito de que trata esta resolução, o Ministério da Fazenda, diretamente, ou através da Caixa Econômica Federal, informará periodicamente ao Senado Federal:
I - os montantes liberados para cada Estado ou Distrito
Federal;
II - a ocorrência de inadimplência no pagamento de encargos
e amortizações;
III - a ocorrência de exclusão do PNAFE de Estado ou do Distrito
Federal, informando detalhadamente os motivos desta exclusão;
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IV - a ocorrência de descumprimento pelo Estado ou Distrito
Federal de todo e qualquer dispositivo dos contratos assinados no
âmbito do PNAFE;
V - relatórios de inspeção técnica, financeira e contábil produzidos pelo Ministério da Fazenda relativos à execução do Programa
nos Estados e Distrito Federal.
Art. 6' A contratação das operações de crédito de que trata esta
resolução deve efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias.

Art. 7' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1997.
SENADüRANTüNlü CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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DECRETO N' 2.314, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Regulamenta a Lei n" 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a
produção e a fiscalização de bebidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n' 8.918, de 14 de julho de 1994.
DECRETA:

Art. F Fica aprovado o Regulamento da Lei n' 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o
registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, que com
este baixa.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Ficam revogados os Decretos n's 73.267, de 6 de dezembro de 1973, 96.354, de 18 de julho de 1988, e 1.230, de 24 de agosto
de 1994.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
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REGULAMENTO DA LEI Nº 8.918,
DE 14 DE JULHO DE 1994

TÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Seção I
Dos Princípios

Art. 1Q Este regulamento estabelece as normas gerais sobre
registro, padronização, classificação e, ainda, inspeção e fiscalização
da produção e do comércío de bebidas.
Seção II
Das Definições

Art. 2' Para os fins deste regulamento, considera-se:
I - bebida: todo produto industrializado, destinado à ingestão humana, em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou
terapêutica;
II - matéria-prima: toda substância que para ser utilizada
como bebida necessita sofrer, em conjunto ou separadamente, tratamento e transformação;
III - ingrediente: toda substância, incluídos os aditivos, empregada na fabricação ou preparação de bebidas, e que esteja presente
no produto final, em sua forma original ou modificada;
IV - lote ou partida: a quantidade de um produto em um ciclo
de fabricação, identificado por número, letra ou combinação dos dois,
cuja característica principal é a homogeneidade;
V - prazo de validade: o tempo em que o produto mantém suas
propriedades, quando conservado na embalagem original e sem avarias, em condições adequadas de armazenagem e utilização.
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SeçãoIlI
Das Atividades Administrativas
Art. 32 As atividades administrativas relacionadas com produção de bebida e suas matérias-primas são entendidas como:
I
controle;
II
inspeção;
III
fiscalização;
IV
padronização;
V
classificação;
VI
análise fiscal;
VII
análise de registro;
análise de orientação;
VIII
análise de controle;
IX
X
análise pericial ou perícia de contraprova;
análise ou perícia de desempate;
XI
XII
registro de estabelecimentos e de produtos.
2
§ 1 Controle é a verificação administrativa da produção, industrialização, manipulação, circulação e comercialização da bebida e
suas matérias-primas.
§ 22 Inspeção é o acompanhamento das fases de produção e
manipulação, sob os aspectos tecnológicos e sanitários da bebida e
suas matérias-primas.
§ 32 Fiscalização é a ação direta do poder público para verificação do cumprimento da lei.
§ 42 Padronização é a especificação quantitativa e qualitativa
da composição, apresentação e estado sanitário da bebida.
§ 52 Classificação é o ato de identificar a bebida e o estabelecimento, com base em padrões oficiais.
§ 62 Análise fiscal é o procedimento laboratorial para identificar ocorrências de alterações, adulterações, falsificações e fraudes
desde a produção até a comercialização da bebida.
§ 72 Análise de registro é o procedimento laboratorial para
confirmar os parâmetros que dizem respeito à veracidade da composição apresentada por ocasião do pedido de registro da bebida.
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§ 82 Análise de orientação é o procedimento laboratorial para
orientar a industrialização da bebida, quando solicitada.
§ 9º Análise de controle é o procedimento laboratorial com a
finalidade de controlar a industrialização, exportação e importação
da bebida.
§ 10. Análise pericial ou perícia de contraprova é a determinação analítica realizada por peritos, em amostra de bebida, quando da
contestação da análise fiscal condenatória.
§ 11. Análise ou pericia de desempate é a determinação analítica realizada por perito escolhido de comum acordo, ou em caso
negativo, designado pela autoridade competente, com a finalídade
de dirimir divergências apuradas na análise pericial ou perícia de
contraprova.
CAPÍTULO II
Dos Registros, da Classificação, da Padronização
e da Rotulagem

Seção I
Dos Registros de Estabelecimentos e de Bebidas
Art. 4 2 Os estabelecimentos previstos neste regulamento deverão ser obrigatoriamente registrados no Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Parágrafo único. O registro será válido em todo território nacional e deverá ser renovado a cada dez anos.
Art. 52 As bebidas definidas neste regulamento deverão ser
obrigatoriamente registradas no Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
§ 1e As bebidas fabricadas e engarrafadas sob concessão, permissão, autorização, ou por empresa filial, poderá utilizar o mesmo
número do registro da bebida elaborada pela unidade central concedente, permissiva, autorizadora ou matriz, conforme vier a ser disciplinado em ato admínistrativo.
§ 22 O registro será válido em todo território nacional e deverá
ser renovada a cada dez anos.
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Art. 6' Os requisitos, os critérios e os procedimentos para o
registro de estabelecimento e de bebida serão disciplinados em ato
administrativo complementar que definirá a documentação necessária, local e ~orma de apresentação, prazos e meios para o cumprimento
de diligênCias.
Seção II
Da Classificação dos Estabelecimentos e das Bebidas

Art. 7' A classificação geral dos estabelecimentos, de acordo
com sua atividade, é a seguinte:
I
II
II]
IV
V
VI

produtor ou fabricante;
estandardizador ou padronizador;
envasador ou engarrafador;
acondicionador;
exportador;
importador.

§ l' Produtor ou fabricante é o estabelecimento que transforma
produtos primários, semi-industrializados ou industrializados da
agricultura, em bebida.

§ 2' Estandardizador ou padronizador é o estabelecimento que
elabora um tipo de bebida padrão usando outros produtos já industrializados.

§ 3' Envasador ou engarrafador é o estabelecimento que se
destina ao envasamento de bebida em recipientes destinados ao
consumo, podendo efetuar as práticas tecnológicas previstas em ato
administrativo complementar.
§ 4' Acondicionador é o estabelecimento que se destina ao acondicionamento e comercialização, a granel, de bebida e produtos industrializados, destinados à elaboração de bebida.
§ 5' Exportador é o estabelecimento que se destina a exportar
bebida.
§ 6' Importador é o estabelecimento que se destina a importar
bebida.
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Seção III
Da Padronização de Bebidas
Art. 8º A bebida deverá conter, obrigatoriamente, a matériaprima natural, vegetal ou animal, responsável por sua característica
organoléptica.
§ 1º A bebida que apresentar característica organoléptica própria da matéria-prima natural de sua origem, ou cujo nome ou marca
se lhe assemelhe, conterá, obrigatoriamente, esta matéria-prima, nas
quantidades mínimas estabelecidas neste regulamento ou ato administrativo complementar.
§ 2º O refrigerante, refresco, xarope, preparado sólido ou líquido para refresco ou refrigerante, que não atender ao caput deste
artigo, será denominado de artificial.
§ 3º A bebida a que se refere o parágrafo anterior terá sua
denominação seguida da palavra artificial, e da expressão sabor de
... acrescido do nome da matéria-prima substituída, declarada de
forma legível e visível e em dimensões gráficas mínimas não inferiores ao maior termo gráfico usado para os demais dizeres, excetuada
a marca.

§ 4º A bebida que contiver corante e aromatizante artificiais,
em conjunto ou separadamente, será considerada colorida ou aromatizada artificialmente.
Art. 9º A bebida observará os padrões de identidade e qualidade estabelecidos neste regulamento, complementados por ato
administrativo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
quando for o caso.
Art. 10. Para efeito deste regulamento, a graduação alcoólica
de uma bebida será expressa em porcentagem de volume de álcool
etílico, à temperatura de vinte graus Celsius.
Art. 11. Na bebida que contiver gás carbônico, a medida da
pressão gasosa será expressa em atmosfera, à temperatura de vinte
graus Celsius.
Art. 12. A bebida não-alcoólica poderá ser adicionada de vitaminas, de sais minerais e de outros nutrientes, de conformidade com
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o estabelecido em ato administrativo do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento ou do Ministério da Saúde.

Art. 13. A bebida não prevista neste regulamento poderá ser
disciplinada pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
observadas as disposições concernentes à sua classificação e atendida
a característica peculiar do produto.
Subseção I
Dos Requisitos de Qualidade

Art. 14. A bebida deverá atender aos seguintes requisitos:
I - normalidade dos caracteres organolépticos próprios da
sua natureza;
II - qualidade e quantidade dos componentes própríos da sua
natureza;
III - ausência de elementos estranhos, de indícios de alterações e de microrganismos patogênicos;
IV - ausência de substâncias nocivas, observado o disposto
neste regulamento e legislação sobre aditivos.
Parágrafo único. Será considerada imprópria para o consumo a
bebida que não atender o disposto nos incisos III e IV deste artigo.

Art. 15. A água destinada à produção de bebida deverá ser limpa,
inodora, incolor, não conter germes patogênicos e observar o padrão de
potabilidade.
Subseção II
Das Alterações de Produto

Art. 16. Entende-se como propositalmente alterada a bebida ou
a matéria-prima que:
I - tiver sido adicionada de substância modificativa de sua
composição, natureza e qualidade, ou que provoque a sua deterioração;
II
contiver aditivo não previsto na legislação especifica;
UI - tiver seus componentes, total ou parcialmente substituidos;
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IV - tenha sido aromatizada, colorida ou adicionada de substância estranha, destinada a ocultar defeito ou aparentar qualidade
superior à real;
V - induzir a erro quanto à sua origem, natureza, qualidade,
composição e característica própria;
Vl - apresentar a composição e demais especificações diferentes das mencionadas no registro e no rótulo, observadas as tolerâncias
previstas nos padrões de identidade e qualidade;
VlI - tiver sido modificada na sua composição sem a prévia
autorização do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 17. Entende-se como acidentalmente alterada a bebida
que tiver seus caracteres organolépticos, físicos, químicos ou biológicos modificados por causas naturais.

SeçãoN
Da Rotulagem de Bebidas
Art. 18. Rótulo será qualquer identificação afixada ou gravada
sobre o recipiente da bebida, de forma unitária ou desmembrada, ou
na respectiva parte plana da cápsula ou outro material empregado
na vedação do recipiente.
Art. 19. O rótulo da bebida deve ser previamente aprovado pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, e constar em cada
unidade, sem prejuízo de outras disposições de lei, em caracteres
visíveis e legíveis, os seguintes dizeres:
I - o nome do produtor ou fabricante, do estandardizador, o
padronizador, do envasador ou engarrafador do importador;
II - o endereço do estabelecimento de industrialização ou de
importação;
III - o número do registro do produto no Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou o número do registro do estabelecimento
importador, quando bebida importada;
IV
a denominação do produto;
V
a marca comercial;
Vl
os ingredientes;
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VII -

a expressão Indústria Brasileira, por extenso ou abreviada;

VIII - o conteúdo expresso na unidade correspondente de acordo com normas específicas;
IX - a graduação alcoólica, por extenso ou abreviada, expressa em porcentagem de volume alcoólico;
X - o grau de concentração e forma de diluição, quando se
tratar de produto concentrado;
XI - a forma de diluição, quando se tratar de xarope, preparado líquido ou sólido para refresco ou refrigerantes;
XII
XIII

a identificação do lote ou da partida;
o prazo de validade;

XN
frase de advertência, quando bebida alcoólica, conforme
estabelecido por lei específica.
§ 1s Na declaração dos aditivos deverão ser indicados a sua
função principal e seu nome completo ou seu número no INS (Sistema
Internacional de Numeração - Codex A1imentarius FAO/OMS).
§ 2º Excetuada a cápsula de vedação, no rótulo sobre o recipiente da bebida deverão constar os dizeres obrigatórios a que se referem
os incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XN deste artigo.
§ 3º Nas embalagens retornáveis litografadas fica permitida a
indicação dos aditivos na parte plana da cápsula de vedação, e,
quando destinadas a uso múltiplo, permitir-se-á, também, a denominação do produto.
§ 4º Ressalvados a marca e os nomes consagrados pelo domínio
público, o rótulo do produto nacional que contiver texto em idioma
estrangeiro deverá apresentar a respectiva tradução em português,
com idêntica dimensão gráfica.

§ 5º O rótulo da bebida destinada à exportação poderá ser escrito,
no todo ou em parte, no idioma do país de destino, sendo vedada a
comercialização dessa bebida, com esse rótulo, no mercado interno.
§ 6º A declaração superlativa de qualidade do produto deverá
observar a classificação prevista no padrão de identidade e qualidade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6220

§ 7º O lote ou partida poderá ser informado, de forma legível e
visível, em qualquer parte externa do recipiente da bebida.
§ 8º A marca comercial do produto também poderá constar na
parte plana da cápsula de vedação, desde que nesta não constem
outros dizeres além dos previstos nos incisos I, II e III deste artigo.
§ 9º A inclusão na rotulagem de dizeres não obrigatórios, ou
ilustrações gráficas alusivas a eventos ou comemorações, só poderá
ser efetuada mediante autorização do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, com antecedência mínima de dez dias, da data prevista para início da comercialização do produto com essa rotulagem.

§ 10. O rótulo de aguardente composta poderá mencionar a
expressão conhaque, acrescida do nome da principal substância de
origem vegetal ou animal empregada, de forma. visível, e constará no
rótulo principal, em caracteres gráficos de mesma dimensão e cor da
expressão conhaque.
§ 11. Quando o rótulo apresentar a expressão conhaque, acrescida do nome da principal substãncia de origem vegetal ou animal
empregada, a denominação aguardente composta deverá ser declarada em dimensão gráfica não inferior a um terço dessa expressão.
§ 12. Quando o rótulo apresentar a expressão Brandy, que não
utilize como matéria-prima o vinho, deverá acrescentar o nome da
fruta empregada e constará no rótulo principal, em caracteres gráficos da mesma dimensão e cor da expressão Brandy.
§ 13. Nos rótulos das bebidas fabricadas e engarrafadas sob
concessão, permissão, autorização, ou por empresa filial, poderão
constar, além da razão social e o endereço do fabricante e engarrafador, o de suas unidades centrais concedente, permissiva, autorizadora
ou matriz, desde que seja identificada, de forma clara, a unidade
produtora e envasadora.

Art. 20. A bebida que contiver matéria-prima natural e for
adicionada de corante e aromatizante artificiais, em conjunto ou
separadamente, deverá conter em seu rótulo as expressões colorida
artificialmente ou aromatizada artificialmente, de forma legível e
contrastante, com caracteres gráficos em dimensão mínima correspondendo a um terço da maior letra do maior termo gráfico usado
para os demais dizeres, excetuando-se a marca.
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§ 1º A dimensão mínima, referida no caput deste artigo, não
poderá ser inferior a dois milimetros.
§ 2º Nos casos previstos neste regulamento, quando as expressões referidas no caput deste artigo forem impressas na cápsula de
vedação, os dizeres deverão apresentar dimensões minimas de um
milímetro.

Art. 21. Na rotulagem de bebida dietética, além dos dizeres obrigatórios estabelecidos neste regulamento, deverá constar a expressão
Bebida Dietética e de Baixa Caloria em tipos não inferiores a um quinto
do tipo de letra de maior tamanho e da mesma cor da marca.
§ 1Q Deverá constar na rotulagem o nome do edulcorante, por
extenso, sua respectiva classe e quantidade, em miligramas por cem
mililitros de produto.
§ 2º Quando houver adição de aspartame, deverá constar na
rotulagem a expressão Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.
§ 3º Poderá ser utilizado o termo diet na rotulagem da bebida
dietética.
§ 4º No rótulo da bebida dietética deve constar a declaração do
seu valor calórico por unidade de embalagem.
§ 5º As informações contidas neste artigo deverão ser expostas
ao consumidor quando a bebida dietética for comercializada de forma
fracionada.

§ 6º Outras informações ou denominações específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde deverão constar da rotulagem da
bebida dietética.

Art. 22. Deve ser mencionado no rótulo do suco concentrado o
percentual de sua concentração e, no rótulo do suco que for adicionado
de açúcares, a expressão suco adoçado, observadas as disposições
contidas nos padrões de identidade e qualidade a serem estabelecidos
para cada tipo de suco.
Art. 23. O refrigerante, o refresco, o xarope e os preparados
sólidos ou liquidos para refrescos ou para refrigerantes artificiais
deverão mencionar nos seus rótulos sua denominação, de forma
visível e legível, da mesma cor e dimensão mínima correspondendo à
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metade da maior letra do maior termo gráfico usado para os demais
dizeres, excetuando-se a marca, sendo vedada declaração, designação, figura ou desenho que induza a erro de interpretação ou possa
provocar dúvida sobre sua origem, natureza ou composição.

Art. 24. O disposto nos incisos I, lI, III, IV, V, VI, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV do art. 19, deste regulamento, aplica-se
aos produtos importados, podendo ser atendidos mediante aposição de rótulo complementar, sem prejuízo da visibilidade da
informação original.
Parágrafo único. Quanto ao disposto nos incisos IV, VI, IX, X,
XI e XIII do art. 19, deverá constar em idioma português, de conformidade com o presente regulamento.

Art. 25. A bebida elaborada, exclusivamente, com matéria-prima importada a granel e engarrafada no território nacional poderá
usar a rotulagem do país de origem, desde que, em contra-rótulo
afixado em cada unidade da bebida seja mencionada a expressão
cortado e engarrafado no Brasil ou elaborado e engarrafado no Brasil,
conforme for o caso, e constem os dizeres obrigatórios a que se referem
os arts. 19 e 24 deste regulamento.
Art. 26. O rótulo não poderá conter denominação, símbolo, figura, desenho ou qualquer indicação que induza a erro ou equívoco
quanto à origem, natureza ou composição do produto, nem atribuirlhe qualidade ou característica que não possua, bem como, finalidade
terapêutica ou medicamentosa.
Art. 27. Na rotulagem do preparado sólido para refresco que
contiver associação de açúcares e edulcorantes hipocalóricos e não-calóricos, além dos dizeres obrigatórios estabelecidos neste regulamento, deverá constar o nome do edulcorante, por extenso, sua respectiva
função e quantidade, em miligramas por cem mililitros do produto
pronto para o consumo.
Parágrafo único. Quando houver adição de aspartame, deverá
constar na rotulagem a expressão Fenilcetonúricos: contém Fenilalanina.
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CAPÍTULO III
Do Controle de Matérias-Primas, de Bebidas
e de Estabelecimentos

Seção I
Do Controle de Matérias-Primas

Art. 28. O controle da produção e circulação da matéria-prima
será realizado de conformidade com as normas estabelecidas neste
regulamento, e em ato administrativo complementar.
§ 1º O controle da matéria-prima será efetuado de acordo com
a quantidade e suas características físicas e químicas; e, no caso do
destilado alcoólico, em função do teor alcoólico, expresso em álcool
anidro, e pela quantidade da matéria-prima empregada.
§ 2º A destilaria e o acondicionador de destilado alcoólico apresentarão anualmente, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, declaração das matérias-primas adquiridas e da produção de
destilado alcoólico.
§ 3º O destilado alcoólico deverá ser estocado em recipiente
apropriado, com numeração seqüencial e respectiva capacidade, ficando sua eventual alteração sujeita à imediata comunicação ao órgão
fiscalizador.
§ 4' A destilaria e o acondicionador de destilado alcoólico serão
obrigados a declarar, mensalmente, em relação a cada estabelecimento, as quantidades de produção, saída e estoque do mês, de destilado
alcoólico.
§ 5º A liberação do destilado alcoólico importado somente poderá ser efetuada mediante prévia autorização do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, após análise de controle.
§ 6º Para efeito deste regulamento considera-se destilado alcoólico o álcool etílico potável de origem agrícola, o destilado alcoólico
simples e suas variedades, a bebida destilada e a retificada.
§ 7º Os critérios e normas para o controle de envelhecimento
dos destilados alcoólicos serão estabelecidos em ato administrativo
complementar, que conterão prazos mínimos, capacidade, tipo e forma do recipiente, e local de envelhecimento.
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Seção!!
Do Controle de Bebidas
Art. 29. É proibido produzir, preparar, beneficiar, acondicionar, transportar, ter em depósito ou comercializar bebida em desacordo com as disposições deste regulamento.
Art. 30. O material e os equipamentos empregados na produção,
preparação, manipulação, beneficiamento, acondicionamento e transporte de bebida deverão observar as exigências sanitárias e de higiene.
Parágrafo único. O veículo a ser usado no transporte de bebida
a granel deverá atender aos requisitos técnicos destinados a impedir
a alteração do produto.
Art. 31. No acondicionamento e fechamento de bebida, somente
poderão ser usados materiais que atendam aos requisitos sanitários
e de higiene, e que não alterem os caracteres organolépticos, nem
transmitam substãncias nocivas ao produto.
Parágrafo único. O vasilhame utilizado no acondicionamento de
detergentes e outros produtos químicos não poderá ser empregado no
envasamento de bebida.
Art. 32. A bebida destinada à exportação poderá ser elaborada
de acordo com a legislação, usos e costumes do país a que se destina,
vedada a sua comercialização no mercado interno.
Art. 33. A bebida estrangeira deverá observar os padrões de
identidade e qualidade adotados para a bebida fabricada no território
nacional.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, será obrigatória a
apresentação do Certificado de Origem, expedido por organismo
oficial ou credenciado por órgão governamental do país de origem da
bebida estrangeira, e do Certificado de Análise, além da análise de
controle pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 34. A bebida alcoólica de procedência estrangeira, que não
atender aos padrões de identidade e qualidade nacionais, somente
poderá ser objeto de comércio no território nacional mediante a
apresentação de certificado expedido pelo órgão oficial do país de
origem ou entidade por ele reconhecido para tal fim, atestando:
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I

possuir característica típica, regional e peculiar daquele

país;

II

ser produto enquadrado na legislação daquele país;

III
ser de consumo normal e corrente e possuir nome e
composição consagrados na região ou país de origem.
Parágrafo único. A importação de bebida de que trata o caput
deste artigo deverá ser previamente autorizada pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.

Art. 35. A bebida envasada no estrangeiro somente poderá ser
comel'CÍalizada no território nacional em seu recipiente original,
vedada qualquer alteração nos respectivos dizeres, observado o disposto no § 4º do art. 19, deste regulamento.
SeçãoIJJ
Do Controle de Estabelecimentos

Art. 36. Os estabelecimentos de bebidas, de acordo com suas
atividades, previstas neste regulamento, deverão dispor da infra-estrutura básica seguinte:
I - localização em áreas específicas adequadas à natureza
das atividades;
II - edificação com iluminação e aeração; pisos revestidos de
material cerãmico ou equivalente; paredes revestidas de material
liso, impermeável e resistente;

III - máquinas e equipamentos mínimos previstos para cada
tipo de estabelecimento, conforme a linha de produção industrial;
IV - água em quantidade e qualidade correspondente a necessidades tecnológicas e operacionais;
V - técnico responsável pela produção, com qualificação e
registro no respectivo Conselho Profissional.
§ 1º As exigências previstas neste artigo poderão ser acrescidas
de outras específicas, de conformidade com a natureza da atividade
de cada estabelecimento.
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§ 2º Os estabelecimentos referidos neste artigo observarão, ainda, no que couber, os preceitos relativos aos gêneros alimentícios, em
geral, constantes da respectiva legislação e área de competência.
§ 3º Os estabelecimentos abrangidos por este regulamento que
industrializem bebida dietética deverão dispor de área própria para
guarda dos edulcorantes, que deverão ser mantidos sob controle.
§ 4º O Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixará em
ato administrativo normas complementares para instalações e equipamentos mínimos ao funcionamento dos estabelecimentos previstos
neste artigo, inclusive os estabelecimentos artesanais e caseiros.

Art. 37. Nos estabelecimentos e instalações das empresas
abrangidas por este regulamento, será proibido manter substâncias
que possam ser empregadas na alteração proposital de produto,
ressalvados aqueles componentes necessários à atividade industrial
normal, que deverão ser mantidos em local apropriados e sob controle.
Art. 38. As substâncias tóxicas necessárias ou indispensáveis
às atividades do estabelecimento deverão ser mantidas sob rigoroso
controle, em local isolado e apropriado.
Art. 39. Todos os estabelecimentos previstos neste regulamento ficam obrigados a apresentar, para efeito de controle, quando
solicitado, declaração do volume de sua produção, da quantidade de
matéria-prima e dos seus estoques.
TÍTULO 11
Dos Padrões de Identidade e Qualidade de Bebidas
CAPÍTULO I
Das Bebidas Não-Alcoólicas e das Dietéticas
Seção I
Das Bebidas Não-Alcoólicas

Art. 40. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e
sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico
adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação
e conservação até o momento do consumo, onde:
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I -

o suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta
do vegetal de sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica;
Il - o suco que for parcialmente desidratado deverá ser denonúnado de suco concentrado.
In - ao suco poderá ser adicionado açúcar na quantidade máxima fixada para cada tipo de suco, através de ato administrativo,
observado o percentual máximo de dez por cento em peso, calculado
em base de sólidos solúveis naturais do suco;
OU parte

IV - é proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes
artificiais;
V - os sucos concentrado e desidratado adoçados, quando
reconstituídos, deverão conservar os teores de sólidos solúveis originais do suco integral, ou o teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido
nos respectivos padrões de identidade e qualidade para cada tipo de
suco, excetuado o percentual de açúcares adicionados, observado o
disposto no inciso In deste artigo.
§ 1· Suco desidratado é o suco sob o estado sólido, obtido pela
desidratação do suco integral, devendo conter a expressão suco desidratado.
§ 2· A designação integral será privativa do suco sem adição de
açúcar e na sua concentração natural, sendo vedada o uso de tal
designação para o suco reconstituído.
§ 3· Suco misto é o suco obtido pela mistura de duas ou mais
frutas e das partes comestíveis de dois ou mais vegetais, ou dos seus
respetivos sucos, sendo a denominação constituída da palavra suco,
segnida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades presentes na mistura.
§ 4· Suco reconstituído é o suco obtido pela diluição de suco
concentrado ou desidratado, até a concentração original do suco
integral ou ao teor de sólidos solúveis minimo estabelecido nos respectivos padrões de identidade e qualidade para cada tipo de suco
integral, sendo obrigatório constar de sua rotulagem a origem do suco
utilizado para sua elaboração, se concentrado ou desidratado, sendo
opcional o uso da expressão reconstituído.
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§ 5' Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de suco.

Art. 41. Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, obtido de frutas, por processos tecnológicos adequados com teor
de sólidos em suspensão mínimo, a ser estabelecido em ato administrativo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 42. Água de coco é a parte líquida do fruto do coqueiro
(Cocus nucífera), excluido o endospenna, não diluido, não fennentado, não concentrado e obtido por processo tecnológico adequado.
Art. 43. Néctar é a bebida não fennentada, obtida da diluição
em água potável da parte comestível do vegetal e açúcares ou de
extrato vegetais e açúcares, podendo ser adicionada de ácidos, e
destinada ao consumo direto.
Parágrafo único. Não será permitida a associação de açúcares e
edulcorantes hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de néctar.
Art. 44. Refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida
não gaseificada, não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcares.
§ l' Os refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de uva
deverão conter no mínimo trinta por cento em volume de suco natural.
§ 2' O refresco de limão ou limonada deverá conter no mínimo
cinco por cento em volume de suco de limão.
§ 3' O refresco de maracujá deverá conter no mínimo seis por
cento em volume de suco de maracujá.
§ 4' O refresco de guaraná deverá conter no mínimo dois centésimos por cento da semente de guaraná (gênero Paullinia), ou seu
equivalente em extrato, por cem mílilitros de bebida.
§ 5' O refresco de maçã deverá conter no mínimo vinte por cento
em volume de suco de maçã.
§ 6' Refresco misto ou bebida místa de frutas ou de extratos
vegetais é a bebida obtida pela diluição em água potável da místura
de dois ou mais sucos de frutas ou de extratos vegetais, devendo o
somatório do teor de sucos e extratos vegetais ser estabelecido em ato
administrativo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6229
§ 7' Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de refresco ou bebida de
frUta ou de extrato vegetal.
Art. 45. Refrigerante é a bebida gaseificada, obtida pela dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem,
adicionada de açúcares.
§ l' O refrigerante deverá ser obrigatoriamente saturado de
dióxido de carbono, industrialmente puro.
§ 2' Os refrigerantes de laranja, tangerina e uva deverão conter
no mínimo dez por cento em volume do respectivo suco na sua
concentração natural.
§ 3' Soda limonada ou refrigerante de limão deverá conter,
obrigatoriamente, no mínimo dois e meio por cento em volume de suco
de limão.
§ 4' O refrigerante de guaraná deverá conter, obrigatoriamente, uma quantidade mínima de dois centésímos de grama de semente
de guaraná (gênero Paullinia), ou seu equivalente em extrato, por cem
mililitros de bebida.
§ 5' O refrigerante de cola deverá conter semente de noz de cola
ou extrato de noz de cola.
§ 6' O refrigerante de maçã deverá conter no mínimo cinco por
cento em volume em suco de maçã.
§ 7' Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de refrigerante.

Art. 46. Soda é a água potável gaseificada com dióxido de carbono, com uma pressão superior a duas atmosferas, a vinte graus
Celsius, podendo ser adicionada de sais.
Parágrafo único. Soda aromatizada é a água potável gaseificada
com dióxido de carbono, com uma pressão superior a duas atmosferas,
a vinte graus Celsius, devendo ser adicionada de sais e aromatizantes
naturais.
Art. 47. Água tônica de quinino é o refrigerante que contiver
obrigatoriamente de três a cinco miligramas de quinino ou seus sais,
expresso em quinino anidro, por cem mililitros de bebida.
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Art. 48. Xarope é o produto não gaseificado, obtido pela dissolução, em água potável, de suco de fruta, polpa ou parte do vegetal e
açúcar, numa concentração mínima de cinqüenta e dois por cento de
açúcares, em peso, a vinte graus Celsius.
§ 12 Xarope de suco ou squash é o produto que contiver no
mínimo quarenta por cento do suco de fruta ou polpa, em peso.

§ 2' Xarope de avenca ou capilé é o produto que contiver suco
de avenca, aromatizado com essência natural de frutas, podendo ser
colorido com caramelo.
§ 3' Xarope de amêndoa ou orchata é o produto que contiver
amêndoa, adicionado de extrato de flores de laranjeira.
§ 4' Xarope de guaraná é o produto que contiver no mínimo dois
décimos de grama de semente de guaraná (gênero Paullinia), ou seu
equivalente em extrato, por cem mílilitros do produto.
§ 5' Não será permítida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de xarope.
Art. 49. Preparado líquido ou concentrado líquido para refresco é
o produto que contiver suco, polpa ou extrato vegetal de sua origem e
açúcares, adicionado unicamente de água potável para o seu consumo.
§ l' O preparado líquido ou concentrado líquido para refresco,
quando diluido, deverá apresentar as mesmas características fixadas
nos padrões de identidade e qualidade para o respectivo refresco.
§ 2' Não será permítida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos e não-calóricos na fabricação de preparado líquido ou
concentrado líquido para refresco.
§ 3' A designação concentrado líquido não poderá ser utilizada
para produto artificial.
Art. 50. O preparado líquido ou concentrado líquido para refrigerante é o produto que contiver suco ou extrato vegetal de sua origem
e açúcar, adicionado de água potável gaseificada para o seu consumo.
§ l' O preparado líquido ou concentrado líquido para refrigerante, quando diluido, deverá apresentar as mesmas características
fixadas nos padrões de identidade e qualidade para o respectivo
refrigerante.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6231
§ 2" Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos ,e I1:ão-calóricos .na fabricação de preparado líquido ou
concentrado líquido para refrigerante.

Art. 51. Preparado líquido para mistura em coquetéis é o produto obtido de sucos, extratos vegetais ou aromas, isolados ou em
conjunto, e água potável, podendo ser adicionado de açúcares, acidulantes e aditivos previstos em atos administrativos.
Art. 52. Preparado sólido para mistura em coquetéis é o produto à base de sucos, extratos vegetais ou aromas, isolados ou em
conjunto, podendo ser adicionado de açúcares, acidulantes e aditivos
previstos em atos administrativos.
Art. 53. Preparado sólido para refresco é o produto à base de suco
ou extrato vegetal de sua origem e açúcares, podendo ser adicionado de
edulcorantes hipocalóricos e não-calóricos, destinado à elaboração de
bebida, para o consumo imediato, pela adição de água potável.
Art. 54. Ao refresco, preparado sólido ou líquido para refresco
artificiais é vedado o uso da denominação bebida de fruta ou de extrato
vegetal, em substituição ir denominação refresco.
Art. 55. Chá pronto para consumo é a bebida obtida pela macera'Çã0;' infusão ou percolação de folhas e brotos de várias espécies de chá
do gênero Thea (Thea sinensis e outras), ou de folhas, hastes, pecíolos e
pedúnculos de erva-mate da espécie Ilex paraguariensis, ou de outros
vegetais previstos nos padrões de identidade e qualidade, podendo ser
adicionado de outras substâncias de origem vegetal e de açúcares.
Parágrafo único. O produto obtido de folhas, hastes, pecíolos e
pedúnculos. de erva-mate da espécie Ilex paraguariensis poderá ser
denominado de mate ou chá mate.

Art. 56. Preparado líquido para chá é a bebida obtida pela
maceração, infusão ou percolação de folhas e brotos de várias
espécies de chá do gênero Thea (Thea sinensis e outras), ou de
folhas, hastes, pecíolos e pedúnculos de erva-mate da espécie Ilex
paraguariensis, ou de outros vegetais previstos nos padrões de
identidade e qualidade, podendo ser acrescentado de outras substãncias de origem vegetal e de açúcares, adicionado unicamente de
água potável para seu consumo.
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§ 2" Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes
hipocalóricos ,e I1:ão-calóricos .na fabricação de preparado líquido ou
concentrado líquido para refrigerante.

Art. 51. Preparado líquido para mistura em coquetéis é o produto obtido de sucos, extratos vegetais ou aromas, isolados ou em
conjunto, e água potável, podendo ser adicionado de açúcares, acidulant es e aditivos previstos em atos administrativos.
Art. 52. Preparado sólido para mistura em coquetéis é o produto à base de sucos, extratos vegetais ou aromas, isolados ou em
conjunto, podendo ser adicionado de açúcares, acidulantes e aditivos
previstos em atos administrativos.
Art. 53. Preparado sólido para refresco é o produto à base de suco
ou extrato vegetal de sua origem e açúcares, podendo ser adicionado de
edulcorantes hipocalóricos e não-calóricos, destinado à elaboração de
bebida, para o consumo imediato, pela adição de água potável.
Art. 54. Ao refresco, preparado sólido ou líquido para refresco
artificiais é vedado o uso da denominação bebida de fruta ou de extrato
vegetal, em substituição ir denominação refresco.
Art. 55. Chá pronto para consumo é a bebida obtida pela macera'Çã0;' infusão ou percolação de folhas e brotos de várias espécies de chá
do gênero Thea (Thea sinensis e outras), ou de folhas, hastes, pecíolos e
pedúnculos de erva-mate da espécie Ilex paraguariensis, ou de outros
vegetais previstos nos padrões de identidade e qualidade, podendo ser
adicionado de outras substâncias de origem vegetal e de açúcares.
Parágrafo único. O produto obtido de folhas, hastes, pecíolos e
pedúnculos. de erva-mate da espécie Ilex paraguariensis poderá ser
denominado de mate ou chá mate.

Art. 56. Preparado líquido para chá é a bebida obtida pela
maceração, infusão ou percolação de folhas e brotos de várias
espécies de chá do gênero Thea (Thea sinensis e outras), ou de
folhas, hastes, pecíolos e pedúnculos de erva-mate da espécie Ilex
paraguariensis, ou de outros vegetais previstos nos padrões de
identidade e qualidade, podendo ser acrescentado de outras substãncias de origem vegetal e de açúcares, adicionado unicamente de
água potável para seu consumo.
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Seção II
Das Bebidas Dietéticas e de Baixas Calorias

Art. 62. Para fins deste regulamento, entende-se como bebida
dietética e de baixa caloria, a bebida não-alcoólica e hipocalórica,
devendo ter o conteúdo de açúcares, adicionado normalmente na
bebida convencional, inteiramente substituído por edulcorante hipocalórico ou não-calórico, naturais ou artificiais.
§ F A bebida dietética deverá apresentar características de
composição e qualidade comparáveis à bebida convencional, exceto
quanto ao teor de açúcares (monossacarídeos e dissacarídeos), que
deve ser menor que meio grama por cem mililitros da bebida pronta
para o consumo.
§ 2" No refrigerante dietético será tolerada a presença de mono
e dissacarídeos, acima do limite estabelecido no parágrafo anterior,
quando provenientes exclusivamente da adição do suco de fruta na
sua concentração natural.

§ 3" Quando a bebida dietética contiver suco de fruta, deverá
constar no rótulo a expressão contém suco de... acrescido do nome da
fruta.
§ 4" Os edulcorantes hipocalóricos ou não-calóricos, naturais ou
artificiais, e a quantidade máxima a ser empregada serão os definidos
em legislação específica.
§ 5" Os edulcorantes hipocalóricos ou não-calóricos, naturais ou
artificiais, poderão ser empregados isoladamente, ou associados entre
si, obedecido o limite máximo, definido em legislação específica.
§ 6" A bebida dietética poderá ser comercializada em unidade
pré-embalada ou de forma fracionada, através de equipamento apropriado para venda em copo descartável.
§ 7Q O preparado líquido da bebida dietética para distribuição
fracionada, no equipamento referido no parágrafo anterior, deverá
ser fornecido pelo fabricante, em embalagem lacrada, acoplável a esse
equipamento, por meio de engate diferenciado, não acoplável à embalagem destinada à bebida convencional que contenha açúcar.
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§ 8' A bebida dietética somente poderá ser registrada após ser
submetida à análise prévia realizada por laboratório oficial.
Art. 63. Excluem-se deste regulamento a bebida especialmente
formulada para reposição energética, vitamínica, hidroeletrolítica e
outràs destinadas a fins dietéticos específicos.

CAPÍTULün
Das Bebidas Alcoólicas Fermentadas
Seção!
Das cervejas
Art. 64. Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do
mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação
da levedura, com adição de lúpulo.
§ 1º O malte de cevada usado na elaboração de cerveja e o lúpulo
poderão ser substituídos por seus respectivos extratos.

§ 2' Parte do malte de cevada poderá ser substituído por cereais
maltados ou não, e por carboidratos de origem vegetal transformados
ou não; ficando estabelecido que:
a) os cereais referidos neste artigo são a cevada, o arroz, o trigo,
o centeio, o milho, a aveia, e o sorgo, todos integrais, em flocos ou a
sua parte amilácea;

b) a quantidade de carboidrato (açúcar) empregado na elaboração de cerveja, em relação ao extrato primitivo, não poderá ser
superior á quinze por cento na cerveja clara;

c) na cerveja escura, a quantidade de carboidrato (açúcar), poderá ser adicionada até cinqüenta por cento, em relação ao extrato
primitivo, podendo conferir ao produto acabado as características de
adoçante;
d) na cerveja extra o teor de carboidrato (açúcar) não poderá
exceder a dez por cento do extrato primitivo;

e) os cereais ou seus derivados serão usados de acordo com a
classificação da cerveja quanto a proporção de malte e cevada, em
peso, sobre o extrato primitivo, estabelecido neste regulamento;
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fJ carboidratos transformados são os derivados da parte amilácea dos cereais obtidos através de transformações enzimáticas;
g) os carboidratos (açúcares) de que tratam os itens b, c e d, deste
parágrafo, são a sacarose (açúcar refinado ou cristal), açúcar invertido, glicose, frutose, maltose.
§ 3' Malte é o produto obtido pela germinação e secagem da
cevada, devendo o malte de outros cereais ter a designação acrescida
do nome do cereal de súa origem.
§ 4' Extrato de malte é o resultante da desidratação do mosto
de malte até o estado sólido, ou pastoso, devendo, quando reconstituído, apresentar as propriedades do mosto de malte.
§ 5' Mosto cervejeiro é a solução, em água potável, de carboidratos, proteínas, glicídeos e sais minerais, resultantes da degradação
enzimática dos componentes da matéria-prima que compõem o mosto.
§ 6' Mosto lupulado é o mosto fervido com lúpulo ou seu extrato,
e dele apresentando os princípios aromáticos e amargos, ficando
estabelecido que:
a) lúpulo são cones de Humulus lupulus, de forma natural ou
industrializada, que permite melhor conservação da cerveja e apura
o gosto e o aroma característico da bebida;
b) extrato de lúpulo é o resultante da extração, por solvente
adequado, dos.princípios aromáticos e amargos do lúpulo, isomerizados ou não, reduzidos ou não, devendo o produto final estar isento de
solvente.
§ 7' Extrato primitivo ou original é o extrato do mosto de malte
de origem da cervej a.
Art. 65. Das características de identidade da cerveja deverá ser
observado o seguinte:
I - a cor da cerveja deverá ser proveniente das substâncias
corantes do malte da cevada, sendo que:
a) para corrigir ou intensificar a cor da cerveja será permitido o
uso de outros corantes naturais previstos na legislação específica;
b) na cerveja escura será permitido o uso de corante natural
caramelo.
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n - para fermentação do mosto será usada a levedura cervejeira como coadjuvante de tecnologia.
In - a cerveja deverá ser estabilizada biologicamente por processo físico apropriado, podendo ser denominado de chope a cerveja
não pasteurizada no envase.
IV - a água potável empregada na elaboração da cerveja poderá ser tratada com substâncias químicas, por processo físico ou outro
que lhe assegure as características desejadas para boa qualidade do
produto, em conjunto ou separadamente.
V - a cerveja deverá apresentar, a vinte graus Celsius, uma
pressão mínima de uma atmosfera de gás carbônico proveniente da
fermentação, sendo permitida a correção por dióxido de carbono ou
nitrogênio, industrialmente puros.

Art. 66.
I -

AI; cervejas são classificadas:

quanto ao extrato primitivo em:

a) cerveja leve, a que apresentar extrato primitivo igual
superior a cinco e inferior a dez e meio por cento, em peso;
b) cerveja comum, a que apresentar extrato primitivo igual
superior a dez e meio e inferior a doze e meio por cento, em peso;
c) cerveja extra, a que apresentar extrato primitivo igual
superior a doze e meio e inferior a quatorze por cento, em peso;
d) cerveja forte, a que apresentar extrato primitivo igual
superior a quatorze por cento, em peso.

n -

ou
ou
ou
ou

quanto à cor:

a) cerveja clara, a que tiver cor correspondente a menos de vinte
unidades EBC (European Brewery Convention);
b) cerveja escura, a que tiver cor correspondente a vinte ou mais
unidades EBC (European Brewery Convention).

In -

quanto ao teor alcoólico em:

a) cerveja sem álcool, quando seu conteúdo em álcool for menor
que meio por cento em volume, não sendo obrigatória a declaração no
rótulo do conteúdo alcoólico;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6237
b) cerveja com álcool, quando seu conteúdo em álcool for igual
superior a meio por cento em volume, devendo obrigatoriamente
constar no rótulo o percentual de álcool em volume:
IV - quanto à proporção de malte de cevada em:
a) cerveja puro malte, aquela que possuir cem por cento de malte
de cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares;
b) cerveja, aquela que possuir proporção de malte de cevada
maior ou igual a cinqüenta por cento, em peso, sobre o extrato
primitivo, como fonte de açúcares;
c) cerveja com o nome do vegetal predominante, aquela que
possuir proporção de malte de cevada maior do que vinte e menor do
que cinqüenta por cento, em peso, sobre o extrato primitivo, como
fonte de açúcares.
V - quanto à fermentação;
a) de baixa fermentação; e
b) de alta fermentação.
Art. 67. De acordo com o seu tipo, a cerveja poderá ser denominada: Pilsen, Export, Lager, Dortmunder, München; Bock, Malzbier,
Ale, Stout, Porter, Weissbier, Alt e outras denominações internacionalmente reconhecidas que vierem a ser criadas, observadas as
características do produto original.
Art. 68. A cerveja poderá ser adicionada de suco e extrato de
vegetal, ou ambos, que poderão ser substituídos, total ou parcialmente,
por óleo essencial, essência natural ou destilado vegetal de sua origem.
Art. 69. A cerveja que for adicionada de suco de vegetal, deverá
ser designada de «cerveja com...", acrescido do nome do vegetal.
Art. 70. Quando o suco natural for substituído total ou parcialmente pelo óleo essencial, essência natural ou destilado do vegetal
de sua origem, será designada de cerveja sabor de... acrescida, do
nome do vegeta!.
Parágrafo único. Fica proibido o uso de aromatizantes, flavorizantes e corantes artificiais na elaboração da cervej a.
Art. 71. A complementação dos Padrões de Identidade e Qualidade dos produtos de que trata esta Seção será disciplinada por atos
administrativos.
OU
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SeçãoIJ
Das Outras Bebidas Fermentadas
Subseção!
Das Obtidas por Fermentação

Art. 72. Fermentado de fruta é a bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura.
§ 1" O fermentado de fruta pode ser adicionado de açúcares,
água e outras substãncias previstas em ato administrativo complementar, para cada tipo de fruta.

§ 2" Quando adicionado de dióxido de carbono, o fermentado de
fruta será denominado fermentado de fruta gaseificado.

Art. 73. Sidra é a bebida com graduação alcoólica de quatro a
oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela fermentação alcoólica do mosto de maçã, podendo ser adicionada de suco de
pêra, em proporção máxima de trinta por cento, e sacarose não
superior aos açúcares da fruta.
Parágrafo único. A sidra poderá ser gaseificada, sendo proibida
a denominação sidra-champanha ou expressão semelhante.

Art. 74. Hidromel é a bebida com graduação alcoólica de quatro
a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela
fermentação alcoólica de uma solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável.
Art. 75. Fermentado de cana é a bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida do mosto de caldo de cana-de-açúcar fermentado.
Art. 76. As bebidas previstas nesta subseção poderão ser classificadas, quanto a sua graduação alcoólica, em:
I - de baixo teor alcoólico, quando contiverem de meio a sete
por cento em volume de álcool;
11 - de médio teor alcoólico, quando contiverem acima de sete
até quatorze por cento em volume de álcool.
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Subseção II
Das Obtidas com Adição de Destilado Alcoólico

Art. 77. Fermentado de fruta licoroso é o fermentado de fruta,
doce ou seco, com graduação alcoólica de quatorze a dezoito por cento
em volume, a vinte graus Celsius, adicionado ou não de álcool etílico
potável de origem agrícola, caramelo e sacarose.
Art. 78. Fermentado de fruta composto é a bebida com graduação alcoólica de quinze a vinte por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtido pela adição ao fermentado de fruta, de macerados ou extratos de plantas amargas ou aromáticas, adicionado
ou não de álcool etílico potável de origem agrícola, caramelo e
sacarose.
Art. 79. Saquê (Sake) é a bebida com graduação alcoólica de
quatorze a vinte e seis por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida pela fermentação alcoólica do mosto de arroz, sacarificado pelo
Aspergillus oryzae, ou por suas enzimas, podendo ser adicionada de
álcool etílico potável de origem agrícola e aromas naturais.
Parágrafo único. Denomina-se saquê seco aquele que contiver
menos de trinta gramas de açúcares, por litro, e saquê licoroso aquele
que contiver no minimo trinta gramas de açúcares, por litro.
CAPÍTULO III
Das Bebidas Alcoólicas por Mistura

Seção!
Dos Licores

Art. 80. Licor é bebida com graduação alcoólica de quinze a
cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, e um
percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro, elaborado
com álcool etílico, potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico
simples de origem agrícola ou bebidas alcoólicas, adicionada de extrato ou substâncias de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos permitidos em
ato administrativo complementar.
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§ 1· O licor que tiver o nome da substância de origem animal
ou vegetal, deverá conter essa substância, obrigatoriamente, proibida
a sua substituição.
§ 2· O licor será denominado de seco, fino ou doce, creme,
escarchado ou cristalizado, com as seguintes definições:
a) licor seco é a bebida que contém mais de trinta e no máximo
cem gramas de açúcares, por litro;
b) licor fino ou doce é a bebida que contém mais de cem e no
máximo trezentos e cinqüenta gramas de açúcares, por litro;
c) .Iicor creme é a bebida que contém mais de trezentos e cinqüenta gramas de açúcares, por litro;
d) licor escarchado ou cristalizado é a bebida saturada de açúcares parcialmente cristalizados.

§ 3· As denominações licor de café, cacau, chocolate, laranja,
ovo, doce de leite e outras, só serão permitidas aos licores que, em
suas preparações, predomine a matéria-prima que justifique essas
denominações.
§ 4· Serão permitidas, ainda, as denominações Cherry, Apricot,
Peach, Curaçau, Prunelle, Maraschino, Peppermint, Kummel, Noix,
Cassis, Ratafia, Anis e as demais de uso corrente, aos licores elaborados principalmente com as frutas, plantas, ou partes delas, desde
que justifiquem essas denominações.
§ 5· O licor que contiver por base mais de uma substância
vegetal e, não havendo predominância de alguma delas, poderá ser
denominado genericamente de licor de ervas, licor de frutas ou outras
denominações que caracterizem o produto.
§ 6· Poderá denominar-se Advocat, Avocat, Advokat, Advocaat,
ao licor à base de ovo, admitindo-se para essa bebida uma graduação
alcoólica mínima de quatorze por cento em volume, a vinte graus
Celsius.
§ 7· O licor que contiver lâminas de ouro puro poderá ser
denominado licor de ouro.
§ 8· O licor de anis que contiver no mínimo trezentos e cinqüenta gramas de açúcares, por litro, poderá ser denominado Anisete.
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§ 9º O licor preparado por destilação de cascas de frutas cítricas,
adicionado ou não de substâncias aromatizantes ou saborizantes, ou
ambas, permitidas em ato administrativo próprio, poderá denominarse triple sec ou extra seco, independentemente de seu conteúdo de
açúcares.
§ 10. O licor que contiver em sua composição no mínimo cinqüenta por cento em volume de conhaque, uísque, rum ou outras
bebidas alcoólicas destiladas poderá conter a expressão licor de... ,
acrescida do nome da bebida utilizada.
§ 11. O licor com denominação específica de café, chocolate e
outras que caracterizem o produto, que contiver em sua composição
conhaque, uísque, rum ou outras bebidas alcoólicas poderá conter a
expressão licor de ..., seguida da denominação específica do licor e da
bebida alcoólica utilizada, neste caso, deverá declarar no rótulo principal a porcentagem da bebida utilizada.

Seção II
Das Bebidas Alcoólicas Mistas ou Coquetel (Cocktail)

Art. 81. Bebida alcoólica mista ou coquetel (cocktail) é a bebida
com graduação alcoólica de meio a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida pela mistura de uma ou mais
bebidas alcoólicas, ou álcool etílico potável de origem agrícola, ou
destilados alcoólicos simples com outras bebidas não-alcoólicas, ou
sucos de frutas, ou frutas maceradas, ou xarope de frutas, ou leite, ou
ovo, ou outras substâncias de origem vegetal ou animal, pertnitidas
em ato administrativo próprio.
§ lº Esta bebida poderá ser adicionada de açúcares e aditivos
permitidos em ato administrativo próprio.
§ 2º A bebida alcoólica mista ou coquetel (cocktail) poderá ser
gaseificada e, neste caso, a graduação alcoólica não poderá ser superior a quinze por cento em volume, a vinte graus Celsius.
§ 3º Poderá ser denominada de batida a bebida alcoólica mista
com graduação alcoólica de quiuze a trinta e seis por cento em volume,
a vinte graus Celsius, obtido pela mistura de aguardente de cana, outras
bebidas destiladas, destilado alcoólico simples de cana, álcool etílico
potável de origem agrícola com sucos, polpas de frutas, ou outras
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substâncias de origem vegetal ou animal, permitidas em ato administrativo próprio, com no mínimo cinqüenta gramas de açúcares, por litro.
§ 4' A batida que tiver em sua composição somente o suco de
limão poderá ser denominada caipirinha.

Seção III
Das Bebidas Alcoólicas Compostas
Art. 82. Bebida alcoólica composta é a bebida alcoólica por
mistura, com graduação alcoólica de treze, a dezoito por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida da maceração ou infusão de
substâncias vegetais, adicionada de álcool etilico potável de origem
agrícola, com adição ou não de açúcares.
§ l' Bebida alcoólica de jurubeba é a bebida alcoólica composta
obtida pela mistura de um macerado alcoólico de jurubeba (Solanum
paniculatum), com álcool etílico potável de origem agrícola, aromatizantes naturais. e demais aditivos permitidos em ato administrativo
próprio, podendo ser adicionada de açúcares, caso em que será denominada suave ou doce quando contiver mais de seis gramas por litro.
§ 2' Bebida alcoólica de gengibre é a bebida alcoólica composta
obtida ]leIa nústura de um macerado alcoólico de gengibre (Zingiber
offieinalis l, com álcool etílico potável de origem agrícola, aromatizantes
naturais e demais aditivos permitidos em ato administrativo próprio,
podendo ser adicionada de açúcares, caso em que será denominada
suave ou doce, quando contiver mais de seis gramas por litro, devendo
apresentar sabor e aroma das substâncias naturais do rizoma.
§ 3' As demais Bebidas Alcoólicas Compostas serão disciplinadas em ato administrativo, observadas as disposições contidas no
caput deste artigo.

Seção IV
Dos Aperitivos
Art. 83. Aperitivo é a bebida com graduação alcoólica de meio a
cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, que
contiver princípios amargos ou aromáticos, com características aperitivas ou estimulantes do apetite, obtidas a partir de extratos de um ou
mais vegetais, ou parte dos mesmos, permitidos em ato administrativo próprio.
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§ l' O produto deverá estar de acordo com o limite estabelecido
para os princípios ativos definidos em ato administrativo próprio,
provenientes das substâncias vegetais utilizadas em sua elaboração,

§ 2' O aperitivo poderá ser adicionado de açúcares, bem como
de substâncias saborizantes, aromatizantes, corantes e outros aditivos permitidos em ato administrativo próprio.
§ 3' O aperitivo cujo sabor seja predominantemente amargo se
denominará de Fernet, Bitter, amargo ou amaro.
§ 4' O aperitivo em cuja composiçâo predomine um princípio,
uma substância aromática ou uma matéria-prima determinada, poderá ter sua denominação acrescida do nome da matéria-prima principal. Quando não existir predominância de uma matéria-prima,
poderá denominar-se os vegetais de forma genérica.

§ 5' Será denominada ferroquina ou ferro quina o aperitivo que
possuir teor mínimo de cento e vinte miligramas de citrato de ferro
amoniacal e cinco miligramas de quinino, expresso em sulfato de
quinino, por cem mililitros da bebida.
§ 6' O aperitivo poderá ser adicionado de água e gás carbônico
(C02), mantendo sua denominação seguida da palavra soda, tendo
graduação alcoólica máxima de quinze por cento em volume, a vinte
graus Celsius.

§ 7º Quando a graduação alcoólica do aperitivo for inferior a
meio por cento em volume, a vinte graus Celsius, denominar-se-á
aperitivo sem álcool ou aperitivo não-alcoólico.
§ 8' Com exceção do teor alcoólico, será exigido para o aperitivo
não-alcoólico todas as especificações atribuídas aos aperitivos em
geral.
Seção V
Da Aguardente Composta

Art. 84. Aguardente composta é a bebida com graduação alcoólica de trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, resultante da adição na aguardente ou no destilado
alcoólico simples de substâncias de origem vegetal ou animal, previstas em ato administrativo próprio.
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Parágrafo único. A aguardente composta poderá ser colorida por
caramelo e adicionada de açúcares, na quantidade inferior a trinta
gramas por litro.
CAPÍTULOrv
Dos Destilados Alcoólicos e das Bebidas Alcoólicas Destiladas

Seção I
Dos Destilados Alcoólicos
Art. 85. Os coeficientes de congêneres dos destilados, bebidas
destiladas e retificadas, não previstos neste regulamento, quando
necessário, serão estabelecidos em ato administrativo complementar.
Parágrafo único. Entende-se como coeficiente e congêneres, ou
componentes voláteis não-álcool, ou substãncias voláteis não-álcool,
ou componentes secundários não-álcool, ou impurezas voláteis nãoálcool, a soma de acidez volátil, expressa em ácido acético, aldeídos,
expresso em acetaldeído, ésteres, expresso em acetato de etila, álcoois
superiores, expressos pelo somatório dos mesmos, e furfural, todos
expressos em miligramas por cem mililitros de álcool anidro.
Art. 86. Álcool etílico potável de origem agrícola é o produto com
graduação alcoólica mínima de noventa e cinco por cento em volume,
a vinte graus Celsius, obtido pela destilo-retificação de mostos provenientes unicamente de matéria-prima de origem agrícola, de natureza açucarada ou amilácea, resultante da fermentação alcoólica, como
também o produto da retificação de aguardente ou de destilado
alcoólico simples.

§ 1Q Na denominação do álcool etílico potável de origem agrícola, quando houver referência à matéria-prima utilizada, o álcool
deverá ser obtido exclusivamente dessa matéria-prima.
§ 2Q O álcool etílico potável de origem agrícola poderá ser hidratado para o envelhecimento.

Art. 87. Grain Whisky é o destilado alcoólico de cereais com
graduação alcoólica superior a cinqüenta e quatro e inferior a noventa
e cinco por cento em volume, a vinte grau Celsius, envelhecido em
tonéis de carvalho com capacidade máxima de setecentos litros, por
um período mínimo de dois anos.
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Art. 88. Destilado alcoólico simples de origem agrícola é o produto
com graduação alcoólica superior a cinqüenta e quatro e inferior a
noventa e cinco por cento em volume, a vinte graus Celsius, destinado à
elaboração de bebidas alcoólicas, e obtido pela destilação simples ou por
destilo-retificação parcial seletiva de mosto, ou subprodutos provenientes unicamente de matéria-prima de origem agrícola, de natureza açucarada ou amilácea, resultante da fermentação alcoólica.
§ F A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado
apresente aroma e sabor provenientes da matéria-prima utilizada,
dos derivados do processo fermentativo e dos formados durante a
destilação.
§ 2' Mosto é a substância de origem vegetal ou animal que
contém elemento amiláceo ou açucarado, susceptível de transformarse principalmente em álcool etílico, por fermentação alcoólica.
§ 3' Ao mosto fermentável poderão ser adicionadas substâncias
destinadas a favorecer o processo de fermentação desde que ausentes no
destilado, sendo proibido o emprego de álcool de qualquer natureza.
§ 4' No destilado alcoólico simples de origem agrícola o teor de
furfural não deverá ser superior a cinco miligramas; o álcool metílico não
deverá ser superior a duzentos miligramas, com exceção do proveniente
de mosto com polpa de frutas fermentadas ou bagaço de uva, cujo limite
máximo será setecentos miligramas, sendo todos considerados por cem
mililitros do destilado, expressos em álcool anidro.

§ 5' O destilado alcoólico simples terá a denominação da matéria-prima de sua origem, observada a classificação do artigo seguinte,
e não deverá conter aditivo em desacordo com a legislação específica.

Art. 89. O destilado alcoólico simples classifica-se em:
I
Il
rII
IV
V
VI

de
de
de
de
de
de

cana-de-açúcar;
melaço;
cereal;
fruta;
tubérculo;
outros vegetais.
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§ l' Destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar é o produto
obtido pelo processo de destilação do mosto fermentado de cana-deaçúcar.
§ 2' Destilado alcoólico simples de melaço é o produto obtido da
destilação do mosto fermentado do melaço, resultante da produção de
açúcar de cana.

§ 3' Destilado alcoólico simples de cereal é o produto obtido pela
destilação do mosto fermentado de cereais, maltados ou não, e denomina-se de:
a) destilado alcoólico simples de cereal envelhecido o produto
obtido pelo envelhecimento do destilado alcoólico simples de cereal,
em tonéis de carvalho ou de madeira apropriada, com capacidade
máxima de setecentos litros, por um período não inferior a um ano;

b) destilado alcoólico simples de malte o produto proveniente
unicamente do mosto da cevada maltada, turfada ou não, obtido pelo
processo de destilação em alambique pot stills;

c) destilado alcoólico simples de malte envelhecido (MaU
Whisky) o destilado alcoólico simples de malte quando envelhecido
em tonéis de carvalho, com capacidade máxima de setecentos litros,
por um período não inferior a dois anos.
§ 4º Destilado alcoólico simples de fruta é o produto obtido da
destilação do mosto fermentado de frutas.
§ 5' Destilado alcoólico simples de tubérculo é o produto obtido
da destilação do mosto fermentado de batata e outros tubérculos, bem
como de mandioca ou de beterraba.
§ 6' Destilado alcoólico simples de vegetal é o produto obtido
pela destilação do mosto fermentado de uma mistura de duas ou mais
matérias-primas de origem vegeta!.

Seção!!
Das Aguardentes
Art. 90. A aguardente é a bebida com graduação alcoólica de
trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida do rebaixamento do teor alcoólico do destilado alcoólico simples, ou pela destilação do mosto fermentado.
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Parágrafo único. Será denominada de aguardente de cereal ou
de vegetal a bebida obtida dessas matérias-primas, podendo ser
adoçada e envelhecida, que terá o seu coeficiente de congêneres
definido em ato administrativo complementar.
Art. 91. Aguardente de cana, caninha ou cachaça é a bebida com
graduação alcoólica de trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples de
cana-de-açúcar, ou ainda, pela destilação do mosto fermentado de canade-açúcar, podendo ser adicionado de açúcares até seis gramas por litro.
§ 1º A bebida que contiver açúcares em quantidade superior a
seis e inferior a trinta gramas por litro será denominada aguardente
de cana adoçada, caninha adoçada ou cachaça adoçada.
§ 2º Será denominada aguardente de cana envelhecida, caninha envelhecida ou cachaça envelhecida a bebida que contiver no
mínimo cinqüenta por cento de aguardente de cana envelhecida, por
um período não inferior a um ano, podendo ser adicionada de caramelo para a correção da cor.
§ 3º O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a duzentos miligramas por cem mililitros de álcool anidro.
Art. 92. Aguardente de melaço é a bebida com graduação alcoólica de trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples de melaço ou,
ainda, pela destilação do mosto fermentado de melaço, podendo ser
adicionada de açúcares até seis gramas por litro.
Parágrafo único. O coeficiente de congêneres da aguardente de
melaço não poderá ser inferior a duzentos miligramas por cem mililitos de álcool anidro.

SeçãollI
Do Rum
Art. 93. Rum, rhum ou ron é a bebida com graduação alcoólica
de trinta e cinco a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida de destilados alcoólicos simples, ou da destilação de mostos fermentados de caldo de cana-de-açúcar, melaço ou
suas misturas, conservando os princípios aromáticos responsáveis
por seus caracteres organolépticos específicos, envelhecidos total ou
parcialmente.
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§ 1" O produto poderá ser adicionado de açúcares até uma
quantidade máxima de seis gramas por litro
§ 2" Será permitido o uso de caramelo para correção da cor e de
carvão ativado para a descoloração.
§ 3º O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a quarenta miligramas e nem superior a quinhentos miligramas por cem
mililitros em álcool anidro.
§ 4" O rum poderá denominar-se:

a) rum leve (ligth rum), quando o coeficiente de congêneres da
bebida for inferior a duzentos miligramas por cem mililitros em álcool
anidro;
b) rum pesado (heavy rum), quando o coeficiente e congêneres da
bebida for de duzentos a quinhentos miligramas por cem mililitros
em álcool anidro;
c) rum envelhecido ou rum velho é a bebida que tenha sido
envelhecida, em sua totalidade, por um período mínimo de dois anos.

SeçãoN
Dos Uísques
Art. 94. Uísque, whisky ou whiskey é a bebida com graduação
alcoólica de trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em volume, a
vinte graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples de cereais
envelhecidos, parcial ou totalmente maltados, podendo ser adicionado de álcool etílico potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico
simples de cereais, bem como de água para redução da graduação
alcoólica e caramelo para correção da cor.
§ 1e O uísque será denominado de:

a) uísque malte puro ou whisky puro de malte ou pure malt
whisky, quando a bebida for elaborada exclusivamente com destilado
alcoólico simples de malte envelhecido (MaU Whisky), com o coeficiente de congêneres não inferior a trezentos e cinqüenta miligramas por
cem mililitros em álcool anidro;
b) uísque cortado ou blended whisky, quando a bebida for obtida
pela mistura de no mínimo trinta por cento de destilado alcoólico
simples de malte envelhecido (MaU Whisky), com destilados alcoólicos
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simples de cereais ou álcool etílico potável de origem agrícola ou
ambos, envelhecidos ou não, com o coeficiente de congêneres não
inferior a cem miligramas por cem mililitros, em álcool anidro;
c) uísque de cereais ou whisky de cereais (Grain Whisky), quando
a bebida for obtida a partir de cereais reconhecidos internacionalmente na produção de uísque, sacarificados, total ou parcialmente, por
diástases da cevada maltada, adicionada ou não de outras enzimas
naturais e destilada em alambique ou coluna, envelhecido por um
período mínimo ,d.e dois anos, com 0. ~o.eficiente ~e congêneres não
inferior a cem miligramas por cem mililitros, em álcool amdro;

d) bourbon whisky ou bourbon whiskey, quando a bebida for
elaborada com no mínimo cinqüenta por cento de destilado alcoólico
simples de milho, sacarificado com cevada maltada, envelhecido por
um período mínimo de dois anos, adicionado ou não de álcool etílico
potável de origem agrícola, podendo ser envelhecido ou não, com o
coeficiente de congêneres não inferior a cento e cinqüenta miligramas
por cem mililitros, em álcool anidro.
§ 2' O uísque engarrafado no território nacional somente poderá
fazer uso das denominações de origem, ou seja scotch whisky, canadian.
whisky, irish whisky, e outras reconhecidas internacionalmente, quando
elaborado, exclusivamente, com matérias-primas importadas a granel,
cujosdestilados sejam produtos envelhecidos em seus respectivos países
de origem e que mantenham as características determinadas por suas
lsgislações, podendo apenas ser adicionado de água para redução da
graduação alcoólica e de caramelo para correção da cor.
§ 3' A porcentagem do destilado alcoólico simples de malte
envelhecido, de milho ou de outros cereais empregados na elaboração
do uísque será calculada em função do teor alcoólico expresso em
volume, em álcool anidro,
§ 4' É facultativo o uso das denominações whisky ou whiskey.

Seção V
DoArac

Art. 95. Arac é a bebida com graduação alcoólica de trinta e seis
a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida
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pela adição ao destilado alcoólico simples, ou ao álcool etílico potável
de origem agrícola, de extrato de substâncias vegetais aromáticas.

§ l' A bebida poderá ser adicionada de açúcares até trinta
gramas por litro, e quando a quantidade adicionada for superior a seis
grama; por litro, sua denominação ser seguida da palavra adoçada.
§ 2' O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a duzentos e nem superior a seiscentos e cinqüenta miligramas por cem
mililitros, em álcool anidro.

Seção VI
Do Brandy de Fruta ou Aguardente de Fruta
Art. 96. Brandy de fruta ou aguardente de fruta é a bebida COm
graduação alcoólica de trinta e seis a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples
de fruta, ou pela destilação de mosto fermentado de fruta.
§ l' A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado
tenha o aroma e o sabor dos elementos naturais voláteis contidos no
mosto fermentado, derivados do processo de fermentação ou formados
durante a destilação.

§ 2' A bebida deverá ser elaborada com a matéria-prima que
corresponda ao nome do produto.
§ 3' O Brandy de fruta ou aguardente de fruta poderá ter as
seguintes denominações:
a) Cherry Brandy, Kirchs, Dirchwasser. ou aguardente de cereja;
b) Estch Brandy, Katzch Brandy, Slivowicz, Slibowika, Mirabella ou aguardente de ameixa;
c) Peach Brandy ou aguardente de pêssego;
d) Calvados, Apple Brandy ou aguardente de maçã;
e) Pear Brandy ou aguardente de pêra.
§ 4' O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a duzentos miligramas por cem mililitros e nem superior a seiscentos e
cinqüenta miligramas por cem mililitros em álcool anidro.
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Seção VII
Da Tequila

Art. 97. Tequila é a bebida com graduação alcoólica de trinta e
seis a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida de destilado alcoólico simples de agave, ou pela destilação do
mosto fermentado de agave.
§ l' A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado
tenha o aroma e o sabor dos elementos naturais voláteis contidos no
mosto fermentado, derivados do processo fermentativo ou formados
durante a destilação.
§ Z' A bebida poderá ser adicionada de álcool etílico potável de
origem agricola, sempre que o conteúdo de destilado alcoólico simples
de agave não for inferior a cinqüenta por cento em volume, em álcool
anidro.
§ 3' O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a duzentos e nem superior a seiscentos e cinqüenta miligramas por cem
mililitros, em álcool anidro.
§ 4' A bebida poderá ser adicionada de açúcares até trinta
gramas por litro. Quando a quantidade adicionada for superior a seis
gramas por litro, a denominação deverá ser seguida da palavra
adoçada, podendo ser envelhecida.
Seção VIII
Da Tiquira

Art. 98. Tiquira é a bebida com graduação alcoólica de trinta e
seis a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida de destilado alcoólico simples de mandioca, ou pela destilação
de seu mosto fermentado.
§ l' A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado
tenha o aroma e o sabor dos elementos naturais voláteis contidos no
mosto fermentado, derivados do processo fermentativo ou formados
durante a destilação.
§ 2' A bebida poderá ser adicionada de açúcares até trinta gramas
por litro, e quando a quantidade adicionada for superior a seis gramas
por litro a denominação deverá ser seguida da palavra adoçada.
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§ 3' O coeficiente de congêneres não poderá ser inferior a duzentos e nem superior a seiscentos e cinqüenta miligramas por cem
mililitros, em álcool anidro,

Seção IX
Do Sochu
Art. 99. Sochu ou shochu é a bebida com graduação alcoólica de
quinze a trinta e cinco por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida da destilação do mosto fermentado de arroz, podendo ser
adicionada de açúcares.

CAPÍTULO V
Das Bebidas Alcoólicas Retificadas

Seção I
Da Vodca

Art. 100. Vodca, vodka ou Wodka é a bebida com graduação
alcoólica de trinta e seis a cinqüenta e quatro por cento em volume, a
vinte graus Celsius, obtida de álcool etílico potável de origem agrícola,
ou destilados alcoólicos simples de origem agrícola retificados, seguidos ou não de filtração através de carvão ativo, como forma de atenuar
os caracteres organolépticos da matéria-prima original, podendo ser
aromatizada com substâncias naturais de origem vegetal, e adicionada de açúcares até dois gramas por litro.
Parágrafo único. O coeficiente de congêneres não poderá ser
superior a cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool anidro.

SeçãoII
Da Genebra

Art. 101. Genebra é a bebida com graduação alcoólica de trinta
e cinco a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida de destilados alcoólicos simples de cereais, redestilados, total ou parcialmente, na presença de bagas de zimbro (Juniperue communis l, misturado ou não com álcool etílico potável de origem
agrícola, podendo ser adicionada de outras substâncias aromáticas
naturais, e de açúcares na proporção de até quinze gramas por litro.
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§ 1º As características organolépticas do zimbro deverão ser
perceptíveis, mesmo quando atenuadas.
§ 2º O coeficiente de congêneres não poderá ser superior a cento
e cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool anidro.

SeçãolII
Do Gim

Art. 102. Gim ou gin é a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida pela redestilação de álcool etílico potável de
origem agrícola, na presença de bagas de zimbro (Juniperus communis), com adição ou não de outras substâncias vegetais aromáticas, ou pela adição de extrato de bagas de zimbro, com ou sem
outras substâncias vegetaís aromáticas, ao álcool etílico potável de
origem agrícola, e em ambos os casos, o sabor do zimhro deverá ser
preponderante, podendo ser adicionada de açúcares até quinze
gramas por litro.
§ 1º O gim será denominado de:
a) gim destilado, quando a bebida for obtida exclusivamente por
redestilação;
b) london dry gin, quando a bebida for obtida por destilação seca;
C) gim seco ou dry gin, quando a bebida contiver até seis gramas
de açúcares por litro;
d) gim doce, old ton gin ou gim cordial, quando a bebida contiver
acima de seis e até quinze gramas de açúcares por litro.

§ 2º O uso das expressões gim destilado ou london dry gin é
facultativo.
§ 3º O coeficiente de congêneres não poderá ser superior a
cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool anidro.

SeçãoN
Do Steinhaeger

Art. 103. Steinhaeger é a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
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Celsius, obtida pela retificação de destilados alcoólicos simples de
cereais, ou pela retificação do álcool etílico potável, adicionado de
substãncias aromáticas naturais, em ambos os casos provenientes de
um mosto fermentado contendo bagas de zimbro.
Parágrafo único. O coeficiente de congêneres não poderá ser
superior a cento e cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool
anidro,

Seção V
Do Aquavit

Art. 104. Aquavit, akuavit ou acquavitae é a bebida com graduação alcoólica de trinta e cinco a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtido pela destilação ou redestilação
de álcool etílico potável de origem agrícola, na presença de sementes
de alcarávia (Carum caroit, ou pela aromatização do álcool etílico
potável de origem agricola, retificado com extratos de sementes de
alcarávia, podendo em ambos os casos ser adicionadas outras substãncias vegetais aromáticas, e açúcares na proporção de até trinta
gramas por litro.
Parágrafo único. O coeficiente de congêneres não poderá ser
superior a cento e cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool
anidro.

Seção VI
DoCorn

Art. 105. Com ou Korn é a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela retificação do destilado alcoólico simples de
cereais, ou pela retificação de uma mistura mínima de trinta por cento
de destilado alcoólico simples de cereais com álcool etílico potável de
origem agrícola, podendo ser aromatizada com substãncias naturais
de origem vegetal.
Parágrafo único. O coeficiente de congêneres não poderá ser
superior a cento e cinqüenta miligramas por cem mililitros, em álcool
anidro.
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CAPÍTULO VI
Das Substâncias
Seção Única
Do Aditivo e do Coadjuvante

Art. 106. Aditivo é a substância propositalmente adicionada à
bebida, inclusive durante sua elaboraçâo, com o objetivo de conservar,
intensificar ou aprimorar suas características.
Art. 107. Coadjuvante de tecnologia de fabricação é a substância ou mistura de substâncias empregadas com a finalidade de exercer
açâo transitória, em qualquer fase de elaboração da bebida, e dela
retirada, inativada, ou transformada, em decorrência do processo
tecnológico utilizado, antes da obtenção do produto final.
Art. 108. A classificação, o emprego e os limites do aditivo e
coadjuvante de tecnologia de fabricação utilizados na elaboração de
bebida serão definidos em ato administrativo complementar.
Art. 109. A quantidade máxima do aditivo empregado com funções diferentes não poderá exceder o limite fixado para cada uma de
suas finalidades.
TÍTULO III
Do Processo Administrativo
CAPÍTULO I
Da Inspeção e Fiscalização
Seção I
Das Atividades de Inspeção e Fiscalização

Art. 110. As ações de inspeção e de fiscalização se efetivarão em
caráter permanente e constituirão atividade de rotina.
Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos de fiscalização, os estabelecimentos deverão prestar informações, apresentar ou
entregar documentos, nos prazos fixados, a fim de não obstarem as
ações de inspeção e de fiscalização.

Art. 111. Constituem-se, também, em ações de inspeção e fiscalização as auditorias necessárias à verificação de conformidade
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6256
levadas a efeito nos estabelecimentos abrangidos por este regulamento, que venham a optar pela adoção de sistema de identificação de
perigos para a segurança da saúde, perda de qualidade e integridade
econômica do produto, através da implantação de Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
Parágrafo único. As definições, conceitos, objetivos, campo de
aplicação e condições gerais para a adoção do sistema previsto no
caput deste artigo, bem como para a implantação do Programa de
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, serão fixados em ato
administrativo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 112. A inspeção e a fiscalização serão exercidas por inspetor, credenciado pelo órgão central da atividade do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
I - nos estabelecimentos de produção, importação, exportação, preparação, manipulação, beneficiamento, acondicionamento,
depósito, distribuição de bebidas, cooperativas, atacadistas, bem
como, portos, aeroportos e postos de fronteiras;
U - sobre matéria-prima, produto, equipamento, instalações,
áreas industriais, depósitos, recipientes e veículos das respectivas
empresas.
Art. 113. As atribuições de inspetor serão exercidas por servidor público federal de nível superior, com formação em Agronomia,
Química ou Farmácia, oficialmente respaldado por deliberação do
respectivo Conselho Profissional.
Art. 114. As prerrogativas e as atribuições específicas do inspetor no exercício de suas funções são as seguintes:
I - dispor de livre acesso nos estabelecimentos abrangidos
por este regulamento;
U - colher amostras necessárias às análises de controle ou
fiscal, lavrando o respectivo termo;

lU - realizar visitas rotineiras de inspeção e vistoria para
apuração da prática de infrações, ou de eventos que tornem os
produtos passíveis de alteração, e verificar a adequação de instalações
e equipamentos, lavrando os respectivos termos;
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IV - verificar o atendimento das condições de preservação da
qualidade ambiental, notificando ao órgão de controle ambiental,
quando for o caso;
V - verificar a procedência e condições do produto, quando
exposto à venda;
VI - promover, na forma disciplinada neste regulamento, o
fechamento de estabelecimento, bem como dar destinação a matériaprima, produto ou equipamento, lavrando o respectivo termo;
VII - proceder a apreensão de produto, matéria-prima, ou de
qualquer substãncia encontrados no estabelecimento em inobservância a este regulamento, principalmente nos casos de indício de fraude,
falsificaçâo, alteração, deterioraçâo ou de perigo à saúde humana,
lavrando o respectivo termo;
VIII - executar as sanções de interdição parcial ou total e a de
inutilização nos termos do julgamento;
IX - lavrar auto de infração para início do processo administrativo previsto neste regulamento;
X - solicitar, por intimação, no âmbito de sua competência
funcional, a adoção de providências corretivas e apresentação de
documentos necessários à complementação dos processos de registros
de estabelecimentos ou produtos ou, ainda, quaisquer documentos
que se façam necessários à complementação do processo de investigação ou apuração de adulteração, fraude ou falsificação.
XI - solicitar o auxílio da autoridade policial no caso de
recusa ou embaraço ao desempenho de suas ações.
Seção!!
Dos Documentos de Inspeção e Fiscalização

Art. 115. São documentos de fiscalização:
I
II

III
IV

o termo de inspeção;
a intimação;
o termo de fechamento de estabelecimento;
o termo de apreensão;
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v - o termo de destinação de matéria-prima, produto ou
equipamento;
VI
o auto de infração;
VII
o termo de colheita de amostras;
VIII
a notificação de julgamento;
IX
o termo de inutilização;
X
o termo de liberação;
XI
o termo de interdição;
XII
o termo de reaproveitamento;
XIII
o termo aditivo;
.0 termo de revelia.
XIV
§ 1" O termo de inspeção será lavrado sempre que for realizada
visita de inspeção ou fiscalização a estabelecimento previsto neste
regulamento.
§ 2º Nos casos que não constituam infração, relacionados Com
adequação de equipamento, instalação, bem como, a solicitação de
documentos e outras providências, o instrumento hábil para tais
reparações é a intimação, que deverá:
a) mencionar expressamente a providência exigida, no caso de
obras, a indicação do serviço a ser realizado;
b) fixar o prazo máximo de noventa dias para cumprimento da
determinação, prorrogável por igual período, mediante pedido fundamentado, por escrito, do interessado. Decorrido o prazo estipulado na
intimação, sem que haja o cumprimento da exigência, lavrar-se-á o
auto de infração.
§ 3º O termo de fechamento de estabelecimento é o documento
hábil para, nas hipóteses e na forma prevista neste regulamento,
promover o fechamento de estabelecimento ou de sua seção. Será
lavrado em quatro dias, onde, a primeira será anexada ao auto de
infração; a segunda será afixada na porta do estabelecimento ou da
seção que lhe deu causa; a terceira será entregue ao responsável legal
do estabelecimento infrator; e a quarta será arquivada no órgão
fiscalizador, devendo conter:
a) nome, endereço, número do documento de identificação e
assinatura do infrator;
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b) número do registro do estabelecimento, se houver;
c) número da inscrição no cadastro geral de contribuinte;
d) data e local de sua lavratura;
e) remissão ao auto de infração ao qual será anexado;
fJ nome, endereço e assinatura de duas testemunhas, no caso de
ausência do titular ou seu representante legal, ou ainda, no caso de
recusa deste, em assinar o termo;
g) descrição sucinta do motivo que levou ao fechamento do estabelecimento ou da seção;
h) identificação e assinatura do inspetor responsável pela sua
lavratura.

§ 4° O termo de apreensão será lavrado em quatro vias e deverá
conter:
a) nome e endereço do estabelecimento;

b) número do registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou do cadastro geral de contribuinte, caso
o estabelecimento não esteja registrado;
c) local e data da apreensão;
d) quantidade e identificação do produto apreendido;
e) fundamento legal para a medida adotada;

fJ nomeação e identificação do fiel depositário;
g) assinatura do responsável legal pelo bem, ou em caso de recusa

ou ausência, de duas testemunhas com endereços e identificações;
h) identificação e assinatura do inspetor responsável pela lavratura.
§ 5° O termo de destinação de matéria-prima, produto ou equipamento será lavrado em três vias, sendo que a primeira e a última
ficarão com a fiscalização e a segunda entregue ao detentor da
matéria-prima do produto ou do equipamento, e deverá conter:
a) nome do estabelecimento;
b) número do registro no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, se houver;
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c) descrição da providência a ser adotada e destino a ser dado à
matéria-prima, produto ou equipamento;
d) prazo para adoção da providência;
e) data e local de sua lavratura;
fJ nome, documento de identificação e assinatura do responsável
legal pelo estabelecimento;
g) identificação e assinatura do inspetor responsável pela SUa
lavratura.

§ 6' O auto de infração é o documento hábil para início do
processo administrativo de apuração de infrações previstas neste
regulamento, que será lavrado em três vias, onde a primeira e a
última ficarão com o órgão fiscalizador e a segunda será entregue ao
autuado ou remetido, por via postal, com aviso de recebimento, ou por
outros meios, sempre com recibo pessoal, ou de preposto, no caso de
sua ausência ou recusa em assiná-lo, ser preenchido com clareza e
precisão, sem entrelinhas, rasuras, borrões, ressalvas ou emendas,
devendo conter:
a) local e data da sua lavratura;

b) nome do infrator e o local onde é estabelecido;

c) atividade do infrator;
d) fato ou ato constitutivo da infração;
e) disposição legal infringida;
fJ prazo de defesa;
g) número do registrado estabelecimento no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ou quando da sua inexistência o número
do cadastro geral de contribuinte;
h) quando se tratar de pessoa física, o número do documento de
identificação;
i) assinatura do autuado, ou de duas testemunhas, no caso de
sua ausência ou recusa, e descrição da ocorrência no corpo do auto de
infração;
j) os fatos individualmente discriminados, no caso de duas ou
mais infrações;
l) assinatura do autuante e carimbo de identificação.
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§ 79. O termo de colheita de amostras será lavrado em três vias,
enda que a primeira e a última ficarão com a fiscalização e a segunda
será entregue ao detentor da mercadoria, da qual a amostra foi
~olhida, e deverá conter:
a) nome e endereço do estabelecimento;
b) número do registro no Ministério da Agricultura e do Abastecimento ou do cadastro geral de contribuinte, caso não esteja
registrado;

c) quantidade colhida e a identificação do produto;
d) nome e assinatura do responsável legal pelo estabelecimento,
na sua ausência ou recusa, o de duas testemunhas, com indicação de
seus domicílios e números dos documentos de identificação;

e) nome e assinatura do inspetor responsável por sua lavratura.

§ 8' A notificação de julgamento é o documento hábil para
cientificar o infrator dos julgamentos proferidos em todas as instãncias administrativas, devendo conter, quando for o caso, transcrição
das sanções aplicadas, além da indicação da forma e meios para
apresentação de recurso e pagamento de multa, quando for o caso.
A notificação será entregue ao infrator pessoalmente, ou enviada por
via postal, com aviso de recebimento, sempre encaminhada através
de ofício.
§ 9' Os termos de inutilização, liberação, interdição e de reaproveitamento configuram os atos de execução de sanções e deverão
guardar rígida obediência à decisão proferida no julgamento.
§ 10. Os termos referenciados no parágrafo anterior deverão
conter a descrição da forma de execução da decisão, além da ciência
do infrator.
§ 11. O termo aditivo é o documento legal destinado a corrigir
eventuais impropriedades na emissão de auto de infração, assim
como, para acrescentar informação nele omitida.
§ 12. O termo de revelia é o documento que comprova a não
apresentação da defesa, dentro do prazo legal.
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Seção lII
Do Controle de Qualidade
Art. 116. Independentemente do controle e da fiscalização do
Poder Público, todos os estabelecimentos previstos neste regulamento, destinados à produção, estandardização, preparação, manipulação
ou beneficiamento, deverão estar aptos a verificar a qualidade da
matéria-prima ou substãncias, bem como das operações de fabricação
e a estabilidade dos produtos elaborados ou manipulados.
§ 12 É facultado aos estabelecimentos, mencionados no caput
deste artigo, realizarem seus controles através de entidades ou laboratórios privados, contratados para este fim, sem prejuízo da responsabilidade da empresa pela qualidade dos seus produtos.

§ 2' O Controle de Qualidade poderá ser levado a efeito por meio
da utilização de sistema de identificação de perigos para a segurança
da saúde, perda de qualidade e para a integridade econômica dos
produtos, pela implantação de Programa de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle.

SeçãoN
Das Análises Fiscal e de Controle
Art. 117. Para efeito de análise fiscal do produto o inspetor
procederá a colheita de três unidades de amostras representativas do
lote, e de uma unidade quando se tratar de análise de controle.
§ 12 Os volumes máximos e mínimos, bem como os critérios de
amostragens para cada tipo de produto, serão estabelecidos pelo órgão
competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
§ 2' As amostras deverão ser autenticadas e tornadas invioláveis na presença do responsável legal e, na sua ausência ou recusa,
de duas testemunhas idôneas devidamente identificadas.

§ 3' Uma unidade de amostra será utilizada pelo laboratório
oficial, outra permanecerá no órgão fiscalizador, conservada em condições adequadas, e a última ficará sob a guarda do responsável legal,
para realização da perícia de contraprova, quando for o caso.
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Art. 118. O resultado da análise fiscal deverá ser informado ao
fiscalizado, ao produtor e ao importador da bebida, quando distintos
OU não.
Parágrafo único. No caso de amostra oriunda de lote apreendido o resultado da análise fiscal deverá ser comunicado aos interessados no prazo máximo de trintas dias, contados da data da colheita.

Art. 119. Para efeito de desembaraço aduaneiro de bebida estrangeira, proceder-se-á análise de controle no produto, adotando-se,
em caso de descumprimento das normas nacionais, os procedimentos
previstos no art. 118.
Art. 120. O interessado que não concordar com o resultado da
análise fiscal poderá requerer perícia de contraprova.
§ 1º A perícia de contraprova deverá ser requerida ao órgão
fiscalizador no prazo máximo de quinze dias, contados da data do
recebimento do resultado da análise condenatória.
§ 2' No requerimento da perícia de contraprova o interessado
indicará o nome do seu perito, devendo este satisfazer aos requisitos
legais pertinentes à perícia, sob pena de recusa prévia, permitida a
sua substituição no prazo de dez dias.

§ 3º A perícia de contraprova será efetuada sobre a unidade da
amostra em poder do interessado ou responsável legal, em laboratório
oficial, pelos peritos do interessado e do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
§ 4' O interessado deverá ser notificado por escrito da data,
local e hora da perícia, com antecedência mínima de dez dias úteis da
sua realização.
§ 5' A perícia de contraprova não excederá o prazo de quinze
dias contados da data do recebimento do requerimento pelo órgão
competente, salvo quando condições técnicas supervenientes exigirem a sua prorrogação.

Art. 121. Não será realizada perícia de contraprova se a amostra em poder do interessado ou responsável legal apresentar indícios
de violação.
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Parágrafo único. Na hipótese de haver violação da amostra será
lavrado auto de infração.
Art. 122. Ao perito do interessado será dado conhecimento do
resultado da análise fiscal, prestadas as informações solicitadas e
exibidos os documentos necessários ao desempenho de sua tarefa, no
ato da realização da pericia.
Art. 123. Da perícia de contraprova serão lavrados laudo e ata,
assinados pelos peritos e arquivados os originais no laboratório oficial,
após a entrega de cópias à autoridade fiscalizadora e ao interessado.

Art. 124. Na perícia de contraprova, a divergência entre os
peritos quanto ao resultado da análise de contraprova, ou a discor,
dância entre o resultado da análise fiscal com o da perícia de contraprova, ensejará recurso à autoridade superior do órgão central de
inspeção de produtos vegetais, no prazo de dez dias, a qual poderá
determinar a perícia de desempate, realizada por um terceiro perito,
escolhido de comum acordo ou, em caso negativo, designado por ela.
§ 1Q A nova análise será sobre a amostra em poder do órgão
fiscalizador, facultada a assistência dos peritos anteriormente nomeados.
§ 2' Qualquer que seja o resultado da perícia de desempate não
será permitida a sua repetição.
Art. 125. Quando não confirmado o resultado condenatório da
análise fiscal, após a realização da perícia de desempate, o requerente
poderá solicitar a devolução de eventual taxa recolhida para este fim.
Art. 126. A análise de controle será realizada sempre que se
fizer necessária e a pedido do interessado.

Seção V
Das Análises Laboratoriais
Art. 127. Nas análises laboratoriais previstas neste regulamento serão aplicados os métodos oficiais e as tolerâncias analíticas
reconhecidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 128. Outros métodos de análise poderão ser utilizados na
fiscalização de bebida e sua matéria-prima, desde que reconhecidos
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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CAPÍTULün
Das Infrações e das Sanções Administrativas
Seção I
Das Infrações e de sua Classificação

Art. 129. Constituem-se infrações:
I -

adulterar, falsificar ou fraudar bebida e sua matéria-prima;

II - produzir, preparar, beneficiar, envasar, acondicionar,
rotular, transportar, ter em depósito ou comercializar bebida em
desacordo com as disposições deste regulamento e atos complementares do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
III - instalar ou fazer funcionar estabelecimento industrial
de bebida, em qualquer parte do território nacional, sem o prévio
registro no Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

IV - ampliar, reduzir ou remodelar a área de instalação
industrial registrada, sem a prévia comunicação ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento;
V - modificar a composição ou a rotulagem de produto registrado, sem a prévia autorização do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VI - manter, no estabelecimento de produção de bebida,
substância que possa ser empregada na alteração proposital do produto, observado o disposto no art. 38, deste regulamento;
VII
deixar de atender notificação ou intimação em tempo
hábil;
VIII
empregar qualquer processo de manipulação para aumentar, imitar ou produzir artificialmente bebida natural;
IX

impedir ou dificultar por qualquer meio a ação fiscali-

zadora;

X
substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente,
bebida ou matéria-prima apreendida pelo órgão fiscalizador;

XI -

deixar de cumprir o disposto nos §§ 2' e 4' do art. 44 e

§§ 2' e 4' do art. 45, deste regulamento;
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XII

utilizar aditivos não autorizados pela legislação específica;

XIII

alterar propositalmente bebida ou matéria-prima;

XIV

utilizar-se de falsa declaração perante o órgão fiscalizador.

Art. 130. Constitui-se, ainda, infração, para os efeitos deste
regulamento, toda ação ou omissão que importe em inobservãncia ou
em desobediência ao disposto nas normas legais, destinadas a preservar a integridade e qualidade dos produtos e a saúde do consumidor.
Art. 131. As responsabilidades administrativa, civil e penal,
pela prática de infrações previstas neste regulamento, recairão, também, isolada ou cumulativamente, sobre:
I - o requerente do registro que, por dolo ou culpa, omitir
informações ou fornecê-las incorretamente;
II - o técnico responsável quanto à formulação ou composição
do produto, do processo produtivo e das condições de estocagem ou
armazenamento, caso em que a autoridade competente deverá notificar ao Conselho Profissional;
III - todo aquele que concorrer para a prática de infração ou
dela obtiver vantagem;

IV - o transportador, o comerciante ou armazenador, pelo
produto que estiver sob sua guarda ou responsabilidade, quando
desconhecida sua procedência.
Parágrafo único. A responsabilidade do produtor, estandardizador, envasador, acondicionador, exportador e importador, prevalecerá
quando a bebida permanecer em vasilhame fechado e inviolado.
Art. 132. Quando a infração constituir crime ou contravenção,
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento representará junto
ao órgão competente para a apuração da responsabilidade penal.
Art. 133. As infrações classificam-se em:
I
II III -

leve;
grave;
gravissima.

§ 19 Leve é aquela em que o infrator tenha sido beneficiado por
circunstância atenuante.
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§ 2' Grave é aquela em que for verificada uma circunstância
agravante.
§ 3' Gravíssima é aquela em que for verificada a ocorrência de
duas OU mais circunstâncias agravantes, ou o uso de ardil, simulação
u emprego de qualquer artifício vísando encobrir a infração ou
~ausar embaraço à ação fiscalizadora, ou, ainda, nos casos de adulteraçãO, falsificação ou fraude.

Seção 11
Das Sanções Administrativas e sua Aplicação

Art. 134. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, a
infringência a este regulamento, sujeita o infrator, isolada ou cumulativamente, às seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa no valor de até 110.000 Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou unidade padrão superveniente;
III
inutilização de bebida, matéria-prima ou rótulo;
IV
interdição de estabelecimento ou equipamento;
V
suspensão da fabricação de produto;
suspensão do registro de produto ou de estabelecimento;
VI
VII
cassação do registro de estabelecimento, ou do registro
de produto, cumulada ou não, com a proibição de venda e publicidade
de produto.
§ l' A advertência será aplicada na infração de natureza leve,
nos casos em que o infrator for primário, não tiver agido com dolo e
ainda, o dano puder ser reparado e a infração não constituir fraude.
§ 2' A multa será aplicada nos casos não compreendidos no
parágrafo anterior, obedecendo a seguinte gradação:
a) até vinte mil Ufir, na infração de natureza leve;
b) de vinte mil e um a sessenta mil Ufir, na infração de natureza

grave;

c) de sessenta mil e um a cento e dez mil Ufir, na infração de
natureza gravíssima.
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§ 3' A falta de registro de estabelecimento ou de produto será
punida como infração de natureza leve ou grave, conforme as circunstâncias, atenuante ou agravante, verificadas.
§ 4' A inutilização de bebida, de matéria-prima ou de rótulo
ocorrerá nos casos de adulteração, falsificação, fraude, ou quando por
decisão do julgador o produto apreendido não puder ser reaproveitado,
e obedecerá às disposições do órgão competente, ficando as despesas e
os meios de execução, decorrentes, sob a responsabilidade do autuado.
§ 5' Ocorrerá a interdição de estabelecimento ou de equipamento quando o estabelecimento produtor, padronizador, envasador,
acondicionador ou importador estiver operando sem o prévio registo
no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ou, ainda, quando
for o equipamento ou instalação inadequados, e o responsável legal
quando intimado, não suprir a deficiência em tempo hábil.

§ 6' Poderá ocorrer a suspensão de registro de produto ou de
estabelecimento, pelo período de até dois anos, quando o infrator for
reincidente na ocorrência do disposto no art. 133, deste regulamento.
§ 7' Quando se tratar de produto com registro único para mais
de uma unidade industrial ou produtora a penalidade se aplicará
somente à unidade produtora responsável pela infração.

§ 8' Ocorrerá a cassação de registro de estabelecimento ou de
bebida quando o infrator for reincidente e não cumprir as exigências
legais, ou, ainda, quando comprovadamente o estabelecimento não
possuir condições de funcionamento.
Art. 135. Serão consideradas, para efeito de fixação da sanção,
a gravidade do fato, em vista de suas conseqüências para a saúde
humana, ao meio ambiente e à defesa do consumidor, os antecedentes
do infrator e as circuntâncias atenuantes e agravantes.
§ l' São circunstãncias atenuantes:
a) quando a ação do infrator não tiver sido fundamental para a
consecução da infração;
b) quando o infrator, por espontãnea vontade, procurar minorar
ou reparar as conseqüências do ato lesivo que lhe for imputado;

c) ser o infrator primário, ou a infração cometida acidentalmente.
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§ 2' São circunstâncias agravantes:
a.) ser o infrator reincidente;
b) ter o infrator cometido a infração visando a obtenção de
qualquer tipo de vantagem;
c) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de adotar as
providências necessárias com o fim de evitá-lo;
d) ter o infrator coagido a outrem para a execução material da
infração;
e) ter a infração conseqüência danosa para a saúde pública, meio
ambiente ou para o consumidor;
fJ ter o infrator colocado obstáculo ou embaraço à ação da fiscalização ou inspeção;
g) ter o infrator agido com dolo ou fraude.
§ 3' No concurso de circunstâncias, atenuante e agravante, a aplicação da sanção será considerada em razão da que seja preponderante.
§ 4' Verifica-se a reincidência quando o infrator cometer outra
infração, depois do trânsito em julgado da decisão que o tenha
condenado pela infração anterior, podendo ser genérica ou específica.
§ 5' A reincidência genérica acarretará a duplicação da multa
que vier a ser aplicada, e a específica caracterizada por repetição de
idêntica infração acarretará o agravamento de sua classificação e na
aplicação da multa do grau máximo desta nova classe, sendo que:
a) a infração de natureza leve passa a ser classificada como
grave;
b) a infração de natureza grave passa a ser classificada como
gravíssima;
c) na infração de natureza gravissima o valor da multa em seu
grau máximo será aplicado em dobro.
Act. 136. Quando a mesma infração for objeto de enquadramento em mais de um dispositivo deste regulamento, prevalecerá,
para efeito de punição, o enquadramento mais específico em relação
ao mais genérico.
Parágrafo único. Apurando-se no mesmo processo a prática de
duas ou mais infrações, aplicar-se-ão multas cumulativas.
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CAPÍTULO UI
Das Medidas Cautelares
Seção I
Da Apreensão

Art. 137. Caberá a apreensão de bebida, matéria-prima, substância, aditivo, vasilhame ou rótulo, quando ocorrerem indícios de
adulteração, falsificação, fraude ou inobservãncia do disposto neste
regulamento e nos atos complementares do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento.
Art. 138. Proceder-se-á, ainda, a apreensão de bebida, quando
estiver sendo produzida, padronizada, engarrafada ou comercializada
em desacordo com as normas previstas neste regulamento e nos atos
administrativos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 139. O produto apreendido ficará sob a guarda do responsávellegal, nomeado fiel depositário, sendo proibida a sua substituição, subtração ou remoção, total ou parcialmente.
§ 1º Em caso de comprovada necessidade, o produto poderá ser
removido para outro local, a critério da autoridade fiscalizadora.
§ 2º Do produto apreendido será colhida a amostra para análise, cujo resultado será dado conhecimento ao responsável legal.

Art. 140. A apreensão de que trata os artigos anteriores não
poderá exceder a quarenta e cinco dias, a contar da data da lavratura
do termo de apreensão.
Art. 141. Procedente a apreensão, a autoridade fiscalizadora
lavrará o auto de infração, iniciando o processo administrativo, ficando o produto apreendido até sua conclusão.
Art. 142. Não procedente a apreensão, após apuração administrativa, far-sa-á a imediata liberação do produto.
Art. 143. A recusa injustificada de responsável legal de estabelecimento, detentor de produto objeto de apreensão, ao encargo de fiel
depositário, caracteriza embaraço à ação da fiscalização, sujeitando-o
às sanções legalmente estabelecidas, devendo neste caso ser lavrado
auto de infração.
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Seção II
Do Fechamento de Estabelecimento

Art. 144. Sempre que se verificar a inadequação total ou parcial
do estabelecimento aos seus fins, e que importe em risco iminente à
saúde pública, ou, ainda, nos casos inequívocos da prática de adulteração, falsificação ou fraude, em que a apreensão dos produtos não
seja suficiente para impedir sua continuidade, poderá ser determinado o fechamento do estabelecimento ou seção com a lavratura do
respectivo termo e do auto de infração.
Art. 145. No caso de inadequação de estabelecimento, a medida
cautelar de fechamento poderá ser levantada, após compromisso
escrito do autuado, de que suprirá a irregularidade apontada, ficando
impedido de exercer qualquer atividade industrial relacionada aos
produtos previstos neste regulamento, antes de receber liberação do
órgão de fiscalização, após vistoria; e nos demais casos, a critério da
autoridade que julgará o auto de infração, mediante pedido fundamentado do interessado.
Seção III
Da Destinação de Matéria-Prima, Produto ou Equipamento

Art. 146. Sempre que houver necessidade de remoção, modificação, adequação, substituição, ou qualquer outra providência relacionada à matéria-prima, produto ou equipamento que tenham sido
objeto da adoção das medidas cautelares previstas neste regulamento, será lavrado o respectivo termo.
CAPÍTULOrv
Do Procedimento Administrativo

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 147. A autoridade competente que tomar conhecimento,
por qualquer meio, da ocorrência de infração é obrigada a promover
a sua imediata apuração, através de processo administrativo próprio,
sob pena de responsabilidade.
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-

Art. 148. A infringência às disposições deste regnlamento e dos
atos complementares será apurada em regular processo administ-g,
tivo, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos
e prazos aqui fixados.
Parágrafo único. Lavrado o auto de infração, a primeira via será
protocolizada no serviço de comunicação administrativa da Delegacia
Federal do Ministério da Agricultura e do Abastecimento na unidade
da federação onde se deu a infração, para a sua devida autuação.

Seção 11
Da Defesa e da Revelia
Art. 149. A defesa deverá ser apresentada, por escrito, no prazo
de vinte dias, contados da data do recebimento do auto de infração, à
autoridade fiscalizadora da unidade da federação onde foi constatada
a infração, devendo ser juntada ao processo administrativo.

Art. 150. Decorrido o prazo sem que haja a defesa, o autuado
será considerado revel, procedendo-se ajuntada ao processo do termo
de revelia, assinado pelo chefe do serviço de inspeção ou órgão
equivalente.

SeçãoIII
Da Instrução e Julgamento
Art. 151. Juntada a defesa ou o termo de revelia ao processo, o
chefe do Serviço de Inspeção Vegetal ou do Serviço de Inspeção
Vegetal e Animal, da unidade da federação de jurisdição da ocorrência
da infração, terá o prazo máximo de vinte dias para instruí-lo, com
relatório, e proceder o julgamento.

Art. 152. Proferida a decisão, será lavrado o termo de notificação de julgamento e encaminhado ao autuado por ofício, fixando, no
caso de multa, o prazo de trinta dias para recolhimento, a contar da
data do recebimento da notificação.
Art. 153. O auto de infração julgado improcedente em primeira
instância será encaminhado de ofício ao órgão central de inspeção de
produtos vegetais, para apreciação, que poderá modificar a decisão
anterior.
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Seção IV
Dos Recursos Administrativos

Art. 154. Da decisão de primeira instância, cabe recurso para o
órgão central de inspeção de produtos vegetais, interponível no prazo
de vinte dias, a contar do recebimento da notificação.
Art. 155. O recurso previsto no artigo anterior será dirigido à
autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual, juntando-o aos autos do processo, fará subir, no prazo de trinta
dias, devidamente informado.
§ l' Ao receber o recurso a autoridade julgadora deverá indicar
em qual de seus efeitos o mesmo está sendo recebido, se suspensivo,
devolutivo ou ambos.
§ 2' A decisão de Segunda Instância, ouvida a área juridica
competente, será proferida dentro de trinta dias, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Seção V
Da Contagem dos Prazos e da Prescrição

Art. 156. Na contagem dos prazos estabelecidos neste regulamento excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
neste regulamento em dia de expediente no órgão de fiscalização,

Art. 157. Prescrevem em cinco anos as infrações previstas neste regulamento.
Parágrafo único. A prescrição interrompe-se pela intimação,
notificação ou outro ato da autoridade competente que objetive a sua
apuração e conseqüente imposição de sanção.

Seção VI
Da Execução das Sanções

Art. 158. As sanções decorrentes da aplicação deste regulamento serão executadas na forma seguinte:
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I - advertência, através de notificação enviada ao infrator e
pela sua inscrição no registro cadastral;

n In -

multa, através de notificação para pagamento;

inutilização de bebida, de matéria-prima ou rótulo, através da lavratura do respectivo termo;
IV - interdição temporária ou definitiva, através de notificação determinando a suspensão imediata da atividade, com a lavranj,
ra do respectivo termo e sua afixação no local;
V - suspensão do registro, através de notificação do infrator
e a conseqüente anotação na ficha cadastral;
VI - cassação do registro, através de notificação do infrator e
a anotação de baixa na ficha cadastral;
§ 12 Não atendida a notificação, ou no caso de embaraço à Sua
execução, a autoridade fiscalizadora poderá requisitar o auxílio de
força policial, além de lavrar auto de infração por embaraço à ação da
fiscalização.
§ 2' A inutilização de produto ou matéria-prima deverá ser
executada pela fiscalização, após a remessa da notificação ao autuado,
informando dia, hora e local para o seu acompanhamento.
§ 3º A multa que não for paga no prazo previsto na notificação
será cobrada judicialmente, após sua inscrição na dívida ativa da
União.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 159. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento poderá, ainda, em atos administrativos complementares, fixar:

I - as exigências, os critérios e os procedimentos a serem
utilizados:
a) na padronização, na classificação e no registro de bebida;
b) na classificação e registro de estabelecimento de bebida;

c) na inspeção, fiscalização e controle de produção, industrialização e manipulação da bebida;
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d)

na análise laboratorial;

e) no credenciamento na origem dos estabelecimentos exportadores de bebidas e matérias-primas para o mercado nacional;
II - a complementação dos padrões de identidade e qualidade de bebida;
III -

os meios de conservação de bebida;

IV - o coeficiente de congêneres dos destilados alcoólicos,
bebidas destiladas e bebidas retificadas, quando for o caso;
V

os requisitos para o envelhecimento dos destilados al-

coólicos;

VI - a destinação, aproveitamento ou reaproveitamento de
matéria-prima e bebida;
VII - a criação de marcas de conformidade, que poderão ser
utilizadas pelos estabelecimentos que tenham optado pela adoção do
sistema de identificação de perigos para a saúde, perda de qualidade
e a integridade econõmica dos produtos, através da implantação de
Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle;
VIII - as definições, conceitos, objetivos, campo de aplicação e
condições gerais para a adoção do sistema previsto no inciso anterior,
bem como para a implantação de Programa de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle;
IX -

prazo para:

alteração de rótulo de bebida;
b) adaptação de estabelecimentos às exigências tecnológicas e
sanitárias prevista neste regulamento;
c) adequação de bebida aos seus padrões de identidade e qualidade.
a)

Art. 160. Aplica-se o disposto neste regulamento ao fermentado
acético, que terá sua regulamentação em ato administrativo próprio.
Art. 161. Os casos omissos serão disciplinados em ato administrativo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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DECRETO N' 2.315, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Altera dispositivos do Decreto n" 1.796
de 24 dejaneiro de 1996, que aprova a Estru:
fura Regimental do Ministério da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Os arts. 2', 16 e 17 do Anexo I ao Decreto n' 1. 796, de 24
de janeiro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

III -

.

c) Secretaria Nacional de Segurança Pública:
.••..•..••.••..•........•...........................••.•.••.•..•..•.••.••.••.•.•..••......•.••.••.....•.»

«Art. 16. À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete assessorar o Ministro de Estado da Justiça na definição e
implementação da política nacional de segurança pública, e, em todo
o território nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública, por meio das seguintes ações:
I - apoiar a modernização do aparelho policial do País;
II - ampliar o sistema nacional de informações de justiça e segurança pública (Infoseg);
III '- efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e
operacionais entre os serviços policiais federais e estaduais;
IV - implementar o registro de identidade civil;
V - estimular a capacitação dos profissionais da área
de segurança pública;
VI - gerir os fundos federais dos órgãos a ela subordinados;
VII - incentivar a atuação dos conselhos regionais de
segurança pública;
VIII - realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas nacionais de:
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a) crimes;
b) trânsito;

c) entorpecentes.
Parágrafo único. Compete, ainda, à Secretaria Nacional de
Segurança Pública, assistir ao Ministro de Estado da Justiça nos
assuntos referentes à:
a) segurança;

b) entorpecentes;
c) trânsito;
d) órgâos de segurança pública da União, exceto o Departamento de Policia Federal;

e) órgãos de segurança pública do Distrito Federal."
«Art. 17. Ao Departamento de Assuntos de Segurança
Pública compete:

I - gerenciar as atividades relacionadas à área de segurança pública da Secretaria;

n - dar apoio técnico, administrativo, orçamentário e
financeiro ao Gabinete da Secretaria;
In - prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública."
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. l' deste decreto, o
Anexo n ao Decreto n' 1.796, de 1996, passa a vigorar na forma do
anexo a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Brasilia, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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Anexo
(Decreto n Q 1.796, de 24 de janeiro de 199
Anexo II
Ministério da Justiça
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas
Cargos

Unidades

Funções

n'
2
1
2

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral do Gabinete
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Serviço

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

4
4
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
4
1
2
1
3
2
5

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

Assessor Especial

do Ministro
102.5
Assessor do Ministro 102.4
Assistente do
Ministro

Assistente
Auxiliar

Chefe

102.3
102.2
102.1
101.5

Assessor do Chefe
do Gabinete
Assistente
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador

102.4
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
Secretário-Executivo NE
Assessor do
Secretário Executivo

Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

102.4
101.4
101.3
101.2

101.1
FG-1
FG-2
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Unidades

Cargos
Funções

n'
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Divisão
Serviço

coordenação-Geral de Serviço
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão

1
3
3
2
2
5
1
1
1
1
4
4
3
1
4
1
1
2
5
2
7
4
7
1
1
4
11
4

Denominação
Cargo/Função
Subsecretário
Assistente do
Subsecretário
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Coordenador
Chefe

9
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão

1
1
3
1
1
3
5
2
2
2
2
1
2
3

Subsecretário
Gerente de Programa

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

NE/
DAS/
FG

101.5
102.3
102.2
101.2
101.1
FG·1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.5
101.3
FG-1
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
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Unidades

Cargos
Funções
n"

Serviço

Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

Gabinete
Serviço

Coordenação-Geral dos Direitos da Pessoa
Coordenação-Geral de Igualdade de Gênero
Coordenação

Denominação
Cargo/Função

2
3
2
2
1
1
4
6
1
4
3
6

Chefe

1
1

Secretário
Assessor do
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

1
1
1
4
5
9
1
2
1
1

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

NE/
DAS/

FG
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6

Coordenador-Geral
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador

102.4
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-S
101.4
102.2
101.4
101.3

Departamento dos Direitos Humanos

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenação-Geral dos Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Gestão do Programa
Nacional de Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Departamento da Criança e do Adolescente
Coordenação-Geral da Criança e do
Adolescente
Coordenação
Divisão
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Unidades

Cargos
Funções

n'
C ordenadora Nacional para Integração da

p~ssoa Portadora de Deficiência

Coordenação-Geral de Articulação
Institucional e Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Planejamento e
Programação
Divisão
Serviço
Secretaria de Justiça
Gabinete
Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas e
Títulos
Divisão
Serviço

Departamento Penitenciário Nacional
Coordenação-Geral de Assuntos
Penitenciários
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Classificação Indicativa
Coordenação
Serviço
Departamento de Estrangeiros
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria Nacional de Segurança Pública
Gabinete
Coordenação
Divisão

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
1

Coordenador
Nacional
Auxiliar

101.5
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Secretário
Auxiliar
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.6
102.1
101.4

1
1
2
1
4
7
6
1
1

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1

1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente do
Secretário
Chefe
Assistente
Coordenador
Chefe

1
1
1
2

Diretor
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1
101.3
101.1
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.6
102.3
101.4
102.2
101.3
101.2
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Unidades

Serviço

Departamento de Assuntos de Segurança
Pública
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Entorpecentes
Coordenação-Geral de Operações Técnicas
Coordenação

Divisão

Departamento Nacional de Trânsito
Coordenação
Divisão

Serviço

Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Divisão

Cargos
Funções
n'

3
2
2
4
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
3
6
2
1
1
1
2
3
7
2
10
7
5
1
2
2

Denominação

Cargo/Função
Chefe

101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.3
FG-l
101.1

Diretor
Auxiliar

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor
Assistente
Chefe

99
Coordenação-Geral de Operações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação

Divisão
Superintendência Regional
Delegacia
Distrito Regional

271
384
1
2
6
1
2
6
22
156
5

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe
Chefe
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Unidades

Cargos
Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

Departamento de Policia Ferroviária Federal

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

Secretaria de Direito Econômico

1
1

Secretário
Assistente do
Secretário
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.6

1
1
3
2
5
2
2

Gabinete
Coordenação
Serviço

Inspetoria~Geral

Inspetoria Regional
Departamento de Proteção e Defesa
Econômica

Coordenação~Geral

de Assuntos Jurídicos

Divisão

Coordenação-Geral de Controle de Mercado
Divisão

Coordenação-Geral de Práticas Infrativas
Divisão

Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor

Coordenação-Geral de Supervisão e Controle
Divisão

102.3
102.1
101.4
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
5
1

Inspetor-Geral
Auxiliar
Inspetor Regional

101.4
102.1
101.2
FG-1

1
1
1
3
1

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3

1
1
3
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
1
3
1

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3

1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
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Cargos
Unidades
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de
Consumo

Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Divisão
Secretaria de Assuntos Legislativos

Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento de Análise e de Elaboração
Legislativa
Divisão
Departamento de Estudos e
Acompanhamento Legislativo

Divisão
Departamento de Polícia Federal

Coordenação
Divisão
Serviço
Superintendência Regional -Classe A
Superintendência Regional -Classe B

Arquivo Nacional
Coordenação

Imprensa Nacional

Funções
ns

1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2

Denominação

CargolFunção
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

NE!
DAS!
FG
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1

Chefe

101.2

Secretário

101.6

Assistente do
Secretário
Chefe
Coordenador
Auxiliar
Gerente de Projeto

Chefe

102.3
101.4
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-2

1
2
1
1

Diretor
Auxiliar

101.5

Chefe

101.2
FG-2

1
2
1
1
1
4

Diretor

101.5
102.1
101.2
FG-2
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

11
20
25
14
13
204
245
319

Auxiliar
Chefe
Diretor

Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

102.1

1
2
8
25

Diretor-Geral
Assistente
Coordenador

101.5
102.2
101.3
FG-1

1
2

Diretor-Geral
Assistente

101.5
102.2
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Cargos
Funções

Unidades

ns

Defensoria Pública da União

1
1
1
4
6
7
7
1
5
5
5
8
1

Subdefensoria Pública da União

1

Divisão
Coordenação-Geral de Produção Industrial

Divisão

Coordenação-Geral de Administração
Divisão

NE/
DAS/

Denominação
CargolFunção

FG

Chefe

101.2
FG-3

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral

Chefe

101.4

101.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.2
FG-l
FG-2
FG-3

Defensor Público da

União
Subdefensor

NE

Público da União

NE

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

DAS
Unitário

6,52

Valor Total

1,11
1,00

5
22
36
89
158
81
2
8
10
29
34

32,60
108,68
110,88
110,36
175,38
81,00
9,88
24,64
12,40
32,19
34,00

474

732,01

0,31
0,24
0,19

561
595
776

173,91
142,80
147,44

4,94
3,08

1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24

Subtotal 1 (+)
FG-l
FG-2
FG-3

Quant.

Subtotal 2 (+)

1.932

464,15

Total

2.406

1.196,16
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DECRETO N' 2.316, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Fixa os preços mínimos básicos para o
trigo e os valores de financiamento para a
canola, cevada cervejeira e triticale, safra
1997) Região Centro-Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. l' Os preços mínimos básicos para o trigo e os valores de
financiamento para a canola, cevada cervejeira e triticale, safra 1997,
são os relacionados no anexo a este decreto, com seus respectivos
valores, especificações e vigência.
Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores
e às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas às
normas operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal (AGF) deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º Os valores de financiamento à estocagem de sementes
serão compostos a partir dos preços mínimos estabelecidos para os
grãos, tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos
custos adicionais para a condução dos campos de sementes e de custo
de beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), à época do inicio da safra.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
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Anexo
preços Mínimos Básicos - Região Centro-Sul - Safra 1997
1 Produto Amparado pelo AGF e EGF/SOV
Produto

Tipo

PH(l)

Unidade

Inicio da
Operação

Trigo

1
2

78
75
73

1t
1t
1t

Ago.l97
AgoJ97
Ago./97

3

Preços-Base Propostos
R$/t

Comum

Superior

136,50

157,00

130,00
110,50

149,50
110,50

(1) Peso hectolítrico mínimo

Valores de Financiamento - Região Centro-Sul - Safra 1997
2. Produtos Amparados pelo EGF/SOV
Produtos

Canola
Cevada Cervejeira
Triticale

Unidade

Início da Operação

1t
1t
1t

Ago.l97
AgoJ97
Ago.l97

Preços-Base Propostos

R$/t
158,00
130,00
117,00

DECRETO N' 2.317, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Institui a hora de verão, em parte do
Território Nacional, no período que indica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. .84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1°, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei nº 4.295, de 13
de maio de 1942,
DECRETA:
Art. 1º A partir de 0:00 (zero) hora do dia 6 de outubro de 1997,
até 0:00 (zero) hora do dia 15 de fevereiro de 1998, vigorará a hora de
verão, em parte do Território Nacional, adiantada em 60 (sessenta)
minutos em relação à hora legal.
Art. 2º A hora de verão a que se refere o artigo anterior será
instituída nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
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São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e no Distrito Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

DECRETO Nº 2.318, DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Concede indenização à família de pessoa desaparecida ou morta em razão de particípacõo, ou acusação de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vísta o disposto
no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o parecer
da Comissão Especial instituída pelo art. 4º da citada lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei
nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações aos beneficiários
constantes do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília 5 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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Beneficiário

DesaparecidolMorto

Merival Araújo

Parentesco

Indenização

irmã

124.110,00

R$

Rosiroar de Araújo
Isabel Simplícia da Conceição

Manoel Aleixo da Silva

companheira

100.000,00

Enes de Almeida

Nelson José de Almeida

irmão

124.110,00

Wladirnir Ventura Torres
pomar

Pedro Ventura Felipe de
Araújo Pomar

filho

100.000,00

Marta Moraes Nehring e
Maria Lygia Quarlim de
Moraes

Norberto Nehring

cônjuge e
filha

111.360,00

Nordana Benetazzo

Antônio Benetazzo

irmão

111.360,00

Vergilina de Barros Neubert

Avelmar Moreira de Barros

filha

100.000,00

Fabiano Cesar Casemirc

Dimas Antônio Casemiro

filho

124.110,00

Elba Maria Goulart Silva

Helber José Gomes Goulart

irmã

111.360,00

Joana Hirata

Luiz Hirata

irmã

111.360,00

Pedro Eduardo

Raimundo Eduardo da Silva

pai

124.110,00

Luiz Cíetto

Roberto Cietto

irmão

100.000,00

Maria da Glória de Mello
Topan Rudiger

Severino Elias de Mello

filha

100.000,00

Alexandre Resende Cabral

Getúlio D'Oliveira Cabral

filho

111.360,00

irmã

138.300,00

Maria Julieta Salgado Nóbrega Lígia Maria Salgado Nóbrega
Alba Valéria D'Oliveira

Diva Fernandes D'Oliveíra

Thereza de Lourdes Martins
Fiél

Manoel Fiél Filho

Paulo Roberto Ramos
Manoel Augusto de Omellae
Netto e Juliana Carvalho de
Ornellas Monteiro

Ornelles

Lena Gesteira Barroso

Célio Augusto Guedes

Zeni Bento Teixeira
Odacy Foelkel de Andrade
Neto
Alfeu Morbini Monteiro,
Cássia Pinheiro Monteiro e
Maria Helena Pinheiro

filha

100.000,00

cônjuge

100.000,00

Vitor Carlos Ramos

irmão

111.360,00

Henrique Cintra Ferreira de

filhos

100.000,00

filha

100.000,00

José Gomes Teixeira

cônjuge

111.360,00

José Maximino de Andrade
Neto

cônjuge

100.000,00

Alfeu D'Alcântara Monteiro

filhos

100.000,00
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Beneficiário

DesaparecidolMorto

Parentesco

Indenização

R$

Bento Cadoso da Silva

Ângelo Cardoso da Silva

irmão

111.360,00

Ernestina Furtado Zanirato

Carlos Roberto Zanirato

mãe

137.220,00

Nobertc da Silva

Elvaristo Alves da Silva

filho

100.000,00

Zoraide de Carvalho Beltrão Gastone Lúcia de Carvalho
Beltrão

mãe

138.300,00

Leovegildo Guimarães

Lucimar Brandão Guimarães

pai

124.110,00

José Pedro Macarini

Roberto Macarini

irmão

137.220,00

João Ferreira Pinto

Antônio Ferreira Pinto

irmão

100.000,00

Maria Pavan Lamarca

Carlos Lamarca

Clara Charf e
Carlos Augusto Marighella
Olival Campos Barreto,
Ana Campos Barreto,
Maria Dolores Campos
Barreto,
Olderico Campos Barreto e
Edinalva Campos Barreto
Avelina Cunha da Rocha

Carlos Marighella

Maria Lacerda de Almeida
da Silveira
Cyro Massa

cônjuge

100.000,00

cônjuge e
filho

100.000,00

José Campos Barreto

irmãos

Epaminondas Gomes de
Olivíera
Maurício Guilherme da
Silveira

cônjuge

100.000,00

mãe

137.220,00

124.110,00

Boanerges da Souza Massa

irmão

100.000,00

Cornélio Alves de Freitas

Oassímíro Luis de Freitas

filho

100.000,00

Dalva Soares Pereira
Olival Campos Barreto,
Ana Campos Barreto,
Maria Dolores Campos
Barreto,
Olderico Campos Barreto e
Edinalva Campos Barreto

Lourenço Camêlo de Mesquita companheira
Otoniel Campos Barreto
irmãos

100.000,00
137.220,00

Maria Assis Gomes

Joeové Assis Gomes

mãe

111.360,00

Maria Corina Abreu Lima
da Rosa
Raímunda Quaresma de
Freitas
Ueliton Nascimento Jorge

Ary Abreu Lima da Rosa

mãe

124.110,00

Edson Neves Quaresma

irmã

100.000,00

WIademiro Jorge Filho

filho

100.000,00
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DECRETO N' 2.319, DE 8 DE SETEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo de que trata o art. 1'1, § 2º,
do Decreton' 1.807, de 6 de feoereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O prazo de que trata o art. 1', § 2', do Decreto n" 1.807,
de 6 de fevereiro de 1996, fica prorrogado até 31 de dezembro de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
lris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.320, DE 8 DE SETEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao Anexo II ao Decreto

n" 2.048, de 29 de outubro de 1996, que
aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O Anexo Ir ao Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996,
passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 2.073, de 14 de novembro de 1996.
Brasília, 8 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Decreto nº 2.320, de 8 de setembro de 1997
Anexo II
(Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Comunicações
Unidade

Cargos
Funções
n"

8

6
2

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Coordenação

Divisão
Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Divisão
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

2
1
5
5
1
1
5
2
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1
4
78
90
117
1
1
1
1
1
1

Denominação
CargolFunção

Assesor Especial do
Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro
Assistente
Chefe do Gabinete
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Secretário-Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

Subsecretário
Assistente
Chefe
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar

DAS
FG

102.5
102.4
102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3

NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-S
101.5
102.2
101.2
102.1
101.4
102.1
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Unidade

Cargos
Funções

n'
Coordenação
Divisão
Serviço
CoordP.nação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Divisão

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e

Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica

Coordenação

3
6
6
1
2
3
7
6
1
1
1
1
2
4
1
2
1

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
1
2

Assistente

Coordenador-Geral

Chefe

Consultor Jurídico

DAS

FG
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1
101.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.1

1

Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

101.6
102.2
101.2
101.1

1
1
1
1
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Secretaria de Serviços de Comunicações

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Postais
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Básicos
de Telecomunicações
Divisão
Serviço

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Subsecretário
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe

6

Departamento de Serviços Básicos de
'Ieleco.nunicaçõee e de Serviços Postais

Coordenador

1
2
4
1

Divisão
Serviço

Divisão
Serviço

Denominação
Cargo/Função
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Cargos

Unidade

Departamento de Serviços Complementares
de Telecomunicações e Serviços de
Radiodifusão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços de
Radiodifusão e Televisão por Assinatura

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Limitados,
Especiais e de Radioamador
Divisão
Serviço

Departamento de Tarifas e Preços dos
Serviços de Telecomunicações e Serviços
Postais
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Estruturas Tarifárias
Divisão
Serviço

Secretaria de Administração de
Radiofreqüências
Serviço
Departamento de Planejamento e de
Engenharia de Freqüências
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento de
Freqüências
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Engenharia de
Freqüências
Divisão
Serviço

Departamento de Gerenciamento de
Freqüências

Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

DAS

FG

1
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral

Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
2
1
2
1
1
1

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Secretário
Assistente
Chefe

101.6
102.2
101.1

1
1
2
2

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1.
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
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Unidade

Coordenação-Geral de Gerenciamento de
freqüêncIaS
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Informações Técnicas
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Fiscalização e Outorga
Coordenação
Serviço

Cargos
Funções
n'

Denominação
CargolFunção

DAS
FG

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.3
101.1

1
1
1
3
3
1
1
3

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1
2

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1
2
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2

1
2
1

Diretor
Chefe
Chefe

101.5
101.2
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Departamento de Fiscalização das

Comunicações
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
Divisão

Departamento de Outorga de Serviços de
Comunicação em Massa
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Outorga de
Comunicações
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão
Departamento de Outorga de Serviços de
Telecomunicações
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Outorga de
Telecomunicações
Divisão
Serviço

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t, 2, p. 6211-6317, set. 1997

6296
Cargos
Funções
n'

Unidade

Denominação

DAS
FG

Cargo/Função

Delegacias
a) RJ,SP,MG,PReRS

Coordenação
Serviço
b) AC,AL,AM,AP,BA,CE,ES,GO,MA,
MT, MS, PA, PB, PE , PI, RN, RO, RR, se,
SEeTO
Serviço

5
3
27

Delegado
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

21

Delegado
Chefe

101.3
101.1

66

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Comunicações

Código

Situação Atual

DAS
Unitário

Quant.

Valor Total
19,56
59,28

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3
12
34
45
74
149

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

8
10
5
7
12

39,52
30,80

359

566,79

78
90
117

24,18
21,60
22,23

Subtota12

285

68,01

Total

644

634,80

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24

0,19

104,72
55,80
82,14
149,00

6,20

7,77
12,00
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DECRETO N22.321, DE 8 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, o seguinte cargo ,:m comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e funções gratificadas,
I _ do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, oriundo da extinção de órgão da Administração Pública
Federal, um DAS 102.5;
II - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, dezesseis FG-1.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LVI ao Decreto n? 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Fica remanejado, em caráter provisório, até 31 de dezembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, um cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundo de órgão extinto da Administração
Pública Federal, código DAS 102.5.
§ l' O cargo em comissão objeto deste remanejamento não
integrará a Estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado
o titular nele investido.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6298
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Fica revogado o art. 2' do Decreto n" 2.257, de 20 de
junho de 1997.
Brasília,8 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS-Unit.

DAS 102.5
FG-l

4,94

0,31

Do Mare p/MEPF

Quant.

1

Do lncra plMare

Valor Total

Quant.

Valor Total

4,94

16

4,96

4,96

-

-

Total

1

4,94

16

Saldo do Remanejamento

14

0,02

-

-

Anexo II
(Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Anexo LVI
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária
Código'
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.4
102.3
102.2
102.1

Subtotal1

DAS-Unitário

Quant.

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

1
5
25
31
259
286
3
5
2
20

60,52
24,70
77,00
38,44
287,49
286,00
9,24
6,20
2,22
20,00

637

757,81
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Código

DAS-Unitário

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Quant.

543
110

Valor Total
168,33
26,40

-

Subtotal2

653
1.290

Total (1+2)

194,73
952,54

DECRETO N' 2.322, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o registro da declaração de
importação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. F O registro da declaração de importação consiste na sua
numeração pela Secretaria da Receita Federal, do Ministério da
Fazenda, podendo ser efetuado por meio eletrônico, em terminal
remoto, no ambiente do próprio importador.
Parágrafo único. O registro de declaração efetuado por meio
eletrenico tornar-se-á insubsistente se o importador, no prazo fixado
pela Secretaria da Receita Federal, não apresentar à unidade responsável pelo despacho aduaneiro a documentação necessária ao desembaraço da mercadoria.

Art. 2' O Secretário da Receita Federal disciplinará os procedimentos a serem .adotados na ocorrência da hipótese prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I" de outubro de 1997.
Art. 4' Fica revogado o parágrafo único do art. 87 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n' 91.030, de 5 de março de 1995.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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DECRETO NQ 2.323, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Aprova o Estatuto e o Quadro Demons.
trativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Nacional de
Artes (Funorte) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84. incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. lQ Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação N acionaI de Artes (Funarte), na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funçõc,
gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Fundação Nacional de Artes (Funarte), um DAS 101.4,
um DAS 101.2, onze FG-l e duas FG-2, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal;
II - da Fundação Nacional de Artes (Funarte) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS-lOl.3,
quatro DAS 102.1 e duas FG-3.
Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação do estatuto
de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer no prazo de
vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo- único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte)
fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias
contados da data de publicação deste decreto, a relação nominal dos
titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3Q O Regimento Interno da Fundação Nacional de Artes
(Funarte) será aprovado pelo Ministro de Estado da Cultura e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias contados
da data da publicação deste decreto.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se o Decreto nO 99.601, de 13 de outubro de
1990, e o Anexo XLIII do Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
(FUNARTE)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. P A Fundação Nacional de Artes (Funarte), fundação pública, constituída com base na Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990,
vinculada ao Ministério da Cultura, reger-se-á por este estatuto.
Parágrafo único. A Funarte tem sede e foro em Brasília, Distrito
Federal e prazo de duração indeterminado e gozará de autonomia
técnica, administrativa e financeira.
Art. 2° A Funarte tem por finalidade promover e incentivar a
produção, a prática e o desenvolvimento das atividades artísticas e
culturais no território nacional e, especialmente:
I - formular, coordenar e executar programas de apoio aos
produtores e criadores culturais, isolada ou coletivamente, e às demais manifestações artísticas e tradicionais representativas do povo
brasileiro;
II - promover ações destinadas à difusão do produto e da
produção cultural;
III - prestar orientação normativa, consulta e assistência no
que diz respeito aos direitos do autor e direitos que lhe são conexos;
IV - prestar orientação normativa referente à produção e exibição cinematográfica, videográfica e fonográfica.
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Art. 3' No âmbito de suas competências, a Funarte adotará:
I - linhas programáticas de ação que atendam às necessidn,
des do teatro, do circo, da ópera, da dança, das artes plásticas, do
folclore, da música, das atividades audiovisuais e demais atividades
artísticas e culturais;
II - mecanismos de coordenação e articulação institucional
que lhe assegurem a efetiva integração com o Ministério da Cultura
e demais entidades vinculadas;

III -

descentralização do apoio à produção artística e cultural;

IV - linhas de apoio e incentivo à produção, pesquisa e conservação da documentação, no campo das atividades artísticas e culturais, visando à identidade cultural do País.
CAPÍTULO II
Da Organização e Direção

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 4' A Funarte tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegíado: diretoria;
II - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Comunicação Social;

III -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria Jurídica;
b) Departamento de Planejamento e Administração;

IV - órgãos específicos singulares:
a) Departamento de Artes Cênicas;
b) Departamento de Artes;
c) Departamento de Cinema e Vídeo;
d) Centro Nacional de Cultura Popular;
V Paulo.

Unidade Descentralizada: Coordenação Regíonal de São
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Seção 11
Da Direção e Nomeação

Art. 52 A Funarte será dirigida por uma diretoria, os departamentos por diretor, o gabinete por chefe, a Procuradoria Jurídica por
procurador jurídico, a assessoria por chefe da Assessoria, as coordenações, o centro e a escola por coordenador, as divisões e os serviços
por chefe.
§ 1º O Presidente da Funarte será nomeado pelo Presidente da
República.
§ 2º Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão
providos mediante ato do Presidente da Funarte, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO IH
Da Diretoria

Art. 6º A Funarte será dirigida por uma diretoria composta do
presidente, dos diretores do Departamento de Planejamento e Administração, Departamento de Artes Cênicas, Departamento de Artes e
Departamento de Cinema e Vídeo.

§ 1c As reuniões da diretoria serão ordinárias e extraordinárias,
estando presentes, pelo menos, o presidente e mais dois membros.
§ 2º As reuniões ordinárias serão convocadas pelo presidente e
as extraordinárias pelo presidente ou pela maioria dos membros da
diretoria, a qualquer tempo.
§ 3 2 A diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao
presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.

CAPÍTULOrv
Da Competência dos Órgãos
Art. 7º À Diretoria compete:
I - formular diretrizes e estratégias da Funarte;
II - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, aluguéis, produtos, operações e ingressos;
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b) questões propostas pelo presidente ou pelos membros da

Diretoria;

c) o Plano Anual e Plurianual de Ação da Funarte e a proposta
orçamentária;

o relatório anual e a prestação de contas;
e) proposta de alienação de bens do patrimônio da Funarte,
observada a legislação pertinente;
d)

III - cumprir e fazer cumprir este estatuto e o Regimento
In terno da Funarte.
Art. 8º Ao gabinete compete assistir ao presidente em sua representação política e social, incumbindo-se do preparo e encaminhamento de expedientes e do apoio administrativo, bem como da articulação das atividades internacionais e da realização de eventos.
Art. 9º À Assessoria de Comunicação Social compete assessorar
o presidente e demais unidades da Funarte nos assuntos pertinentes
à imprensa e relações públicas, em articulação com a Assessoria de
Comunicação Social do Ministério da Cultura.
Art. 10. À Procuradoria Juridica compete:
I - representar a Funarte judicial e extrajudicialmente;
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento juridico aos órgãos da Funarte, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III - a apuração da liquidez e certeza de créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Funarte, inscrevendo-os em
divida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 11. Ao Departamento de Planejamento e Administração,
órgão seccional dos sistemas de serviços gerais, de organização e
modernização administrativa, de administração de recursos humanos, de recursos da informação e informática, de planejamento e
orçamento, compete planejar, coordenar, controlar e supervisionar a
execução das atividades nessas áreas.
Art. 12. Ao Departamento de Artes Cênicas compete promover
e fomentar programas, projetos e atividades voltados para as artes
cênicas, inclusive na formação de recursos humanos, na produção
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-

_..H tica na preservação e guarda de seu acervo documental na
'"
ns ""0
1 e, no intercáID bi10 cul tura1 no B rasi'1 e exterior, em articulação
'
difu
coms:s órgãos competentes do Ministério da Cultura.
Art. 13. Ao D~partament.o de Artes compete promover e fomene . atividades
voltados para a música, artes
arp
rogram as , projetos
..
~,.,.
t lásticas
e vísuaie, inclusive na _lormaçao de recursos humanos, na
ProduçãO artística, na prese:va~ao e guarda de seu ~cervo documenial na difusão e no íntercâmbio cultural no Brasil e exterior, em
articulação com os órgãos competentes do Ministério da Cultura.
Art. 14. Ao Departamento de Cinema e Vídeo compete promover e· fomentar progra,;,as, projetos e ati;idades voltados para o
desenvolvimento tecnologIco do cmema, vídeo e produção audiovisual inclusive na formação de recursos humanos, bem como na
produção de cinema não comercial e c,,!tural, além da preservação e
guarda de seu acervo documental, d~ difusão e.do.intercãmbio cultural no Brasil e extenor, em articulação com os orgaos competentes do
Ministério da Cultura.
Art. 15. Ao Centro Nacional de Cultura Popular compete promover e fomentar programas, projetos e atividades voltados para o
folclore e cultura popular, inclusive na formação de recursos humanos, na produção. art!stica, na preservação e guarda do seu acervo
documental, na dIfusao e no mtercamblO cultural no Brasil e exterior,
em articulação com os órgãos competentes do Ministério da Cultura.
Art. 16. À Coordenação Regional de São Paulo compete supervisionar e coordenar o dasanvolvimento das atividades da Funarte
em sua área de atuação.
'

CAPÍTULO V
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 17. Ao presidente incumbe:
I _ representar a Funarte em juízo ou fora dele, com poderes
para constituir mandatários;
II _ praticar atos relativos a recursos humanos e à administração patrimonial e financeira;
IH _ presidir as reuniões da diretoria;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6211-6317, set. 1997

6306
IV

submeter à diretoria as matérias que dependem da SUa

aprovação;

V -

baixar atos ad referendum da diretoria nos casos de

comprovada urgência;

VI - designar o diretor que o substituirá nas suas faltas
impedimentos legais ou regulamentares;

Ou

VII - nomear e designar os demais ocupantes de cargos em
comissão ou funções gratificadas, na forma da legislação em vigor.
Art. 18. Aos diretores, ao Procurador Juridico, ao Chefe de Gabinete, ao Chefe da Assessoria, aos coordenadores, aos Chefes de Divisão
e de Serviço incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução
das atividades afetas às suas respectivas unidades, bem como exercer
outras atribuições que lhes forem cometidas pelo presidente.
CAPÍTULO VI
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros
Art. 19. Constituem patrimônio da Funarte:
I

H

o seu acervo;

os bens e direitos que adquirir ou os que lhe forem doados.

Art. 20. Constituem recursos financeiros da Funarte:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
H - auxílios e subvenções da União, dos Estados e do Distrito
Federal, dos Municípios e de quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IH -

rendas de qualquer natureza, derivadas dos seus próprios

serviços;

IV -

outras receitas eventuais.

Parágrafo único. O patrimõnio e os recursos da Funarte serão
utilizados, exclusivamente, na execução de suas finalidades.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 21. O detalhamento das unidades organizacionais integrantes da estrutura básica, suas competências e as atribuições dos
dirigentes serão estabelecidas em Regimento Interno aprovado pelo
Ministro de Estado da CUltura.
Art. 22. Em caso de extinção da Funarte, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
Art. 23. As contas da Funarte, após apreciação pelo Ministro de
Estado da CUltura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União.
Anexo Ir
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Fundação Nacional de Artes (Funarte)
Unidade

Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço

Assessoria de Comunicação Social

Procuradoria Jurídica
Departamento de Planejamento e
Administração
Coordenação
Divisão

Departamento de Artes Cênicas
Coordenação

Cargos!
Funções!
n'

Denominação
CargolFunção

1
1
1
1
2
1
1
4
2
4
1
1
1

Presidente
Assistente

1
2
7
7
6
4
1
3

Diretor
Coordenador
Chefe

Chefe
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe da Assessoria
Procurador Jurídico
Auxiliar

Diretor
Coordenador

DAS!

FG
101.6
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.3
102.1
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
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Cargos!
Funções!
n'

Unidade

1
6
2
4
1
2
1
6
4
3
1
2
4
1
2
1
2
1
2
1

Escola Nacional de Circo

Departamento de Artes
Coordenação

Divisão

Departamento de Cinema e Video
Coordenação

Centro Nacional de Cultura Popular
Divisão

Coordenação Regional de São Paulo

Denominação

DAS/
FG

Cargo/Função
Coordenador

101.3
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.3

Diretor
Coordenador
Chefe

Diretor
Coordenador

Coordenador
Chefe

Coordenador

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funçães

Gratificadas da Fundação Nacional de Artes (Funarte)
b1) Situação Atual e Nova
DAS
Unitário

Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

6,52
3,08
1,24
1,11
1,00

1,11
1,00

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

Situação Atual

Situação Nova

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

1
4
19
10
1
1
6

6,52
12,32

6,52
15,40
19,84
12,21

6,00

1
5
16
11
1
1
2

42

61,61

37

58,08

17
15
19

5,27
3,60
3,61

28
17
17

8,68
4,08
15,99

74,07

23,56
11,10

1,00
1,11

Subtota12

51

12,48

62

Total

93

74,09

99

1,00
1,11

2,00

3,23
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b2) Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.2
102.1

Do Mare pia Funarte (a)
Quant.

1

3,08
1,24
1,11

-

1,00

-

FG-l
FG-2
FG-3

Quant.

Valor Total

3,08

3

-

3,72
-

1

1,11
-

4

4,00

2

4,19

7

7,72

11

3,41
0,48
-

2

0,38

Subtotal1
0,31
0,24
0,19

Da Funarte p/Mare (b)

ValorTotal

2
-

Subtotal2

13

3,89

2

0,38

Total (1+2)

15

8,08

9

-

6

8,10
-0,02

Saldo do Remanejamento (a - b)

-

DECRETO NQ 2.324, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Dá nova redação aos arts. 64 e 65 do
Regulamento Disciplinar do Exército (R-4),
aprovado pelo Decreto n~ 90.6'08, de 4 de
dezembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 64 e 65 do Regulamento Disciplinar do Exército
(R-4), aprovado pelo Decreto nº 90.608, de 4 de dezembro de 1984,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 64
Parágrafo único. .
l) o elogio e a referência elogiosa;

_ .
.

Art. 65_ O elogio é individual e a referência elogiosa pode
ser individual ou coletiva.
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§ 1a O elogio somente deverá ser formulado a militares que
se tenham destacado em ação meritória ou quando regulado em
legislação específica.
§ 2º A descrição do fato ou fatos que motivarem o elogio Ou
a referência elogiosa deve, embora sucinta, precisar a atuação do
militar. A linguagem deve ser sóbria, como convém ao estilo
castrense, evitando-se generalizações e adjetivações desprovidas
de real significado.
§ 3º somente os elogios serão registrados nos assentamen.
tos dos militares.
§ 4º As autoridades que possuem competência para conceder elogios e referências elogiosas são as especificadas no art. 9º
deste regulamento, obedecidos os universos de atuação contidos
no mesmo.»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 2.325, DE 17 DE SETEMBRO DE 1997
Altera o Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil reMB), aprovado pelo Decreto
nº 2.122, de 13 de janeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973,
DECRETA:

Art. 1e O art. 6º e o parágrafo único do art. 33 do Estatuto Social
da Casa da Moeda do Brasil (CMB), aprovado pelo Decreto nº 2.122,
de 13 de janeiro de 1997, passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 6º O capital da CMB é de R$143.992.708,25 (cento e
quarenta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, seteCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9,t. 2, p. 6211-6317, set, 1997
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centos e oito reais e vinte e cinco centavos) pertencente integralmente à Uniào.»

«Art. 33

.

Parágrafo único. O número de cargos em comissão de livre
provimento, cujos titulares serão demissíveis ad nutum, será de,
no máximo, cinco, sendo três de nível equiparado a Chefe de
Departamento e dois em nível de Chefe de Divisão."

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO N' 2.326, DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Altera dispositivos do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), aprovado pelo Decreto n Q 83.726, de
17 de julho de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4' do Decreto-Lei n' 509, de 20 de março de 1969,
DECRETA:
Art. I" Os arts. 10, 11, 12, 16, 20, 29 e 31 do Estatuto da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), aprovado pelo
Decreto nº 83.726, de 17 de julho de 1979, alterado pelos Decretos
nOs 97.486, de 1º de fevereiro de 1989, 1.390, de 10 de fevereiro de
1995, e 1.687, de 6 de novembro de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 10. O Conselho de Administração terá a seguinte
composição:
I
Presidente da empresa, que será seu presidente;
II - cinco membros.
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§ 1º O Conselho de Administração elegerá anualmente um
de seus integrantes para substituir o Presidente do Conselho, nos
seus impedimentos e ausências eventuais.
§ 2º Os órgãos de Auditoria Interna ficarão vinculados
diretamente ao Presidente do Conselho de Administração."
«Art. 11. Os membros do Conselho de Administração, de que
trata o inciso II do artigo anterior, serão designados pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro de Estado das Comunica_
ções, salvo o representante do Ministério do Planejamento e Orça_
mento, que será indicado pelo respectivo Ministro de Estado."
«Art. 12. Ao Conselho de Administração compete:
........................................................................................................,

VII - atribuir aos membros da diretoria a supervisão de
áreas de atividade, envolvendo departamentos e diretorias regionais, sem prejuízo das atribuições que lhes são inerentes, fiscalizando o exercicio daquela supervisão;
.........................................................................................................

IX -

conceder licença e férias ao presidente, na forma da lei;

«Art. 16. A diretoria se constituirá do presidente e de seis
diretores.»
«CAPÍTULO VIII
Do Presidente e dos Diretores

Art. 20. Compete ao presidente:
VIII - assinar, com outro membro da diretoria, os atos que
constituam ou alterem obrigações da empresa, assim como aqueles
que exonerem terceiros de obrigações para com ela; tais atribuições
poderão ser outorgadas a servidores da empresa, mediante mandato com fim especifico ou mediante delegação de competência;
IX - delegar, conjuntamente com membro da diretoria,
poderes a empregados da empresa para movimentar dinheiro,
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podendo, a título excepcional, constituir mandatários para o
mesmo fim, se autorizado pela diretoria;
X - coordenar as atividades operacionais e administrativas, juridicas, de qualidade total, bem assim de planejamento e
controle da empresa.»

"Art. 29. As diretorias regionais são órgãos encarregados
de executar, em âmbito regional, os serviços a cargo da empresa.»
"Art. 31. As substituições, por motivo de ausência ou impedimento, serão efetuadas na forma seguinte:
I - do Presidente da empresa, por diretor escolhido pelo
Conselho de Administração;
II - de diretor, por diretor escolhido pela diretoria.
Parágrafo único. Perderá o cargo o integrante da diretoria
que se afastar de suas atividades por periodo superior a trinta dias
consecutivos, quando não autorizado pela diretoria, no caso de
diretor, ou pelo Conselho de Administração, no caso de presidente»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o art. 21 do Decreto n' 83.726, de 17 de
julho de 1979.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

DECRETO Nº 2.327, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a coordenação do Sistema
Nacional de Trânsito, composição do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e dá
outras providências.
Ü PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e conforme o
disposto nos arts. 9' e 10 da Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997,
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DECRETA:

Art. 1º Compete ao Ministério da Justiça a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, bem como o exercício das funções
de órgão máximo executivo de trânsito da União.
Art. 2' O Conselho Nacional de Trãnsito (Contran), criado pela
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, é composto pelos titulares
dos seguintes ministérios:
I
II
III
IV
V
VI
Legal.

da Justiça, que o presidirá;
dos Transportes;
da Ciência e Tecnologia;
do Exército;
da Educação e do Desporto;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

§ l' Os Secretários Executivos dos ministérios civis de que
trata este artigo e o Secretário-Geral do Ministério do Exército são
suplentes de seus respectivos ministros.
§ 2' O Contran regulamentará o seu funcionamento em regimento interno.

Art. 3º Fica criado o Comitê Executivo do Contran, integrado
pelos Secretários Executivos dos ministérios civis a que se refere o
artigo anterior e pelo Secretário-Geral do Ministério do Exército, sob
a coordenação do representante do Ministério da Justiça, com a
finalidade de:
I - examinar, previamente, as propostas de resoluções e de
diretrizes da Política Nacional de Trãnsito a serem submetidas ao
Contran;
II - constituir subcomissões encarregadas de examinar recursos interpostos contra decisões de instãncias inferiores ao Contran,
bem assim de processos sobre conflitos de competência e circunscrição
entre órgãos de trânsito;

III legais.

auxiliar o Contran no desempenho de suas competências
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Parágrafo único. Os secretários de que trata o caput deste artigo
designarão seus respectivos suplentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Zenildo de Lucena
Eliseu Padilha
Paulo Renato Souza
Lindolpho de Carvalho Dias
Gustavo Krause

DECRETO Nº 2.328, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º
do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de
1996.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1º do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de 1996.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto nº 2.312, de 28 de agosto de 1997.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.329, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos em comissão que menciona.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de janeiro de 1998, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Minis_
tério da Previdência e Assistência Social pelo art. 3' do Decreto
n? 1.823, de 29 de fevereiro de 1996: um DAS 101.4, dois DAS 101.3,
três DAS 101.2, dois DAS 102.3, quatro DAS 102.2 e dois DAS 102.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 3' do art. 3' do Decreto n" 1.823, de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 2.139, de 30 de janeiro de 1997.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.330, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Cria condições para a realização no Brasil da 32ª Assembléia Geral do Centro Irüeramericano de Administrações Tributárias
(Ciat).

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição, e
Considerando que o Ciat reúne trinta e três países-membros;
Considerando que o Brasil é membro-fundador do Ciat;
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DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a Secretaria da Receita Federal a celebrar, em nome da União, convênio com o Centro Interamerícano de
Administrações Tributárias (Ciat), para a realização em Salvador
(BAl, no ano de 1998, da 32' Assembléia Geral desse organismo
internacional.
Art. 2' Fica, também, autorizada a Secretaria da Receita Federal a celebrar, em nome da União, convênio com o Estado da Bahia
visando à realização do evento a que se refere o artigo anterior.
Art. 3' As despesas a serem custeadas pela União com a organização e a realização do evento correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria da Receita Federal.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Veraneio situado no Município de Colider, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,0 imóvel rural conhecido como Fazenda Veraneio,
com área de 14.147,5700ha (quatorze mil, cento e quarenta e sete
hectares e cinqüenta e sete ares), situado no Município de Colider,
objeto dos Registros n's R-3-1.665, Livro 2 e R-Ol-1.0n, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca
de Colider, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmoj-,
te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' setembro de 1997; 176° da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungman Pinto
(2) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Petinga situado no Município de
Santo Amaro, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,0 imóvel rural denonúnado Fazenda Petinga, com
área de 653,4000ha (seiscentos e cinqüenta e três hectares e quarenta
ares), situado no Município de Santo Amaro, objeto do Registro
n' R.5-630, fi. 6, Livro 2-F, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Santo Amaro, Estado da Bahia
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(ln cra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
'76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
nrevi~ta na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmenfe em gleba uníca, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
(3) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Conjunto Boa Sorte situado no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Conjunto Boa Sorte,
com área de 1.069,3418ha (um mil, sessenta e nove hectares, trinta e
quatro ares e dezoito centiares), situado no Município de Wenceslau
Guimarães, objeto do Registro nº R-1-2.173, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Gandu, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
(4) DECRETO DE l' DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pingo de Ouro situado no Município João Lisboa, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pingo de Ouro,
com área de 1.928,6617ha (um mil, novecentos e vinte e oito hectares,
sessenta e seis ares e dezessete centiares), situado no Município de João
Lisboa, objeto dos Registros nOs R-1-2062 e R-9-2062, fls. 196, Livro 2-K,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Lisboa,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
deforma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de l' setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(5) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a ampliação da participação societária estrangeira no Banco Boavista S.A. e
suas controladas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da
participação estrangeira, até o limite de setenta por cento, no capital
social do Banco Boavista S.A., Boavista S.A. Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários, Boa Vista S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, Boa Vista S.A. Arrendamento Mercantil, Inter-Atlântico
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Companhia InterAtlântico de Arrendamento Mercantil, bem como a expansão da rede de
agências do Banco Boavista S.A até o limite de cem novas agências.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(6) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas propriedades Barbados, Barro Branco
Santo Antonio e Lambcdor, situado no Mu~
nicípio de Cantanhede, Estado do Mora.
nhõo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades Barbados, Barro Branco, Santo Anionio e Lambedor, com área de 4.000,4475ha
(quatro mil hectares, quarenta e quatro ares e setenta e cinco centiares),
situado no Município de Cantanhede, objeto do Registro n'' R-3-27, fi. 27,
Livro 2-A, do Cartório do OfícioUnico do Termo Judiciário de Cantanhede, Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que. trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de 4 setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319
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(7) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Retiro do Boqueirão, situado
no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n"76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Fazenda Retiro do Boqueirão, com área de 2.330,3075ha (dois mil, trezentos e trinta hectares,
trinta ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Unaí,
objeto dos Registros n's R-2-18.926, R-2-18.928, R-3-18.929, R-1-22.846,
R-4-01.079, R-1-19.503 e R-1-19.504, ficha A, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(8) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lages, situado no Município de
Riachinho, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse sacia! para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rura! denominado Fazenda Lages, com
área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e oito hectares), situado
no Município de Riachinho, objeto do Registro n" 4.173, fi. 237, Livro
3-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Notas da Comarca de São
Romão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes. no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lega!,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109º da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(9) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lages, constituído de duas Glebas,
situado no Município de Riachinho, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
rI' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lages, constituído de duas Glebas, com área de 338,8000ha (trezentos e trinta e oito
hectares e oitenta ares), situado no Município de Riachinho, objeto do
Registro n" 4.175, fi. 237, Livro 3-F, do Cartório de Registro de Imóveis
e Notas da Comarca de São Romão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(lO) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote nº 119-A da Gleba Padap situado no
Município de Rio Pamnatbn, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n' 119-A da
Gleba Padap, com área de 255,8000ha (duzentos e cinqüenta e cinco
hectares e oitenta ares), situado no Município de Rio Paranaíba,
objeto do Registro n' R-3-792, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(11) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serrania, situado no Município de
Pedra Azul, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serrania,
com área de 1.064,8000ha (um mil e sessenta e quatro hectares e
oitenta ares), situado no Município de Pedra Azul, objeto do Registro
n' 4.325, fi.138, Livro 3-G, do Cartório Oficial do Registro de Imóveis
da Comarca de Pedra Azul, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º- O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de 5 setembro de 1997; 176' da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set, 1997
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(12) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interessesocial,para fins de reforma agrária, o imóvelrural denominado Córrego Comprido, conhecido como Fazenda Ve.
reda, situado no Município de Padre Paraíso
Estado de Minas Gerais, e dá outras prouidên:
eias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,0 imóvel rural denominado Córrego Comprido,
conhecido como Fazenda Vereda, com área de 1.167,7534ha (um mil,
cento e sessenta e sete hectares, setenta e cinco ares e trinta e quatro
centiares), situado no Município de Padre Paraíso, objeto do Registro
nº R-8-8.930, fl. 30v, Livro 2-AC, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Araçuaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(13) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Dom Orione, situado no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
e arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
~~~ nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
11' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Dom.
Oriane, com área de 216,1928ha (duzentos e dezesseis hectares,
dezenove ares e vinte e oito centiares) situado no Município de Betim,
objeto das Matriculas nOs 73.021 e 62.792, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
eJ<Ístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(14) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campinas, Quinhão n" 4, situado no
Município de Unat, Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campinas,
Quinhão n Q4, com área de 2.080,0000ha (dois mil e oitenta hectares)
situado no Município de Unaí, objeto dos Registros nQs R-1-15.731 e
R-6-15.731, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1997; 176Qda Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasilia,v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(15) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Município de Presidente Olegário, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com
área de 4.906,1456ha (quatro mil, novecentos e seis hectares, quatorze
ares e cinqüenta e seis centiares), situado no Município de Presidente
Olegário,objeto dos Registros n's R-1-5.775, Livro 2-D; R-3-207,Livro 2-A;
R-1-4.180, Livro 2-P; R-2.326, Livro 2-B; R-8-441, Livro 2-B; R-1-7.723,
Livro2-ACe R-1-7.972, Livro 2-AD,do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6334
(16) DECRETO DE 8 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mamoneíra, conhecido como Fazenda Mangal, situado no Município de NataIãndía, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mamoneira,
conhecido como Fazenda Mangal, com área de 2.400,0000ha (dois mil
e quatrocentos hectares), situado no Município de Natalândia, objeto
dos Registros nOs R-1-8.953, R-1-8.954, R-1-8.955, R-1-8.956 e R-18.957, fls. 53/57, todos do Livro AR, do Cartório Imobiliário da
Comarca de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(17) DECRETO DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda da Mata lI, desmembrado da
Fazenda Bom Retiro do Indaiá, situado no
Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n"76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda da Mata
II desmembrado da Fazenda Bom Retiro do Indaiá, com área de
208,9386ha (duzentos e oito hectares, noventa e três ares e oitenta e
seis centiares) situado no Município de Perdizes, objeto da Matrícula
nº 3.624, Livro 2-T, do Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de
Perdizes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(18) DECRETO DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Cria o Consulado do Brasil em Orlando
Estados Unidos da América.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto
no art. 43 do Anexo I ao Decreto nO 2.246, de 6 de junho de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica criado o Consulado do Brasil em Orlando, com sede
em Orlando, Estado da Flórida, Estados Unidos da América.
Art. 2º A jurisdição do consulado, de que trata o artigo anterior será fixada mediante ato do Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
Art. 3" Em decorrência do disposto no art. 10, fica alterado o
Anexo I ao Decreto nº 1.018, de 23 de dezembro de 1993, com a
inclusão do Consulado em Orlando.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 1760da Independência e 1090da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(19) DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Revoga decreto publicado no Diário Oficial da União, de 14 de janeiro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso a atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº Fica revogado o decreto presidencial publicado no
Diário Oficial de 14 de janeiro de 1997, retificado em 4 de março
de 1997, que reconhece como de interesse do Governo brasileiro a
participação estrangeira na constituição de banco múltiplo pelo
Credit Suisse First Boston.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9,t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1997; 176 0 da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(20) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede
na Cidade de Patos de Minas (MO) e outras
entidades.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961.
DECRETA:
Art. 10 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede na
Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n' 20.734.323/0001-16 (Processo MJ n' 19.774/95-32);
H - Associação Comunitária Ana Roberto, com sede na
Cidade de Missão Velha, Estado do Ceará, portadora do CGC
n' 41.342.106/0001-50 (Processo MJ nO 14.786/96-15);
IH - Associação Comunitária Rural de Tarumã, com sede
na Cidade de Assis, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 47.580.311/0001-30 (Processo MJ n' 11.334/96-27);
IV - Associação Universitária de Cultura Judaica, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n? 53.252.847/0001-20 (Processo MJ n' 11.706/97-51);
V - Associação Protetora do Hospital Santa Líbera, com sede
na Cidade de Jóia, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n' 90.163.270/0001-06 (Processo MJ n' 24.331/96-71);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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VI
Beneficência Hospitalar de Bela Vista, com sede na
Cidade de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, portadora do
CGC n? 03.168.879/0001-73 (Processo MJ n" 17.394/95-91);
VII - Centro Educacional Renascer, com sede na Cidade de
Cambé, Estado do Paraná, portador do CGC nº 81.886.228/0001-22
(Processo MJ nº 5.039/96-22);
VIII - Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, com sede na
Cidade de Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 90.936.774/0001-11 (Processo MJ nº 9.959/97-73);
IX - Fundação Hospitalar Santa Otília, com sede na Cidade de Orleans,Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n" 85.285.930/0001-91 (Processo MJ nº 21.187/95-40);
X - Lar São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Itapuranga, Estado de Goiás, portador do CGC nº 33.642.604/0001-90
(Processo MJ n? 20.048/95-16);
XI - Sociedade Assistencial Santa Rita de Cássia (Sasric),
com sede na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul,
portadora do CGC nº 88.369.343/0001-79 (Processo MJ nº 624/95-64);

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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(21) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Outorga à Centrais Elétricas Cachoeira
Dourada S.A.) concessão para o aproveitamento da energia hidráulica em trecho do Rio
Paranaíba, nos Municípios de Itumbiara e
Cachoeira Dourada, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, e da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 48100.002073/96-31,
DECRETA:
Art. 1e Fica outorgada à Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S.A., concessão para o aproveitamento da energia hidráulica em
trecho do Rio Paranaíba, onde se encontra instalada a Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada, nos Municípios de Itumbiara e Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, com 658MW de potência instalada
e respectivas instalações associadas.
Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao suprimento
a concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como a consumidores que tenham opção de escolha de seu
fornecedor, nos termos do art. 15 e seus parágrafos e do art. 16 da Lei
nº 9.074/95.
Art. 2º A concessão vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar
da data de assinatura do respectivo contrato.
Parágrafo único. A concessionária deverá assinar o contrato de
concessão no prazo determinado pelo Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
Art. 3º A concessionária deverá:
I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
II - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
III - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 2º deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
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Art. 4' Os bens e instalações existentes em função da explorg,
ção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada são vinculados ao
serviço de energia elétrica concedido, vedada sua alienação, cessão,
transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autoriza~
ção do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e instaln,
ções que no momento existirem em função do aproveitamento hidrelétrico reverterão à União, na forma prevista em lei.

Art. 5' Ficam declarados extintos os direitos decorrentes da
concessão outorgada à Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), para
o mesmo aproveitamento hidrelétrico, pelos Decretos n's 37.531, de
24 de junho de 1955, e 44.585, de 28 de setembro de 1958.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(22) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Claro, constituído pelos Lotes
Rurais n's 29, 393, 393-A, 393-B, 395, 404,
405 e 406, da Gleba n' 2, e Lote Rural B, da
Gleba n!! 1, todos da Colônia G Apucaraninha, localizados no Município de Tamarana,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Claro, constituído pelos Lotes Rurais nOs 29, 393, 393-A, 393-B,
395, 404, 405 e 406, da Gleba n? 2, e Lote Rural B, da Gleba nº 1,
todos da Colônia G Apucaraninba, com área de 407,1892ha (quatrocentos e sete hectares, dezoito ares e noventa e dois cerrtiares),
localizado no Município de Tamarana, objeto dos Registros nOs
R 1-18.045, ficha 2; Rl-4.403, ficha 2; R.l-4.404, ficha 2; Rl-4.405,
ficha 2; R2-4.781, ficha 5; R2-4.782, ficha 5; R2-7.396, ficha 3;
R5-1.444, ficha 7 e R2-22.788, ficha 4, todos do Livro 2, 3' Circunscrição, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Londi-ína, Estado do Paraná.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba únicá, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meío ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
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(23) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Alagoa Nova constituído pela Gleba n!' 3
situado no Município de Alagou Grande, Es:
tado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alagoa Nova, constituído pela Gleba n' 3, com área de 402,5000ha (quatrocentos e dois
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Alagoa Grande,
objeto da Matrícula nº 2.251, fi. 51, Livro 2, do Cartório de l' Ofício
de Notas e Privativo do Regístro Imobiliário Iêda Carneiro, da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de 11 setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(24) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social> para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mineiros ou Avencal, constituído
por uma área rural situada no lugar denominado Mineiros, conhecido como Avencal,
localizado no Município de Teixeira Soares,
Estado do Paraná, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Mineiros ou Avencal, constituído por uma área rural
situada no lugar denominado Mineiros, conhecido como Avencal,
com área de 241,2740ha (duzentos e quarenta e um hectares,
vinte e sete ares e quarenta centiares), localizado no Município
de Teixeira Soares, objeto do Registro n? R.9-2.554, ficha 3, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares, Estado do Paraná.
Q

Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a press-,
vação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto

(25) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jambcíro, situado no Município de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jambeiro,
com área de 11.180,7926ha (onze mil, cento e oitenta hectares, setenta e nove ares e vinte e seis centiares), situado no Município de
Paracatu, objeto dos Registros n's R.2-1.041, ficha 260, Livro 2;
R.1-580, fi. 375; R.1-581, fi. 376 e R.1-582, fi. 377, Livro 2-A, do
Cartório de Registro de Imóveis Geraldo Campos, da Comarca de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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'stentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eJO serão beneficiados com a sua destinação.
qne
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
I era) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
~ nque trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
: 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
nrevi~ta na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmenfe em gleba ,?"ica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente,
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 setembro de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungman Pinto

(26) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tesouro - Parte A, constituído pelo
Lote Rural nº 477-B, 2º e 3º partes, da Colônia G Apucaraninha, localizado no Município de Tomarona, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 Q da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tesouro Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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Parte A, constituído pelo Lote Rural de n Q 477-B, 2' e 3' partes, da
Colônia G Apucaraninha, com área de 101,9062ha (cento e um hec_
tares, noventa ares e sessenta e dois centiares), localizado no Muní,
cípio de Tamarana, objeto do Registro n Q Rl-22.938, ficha 2, Livro 2
3" Circunscrição, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca d~
Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmon,
te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preser.
vação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungman Pinto
(27) DECRETO DE 11 DE SETEMBlW DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caiçara situado no Município de
Cachoeira dos Iruiioe, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçôes que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
grária , nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e ~O, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da LeI n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,0 imóvel rural denominado Fazenda Caiçara,
comlÍrea de 727,3000h~ ~setecentos e. vinte <; se~e hectares e tri,,;ta
ares) situado no Município de Cachoeira dos Indios, objeto do RegIStro 0" R-16-2.488, fi. 277, Liv;ro 2-AZ, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Cajazeiras, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de 11 setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungman Pinto
(28) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Campo Belo, situado no
Município de Campina Verde, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Campo Belo, com área de 4.584,6770ha (quatro mil, quinhentos e
oitenta e quatro hectares, sessenta e sete ares e setenta centiares),
situado no Município de Campina Verde, objeto da Matricula n' 1.767,
fi. 285, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dejulho de 1993,e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(29) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$21.919.826,OO, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$21.919.826,00 (vinte e um milhões, novecentos e dezenove mil,
oitocentos e vinte e seis reais), para atender à programação indicada
na Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito da
mesma subatividade indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma indicada
nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Erasília, 12 de setembro de 1997; 1760 da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1997. págs. 20389/20391.

(30) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de
R$2.107.516,OO, em favor do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set, 1997
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DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'9.438
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda'
crédito suplementar no valor de R$2.107.516,00 (dois milhões, cent~
e sete mil, quinhentos e dezesseis reais), para atender às programa.
ções indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1997, pégs. 239112392.

(31) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$8.638.0S0,OO,
em favor do Ministério das Comunicações,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea b, da Lei n' 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério das Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$8.638.050,00 (oito milhões, seisCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p- 6319-6451, set. 1997
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tos e trinta e oito mil e cinqüenta reais), para atender à progracen a-o indicada no Anexo I deste decreto.
maç
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
:'ceitas vinculadas.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1°e 2°,fica alterada
receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), na
:orma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 15.9.1997, pãgs. 20392120393.

(32) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito

suplementar

no

valor

de

R$35A22.544,OO) em favor do Ministério das
Comunicações, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art, 6", inciso lI, da Lei nO 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério das Comunicações,
créditosuplementar no valor de R$35.422.544,00 (trinta e cinco milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do diposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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consignada ao grupo de despesa, no âmbito do mesmo subprojeto,
indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.9.1997, pág. 20393.

(33) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$59. 796.750,00, em favor do Ministério
do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$59.796.750,00 (cinqüenta
e nove milhões, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e cinqüenta
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília,v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(34) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, constituído pelos Lotes
Rurais de n's 227-A, 227-B, 229, 231-A, 231-B
e 233, todos da Gleba n" 1, da Colônia G
Apucamninha, localizado no Município de
Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, constituido pelos Lotes Rurais de nOs 227-A, 227-B, 229,
231-A, 231-B e 233, todos da Gleba nº 1, da Colônia G Apucaraninha,
com área de 94,8398ha (noventa e quatro hectares oitenta e três ares
e noventa e oito centiares), localizado no Município de Tamarana,
objeto dos Registros nOs R.3-1.240, ficha 4; R.1-2.075, ficha 2;
R,1-2.076, ficha 2; R.1-2.077, ficha 2 e R.2-2.074, ficha 3, todos do
livro 2, da 3' Circunscrição, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preSer_
vação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(35) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Prozerpina, constituído por uma
área de terras situada na Fazenda Apucarana Grande, localizado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, os termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Prozerpina,
constituído por uma área de terras situada na Fazenda Apucarana
Grande, com área de 1.185,8000ha (um mil, cento e oitenta e cinco
hectares e oitenta ares), localizado no Município de Ortigueira, objeto
da Matrícula nº 485, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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. tentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos

e~: serão beneficiados com a sua destinação.
q Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
era) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
àI:nque
trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,

Drevi~tana Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmen-

fe em' gleba '?llca, ~e forma a conciliar o assentamento com a preser-

vação do meio ambiente,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(36) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda RR.2-B, constituído pela Fazenda
RR.2-B - Gleba 6, localizado no Município
de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda RR.2-B,
constituído pela Fazenda RR.2-B - Gleba 6, com área de 605,0000ha
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(seiscentos e cinco hectares), localizado no Município de Ortigueira
objeto do Registro nº R,1-1.529, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Registr~
de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmon,
te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preser,
vação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(37) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Paula, constituído pelo Lote
Rural n" 2, da subdivisão de parte do Quinhão n." 1, da Fazenda Apucarana Grande,
localizado no Município de Ortigueira, estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
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04 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de
n' 4.5. 'de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Paula,
fevere~o.do pelo Lote Rural n' 2, da subdivisão de parte do Quinhão
cons~ Fazenda Apucarana Grande, com área de 1.089,OOOOha (um mil
n'~,
e nove hectares), localizado no Município de Ortigueira, objeto
e o~ntríeula n" 3.499, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da C a arca de Ortigueira, Estado do Paraná.
da om~
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
ninas e os i~plemen~os agrícolas, bem. como as benfeitorias
JI1~qt ntes no imovel refendo no artigo antenor e pertencentes aos
eXlS
e
. dos com a sua des timaçao,
e serão
bene fi ela
qn Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
I a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
netue trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
nrevi~ta na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmenem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

'::a

à

:i6

ie

Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(38) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda RR,l-B, situado no lugar Fazenda
RR.2, Quinhões 2, 3 e 2-A, da Fazenda Apu·
carana Grande, localizado no Município de
Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda RR.l-B
situado no lugar Fazenda RR.2, Quinhões 2, 3 e 2-A, da Fazend~
Apucarana Grande, com área de 605,0000ha (seiscentos e cinco
hectares), localizado no Município de Ortigueira, objeto do Registro
n" R-6-1.534, fi. 1v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176° da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(39) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda JS, destacado dos Quinhões 2, 3 e
3-A, da GlebaApucarana Grande, localizado
no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda J8, destacado dos Quinhões 2, 3 e 3-A, da Gleba Apucarana Grande, com área
de 437,8022ha (quatrocentos e trinta e sete hectares, oitenta ares e
vinte e dois centiares), localizado no Município de Ortigueira, objeto
da Matrícula n? 1.530, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(40) DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associe.
ção Batataense dos Deficientes Físicos, com

sede na Cidade de Eatatais (SPJ, e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1° da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto nO 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1° São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Batataense dos Deficientes Físicos, com sede
na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 56.889.611/0001-97 (Processo MJ n' 25.536/95-39);
II - Associação de Proteção à Materuidade e à Infância de
Cambira, com sede na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, portadora do CGC nO 80.615.131/0001-12 (Processo MJ n' 11.218/97-15);

III - Associação de Proteção à Materuidade e à Infância de
Catanduvas, com sede na Cidade de Catanduvas, Estado do Paraná,
portadora do CGC n' 78.119.658/0001-04 (ProcessoMJ n' 16.837/93-82);
IV - Associação de Proteção à Materuidade e à Infância de
Pinhais, com sede na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, portadora
do CGC n' 72.164.635/0001-35 (Processo MJ n? 9.660/97-19);
V - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
(AEBVB), com sede na Cidade de Araçariguama, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n" 50.811.330/0001-35 (Processo MJ
n? 16.150/93-29;
VI - Associação Guarulhense de Amparo ao Menor, com sede
na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n' 58.482.019/0001-00 (Processo MJ n" 11.920/97-71);
VII - Associação Renascer, com sede na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 71.744.007/0001-66
(Processo MJ nO 18.330/97-13);
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V1II - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco
(Ciee), com sede da Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, portador do CGC n? 10.998.292/0001-57 (Processo MJ n' 17.963/97-04);
IX - Grupo de Apoio à Prevenção à Aids, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 54.530.88610001-04
(ProcessoMJ n' 17.282/97-29);
X - Instituto Conservation International do Brasil S.A., com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do
CGCn' 38.737.938/0001-61 (Processo MJ n' 17.639/96-05);
XI - Serviço de Obras Sociais de Tambaú, com sede na Cidade
de Tambaú, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 44.727.824/000133 (Processo MJ n' 16.448/94-00);
XII - Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância de
Fazenda Nova, com sede na Cidade de Brejo da Madre de Deus,
Estado de Pernambuco, portadora do CGC n' 11.203.064/0001-06
(Processo MJ n' 14.810/92-74);
XIII - Sociedade Espírita Entreposto da Fé, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n' 82.102.468/0001-51 (Processo MJ n'' 2.271/96-18);
XIV - Sociedade Pestalozzi de Barra do Pirai, com sede na
Cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n" 28.468.478/0001-60 (Processo MJ n' 21.438/95-78).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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(41) DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denomi_
nação, desmembrado da Fazenda Três Ilhas
conhecido por Fazenda São Domingos, situa:
do no Município de Sandovalina, Estado de
São Paulo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, desmembrado
da Fazenda Três Ilhas, conhecido por Fazenda São Domingos, com
área de 1.040,6000ha (um mil e quarenta hectares e sessenta ares),
situado no Município de Sandovalina, objeto dos Registros nOs 430,
fi. 112, do Livro 3 e 2.330, fi. 261, do Livro 3-A, dos Cartórios de
Registros de Imóveis das Comarcas de Presidente Prudente e Presidente Bernardes, Estado de São Paulo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área correspondente à formação do Lago do Reservatório de Rosana,
de posse da Cesp, em fase de desapropriação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(42) DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Domingos, situado no Município de Sandovalina, Estado de São Paulo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos,
com área de 1.492,7700ha (um mil, quatrocentos e noventa e dois
hectares e setenta e sete ares), situado no Município de Sandovalina,
objeto da Matrícula n' 18.055, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
§ l' Excluem-se, ainda, as servidões constituídas a favor da
Cesp, com área de 35,4925ha, objeto dos Registros n' R-I, R-2 e R-3,
da matrícula supracitada.
§ 2' Excluem-se, de igual modo, dos efeitos deste decreto os
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20, item
Ill, da Constituição.
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Art. 3' Qlnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Bekns JungmannPinw
(43) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira em sociedade de arrendamento mercantil a ser
constituída pela Hewlett-Pack.ard Finance
Company.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira, até o limite de 100%, no capital de sociedade de arrendamento mercantil a ser constituída no País pela Heiolett-Pachard
Finance Company.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(44) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1997
Transfere para o Sistema de Comunicação Itália Viva S.A, a concessão outorgada
à Trídio-Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Flores da Cunha, Estado
do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 29102.001875/89,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida para o Sistema de Comunicação Itália
Viva S.A. a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Flores
da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente
à Rádio Emissoras do Nordeste Ltda., pela Portaria MVOP n" 756, de
6 de setembro de 1955, transferida para a Tridio-Radiodifusão Ltda.,
conforme Decreto n' 95.703, de 5 de fevereiro de 1988, e renovada pelo
Decreto n' 90.425, de 8 de novembro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 9 subseqüente.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p.

6319~6451,

set. 1997
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(45) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1997
Renoua a concessão da Sociedade Rádio
Montanhesa Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000015/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 1.005, de 29 de novembro de 1948, renovada pelo Decreto nº 89.409, de 29 de fevereiro de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 1º de março subseqüente, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasi!, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(46) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar TUJ valordeR$12.129.000,OO,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
C~torização contida no art. 6Q, inciso lI, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$12.129.000,00 (doze
IJÚlhões, cento e vinte e nove mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1997; 176Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 19.9.1997, págs. 20741/20742.

(47) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1997
Credencia a Universidade Salvador
(Unifacs), com sede na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9", § 2Q , da Lei n Q 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
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redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; na Lei
n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no Decreto nº 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº 23000.010417/91-41
do Ministério da Educação e do Desporto,
'
DECRETA:
Art. l' Fica credenciada pelo prazo de cinco anos, por transfoj-,
mação das Faculdades Salvador, a Universidade Salvador (Unifacs)
mantida pela FACS S.C., com sede na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
(48) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Companhia das Docas do Estado da Bahia
(Codeba).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) de R$175.237.378,81
(cento e setenta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil,
trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) para
R$191.452.908,31 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e
cinqüenta e dois mil, novecentos e oito reais e trinta e um centavos)
mediante a incorporação de créditos da União, no valor de
R$15.509.820,30 (quinze milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos
e vinte reais e trinta centavos).
Art. 2º Fica a União autorizada a subscrever as ações até o valor
de R$705.709,20 (setecentos e cinco mil, setecentos e nove reais e
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vinte centavos) caso os acionistas minoritários não exerçam o seu
direito de preferência dentro do prazo legal.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de setembro de 1997; 176· da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Eliseu Padilha
(49) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$3.860.000,OO,
em favor de Operações Oficiais de Crédito recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorizaçãocontida no art. 1· da Lei n" 9.485, de I? de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de Crédito
- recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$3.860.000,OO (três milhões, oitocentos e sessenta núl
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176· da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 22.9.1997, pég. 20954.
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(50) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério da Agricultura e d;
Abastecimento, pelos saldos apurados em
31 de dezembro de 1996, o crédito especial
aberto pelo Decreto de 25 de outubro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da
Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, no valor de R$12.1l5.820,00 (doze
milhões, cento e quinze mil, oitocentos e vinte reais), crédito especial
autorizado pela Lei n' 9.308, de l' de outubro de 1996, e aberto por
intermédio do Decreto de 25 de outubro de 1996, na forma do Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Em conseqüência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Fundo Geral do Cacau (Fungecau), conforme demonstrado
no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados naDO de 22.9.1997, pág. 20955.
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(51) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997

Abre (JIJ Orçamento Fiscai da União, em
favor de Operações Oficiais de Crédito r-ecursos sob supervisão do Ministério da Farenda, crédito suplementar no valor de
11$621.948.858,00, para reforço de dotações
consignadas no etgente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 'l 486, de l' de setembro de
1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiseal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997) crédito suplementar no valor de
R$l321.948.858,00 (seiscentos e vinte um mílhões, novecentos e quare01ta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais), em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Aoexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
Recuzsos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações
de Crédito - Estados e Municípios, nos termos do art. 43, § 1º, inciso
lI, da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HE:NRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 22.9.1997,. pág. 20956.
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(52) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré_
dito suplementar no valor de R$450.000,OQ
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada no vigente orça_
menio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.9.1997, pág. 20956.
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(53) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$1.274.648,OO,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Act. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$1.274.648,OO (um milhão, duzentos e
setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Act. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesas, no âmbito do mesmo supbprojeto/subatividade indicado no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Act. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22,9.1997, pág. 20957.
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6374
(54) DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União Crê.
dito suplementar no valor de R$6.765.945,00
em favor de Encargos Financeiros da Uniã~
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço dedotação consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em 'lista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$6.765.945,OO (seis milhões, setecentos e
sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 22.9.1997, págs. 20957/20958.
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6375
(55) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio OlindaPernambuco Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termoS do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29103.000347/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Olinda-Pernambuco Ltda.,
outorgada pelo Decreto n' 28.551, de 25 de agosto de 1950, renovada
pelo Decreto n' 90.255 de 2 de outubro de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6376
(56) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Balsa Nova Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cio
dade de Balsa Nova, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53740.000037/96,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da
Lei n" 4.11 7, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15
de maio de 1996, a concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Balsa Nova, Estado do
Paraná, outorgada originariamente como permissão pela Portaria
MC n' 126, de 14 de maio de 1986, publicada no Diário Oficial da
União em 15 seguinte, tendo passado à condição de concessionária
em virtude de aumento de potência de sua estação transmissora,
autorizado nos termos da EM n" 141185-GM, de 21 de julho de 1987,
publicada em 29 subseqüente.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2,p. 6319-6451, set. 1997

6377

(57) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Platina de
Ituiutaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50710.000088/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a outorga deferida à Rádio Platina de Ituiutaba
Ltda., originariamente Rádio Platina Limitada de Ituiutaba, pela
Portaria MVOP n? 681, de 17 de agosto de 1945, renovada pelo
Decreto n? 91.088, de 12 de março de 1985, publicado no Diário
Oficial da União em 13 subseqüente, cujo prazo residual da outorga
foimantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

(58) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio lmembut
S.A., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50790.000857/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Imembuí S.A., outorgada
pelo Decreto nO 29.028, de 26 de dezembro de 1950, renovada pelo
Decreto n' 90.578, de 28 de novembro de 1984, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasf1ia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

-

6379
(59) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Transfere para a Fundação João Paulo
II a concessão outorgada à JMB Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Gravatá, Estado de Pernambuco.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art 94 item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodif~sã~, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53103.000432/95,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à JMB Empreendimentos Ltda., pelo Decreto nº 95.587, de 5 de janeiro de 1988,
publicado no Diário Oficial da União em 6 subseqüente, para a
Fundação João Paulo II explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Gravatá,
Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
'Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set, 1997

6380
(60) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000104194,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio Difusora
de Ituiutaba Ltda., pela Portaria MJNI n' 38-B, de 2 de fevereiro de
1972, transferida para a Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda., pela
Portaria n" 401, de 9 de maio de 1975, e renovada pelo Decreto
n" 90.278, de 3 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6381
(61) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio São Joaquim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de São Joaquim da Barra, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 50830.001629/93,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de
maio de 1994, a concessão da Rádio São Joaquim Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 131, de 7 de fevereiro de 1947, e renovada
pelo Decreto n? 89.426, de 8 de março de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p- 6319-6451, set. 1997

6382
(62) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Luz Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50830.000241/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Luz Ltda., outorgada originariamente
pela Portaria MVOP n' 184, de l' de abril de 1960, renovada pelo
Decreto n' 89.590, de 27 de abril de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6383
(63) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube
Nepomuceno Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Nepomuceno, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000118/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube Nepomuceno Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n' 83, de 24 de janeiro de 1955, passando à
condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado, e renovada pelo Decreto n' 92.883, de 3 de julho de 1986,
publicado no Diário Oficial da União em 4 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Nepomuceno, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6384
(64) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Porto Novo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Além Paraíba, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50710.000106/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Porto Novo Ltda., outorgada
pela Portaria n' 734, de 30 de agosto de 1948, e renovada pelo Decreto
n" 89.821, de 20 de junho de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 22 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Além Paraiba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENR1QUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6385
(65) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Transfere para a Rádio Águas Quentes
de Fernandópolis Ltda. > a concessão outorgada à Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Fernandópolie, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n'' 53830.000320/95,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Fernandópolis Ltda., pelo Decreto n" 48.235, de 19 de maio de 1960,
renovada pelo Decreto n' 89.534, de 9 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 10 de abril subseqüente, para a Rádio
Águas Quentes de Fernandópolis Ltda. explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6386
(66) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Rerwva a concessão da Rádio América
S.A., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50830.000957/93,
DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio América S.A., outorgada pelo
Decreto n' 1.236, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto
n' 92.416, de 20 de fevereiro de 1986, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6387
(67) DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
dos Transportes, do Ministério de Minas e
Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor global de
R$10S.373.700,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. lº da Lei n' 9.489, de l' de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério dos Transportes, do Ministério de Minas e Energia e do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor
global de R$105.373. 700,00 (cento e cinco milhões, trezentos e setenta
e três mil e setecentos reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, no valor de R$87.350.317,00 (oitenta e sete
milhões, trezentos e cinqüenta mil, trezentos e dezessete reais), na
forma do Anexo H deste decreto.
H - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no montante de R$18.023.383,00 (dezoito milhões, vinte e
três mil, trezentos e oitenta e três reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das entidades vinculadas, na forma indicada no
Anexo IH deste decreto, nos valores especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.9.1997, págs. 21088/21091.
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(68) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rancho Alegre, situado no Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Alegre, com área de 527,1627ha (quinhentos e vinte e sete hectares,
dezesseis .ares e vinte e sete centiares), situado no Município de
Mimoso do Sul, objeto do Registro n Q R-1-2865, fi. 181, Livro 2-N e
Matrícula nO 2, fi. 2, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Q

(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(69) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tomazzini, situado no Município de
Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os aris. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tomazzini,
com área de 394,4100ha (trezentos e noventa e quatro hectares e
quarenta e um ares), situado no Município de Santa Teresa, objeto do
Registro nº R-2-3428, fi. 39, Livro 2-R, do Cariório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no ariigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(70) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DF. 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Macaco Assado, situado no Municfpio de Pio
XlI, Estado do Maranhão, e dá outras provi.
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado MacacoAssado, com área
de 939,5750ha (novecentos e trinta e nove hectares, cinqüenta e sete ares
e cinqüenta centiares), situado no Município de Pio ,XII, objeto do
Registro R-2-028, fi. 15, Livro 2-A, do Cartório do OfícioUnico do Termo
de Pio XlI, Comarca de Vitorino Freire, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(71) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária; o imóvel rural denominado
Engenho Agua Fria, situado no Município de
Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Água Fria,
com área de 481,5000ha (quatrocentos e oitenta e um hectares e
cinqüenta ares) situado no Município de Maragogi, objeto da Matrícula n'' 531, fi. 37, Livro 2-G, do Cartório do Unico Ofício da Comarca
de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6392
(72) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para {in s de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho São Pedro,situado no Município de
Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho São Pedro,
com área de 363,5000 ha (trezentos e sessenta e três hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Maragogi, objeto do Registro
nº R-1-165, fi. 50v, Livro 2-C, do Cartório do Unico Ofício da Comarca
de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(73) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Brumado, situado no Município de
Heitorai, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brumado, com
área de 432,333000 (quatrocentos e trinta e dois hectares, trinta e três
ares e trinta centiares), situado no Município de Heitoraí, objeto da
Matricula n' 509, fi. 25, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Protesto, Pessoas Juridicas e Tabelionato de
Notas, da Comarca de Itaberaí, Termo de Heitoraí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6394
(74) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capim Puba, situado no Município
de Heítorat, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Fazenda CapimPuba, com
área de 306,9309ha (trezentos e seis hectares, noventa e três ares e nove centiares), situado no Município de Heitoraí, objeto do Registro
n? R.1-1.046, fi. 275, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Protesto, Pessoas Juridicas e Tabelionato de
Notas, da Comarca de ltaberaí, Termo de Heitoraí, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p- 6319-6451, set. 1997

--

6395
(75) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda BrumadolMata do Pará, situado no
Município de Heítorat. Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
e arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
t~ n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
grária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
:' 4.504, de 30 de nov~mbro de 1964, ~ 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denommado Fazenda BrunuulolMata
do Pará com área de 431,6600ha (quatrocentos e trinta e um hectares
sesse~ta e seis ares), situado no Município de Heitoraí, objeto da
Matricula n' 508, fi. 24, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Protesto, Pessoas Jurídicas e Tabelionato de
Notas, da Comarca de Itaberaí, Termo de Heitoraí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incral fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na L~i n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(76) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Brumado, situado no Município de
Heitorat. Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brumado,
com área de 439,4400ha (quatrocentos e trinta e nove hectares e
quarenta equatro ares), situado no Município de Heitoraí, objeto da
Matrícula n' 512, fi. 28, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Protesto, Pessoas Jurídicas e Tabelionato de
Notas, da Comarca de Itaberaí, Termo de Heitoraí, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6397
(77) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agua Bonita, situado no Município
de Rio Verde, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Agua
Bonita, com área de l.ü72,8295ha (um mil e setenta e dois hectares,
oitenta e dois ares e noventa e cinco centiares), situado no Município
de Rio Verde, objeto do Registro nº R.ü3-16.5ü1, fi. 121, Livro 2-AD.1,
do Cartório do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e
Protesto da Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6398
(78) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Samba, situado no Município de Maragogi,
Estado deAlagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Samba, com área de
1.025,0000ha (um mil e vinte e cinco hectares) situado no Município
de Maragogi, objeto do Registro n? R-2-117, fi. 65, Livro 2-B, do
Cartório do Único Ofício da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata esté decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6399
(79) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Itabaiana, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Itabaiana, com área de
685,0000ha (seiscentos e oitenta e cinco hectares) situado no Município
de Maragogí, objeto da Matricula n' 50, fi. 57, do Livro 2-A, do Cartório
do Único Ofício da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata esté decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n?76,.de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6400
(80) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Junco, situado no Município de Maragogi,
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Junco, com área de
455,0000ha (quatrocentos e cinqüenta e cinco hectares), situado no
Município de Maragogi, objeto da Matrícula n' 51, fi. 58, Livro 2-A,
do Cartório do Unico Ofício da Comarca de Maragogi, Estado de
Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6401
(81) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Fazenda Paraná, situado nos Municípios de
Girau do Ponciano e Trcupu, Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná,
com área de 1.484,8400ha (um mil e quatrocentos e oitenta e quatro
hectares e oitenta e quatro ares), situado nos Municípios de Girau do
Ponciano e Traipu, objeto dos Registros n's RI-2850, ficha 1; R2-2850,
ficha 1; R3-2850, ficha Lv; R4-2850, ficha Lv; R5-2850, ficha lv/2;
R6-2850, ficha 2 e R7-2850, ficha 2/2v, do Livro 2, do Serviço Notarial
e Registral da Comarca de Girau do Ponciano, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
deforma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6402
(82) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Fazenda Riachão/Santa RitaILagoa do Reínado, situado no Município de Traipu, Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riachão/Santa Rita/Lagoa do Reinado, com área de 646,5400ha (seiscentos e quarenta e seis hectares e cinqüenta e quatro ares), situado no
Município de Traipu, objeto dos Registros nQs R-4-30, fi. 198, Livro
2-A;R-4-31, fi. 199, Livro 2-Ae R-3-621, fi. 111, Livro 2-D, do Cartório
do Unico Ofício da Comarca de Traipu, Estado de Alagoas.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n Q4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176Qda Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t, 2, p. 6319-6451, set, 1997

6403
(83) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Massangana, situado no Município
de Moragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe comerem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d; e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Massangana, com área de 993,0000ha (novecentos e noventa e três hectares),
situado no Município de Maragogi, objeto da Matrícula n? 49, fi. 56,
Livro 2-A, do Cartório do Único Ofício da Comarca de Maragogi,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem conio as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t, 2, p. 6319-6451, set. 1997

6404
(84) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Altera ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suple,
mentar no valor de R$3.115.162,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autoriza,
ção contida no art. l' da Lei n' 9.488, de I" de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$3.115.162,00 (três milhões cento e quinze
mil e cento e sessenta e dois reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica
alterada a receita da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, na forma indicada no Anexo III deste decreto, no
montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.9.1997, págs. 21252/21253.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6405
(85) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fieccd da União, em
favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda e Transferências a Estados; Distrito
Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$104,240.000.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 19 da Lei nQ 9.490, de F de setembro de 1997,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), crédito especial no valor de
R$104.240.000.000,00 (cento e quatro bilhões e duzentos e quarenta
milhões de reais), sendo R$103.340.000.000,00 (cento e três bilhões e
trezentos e quarenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da UIÚão - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda
e R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2 OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de operações de crédito, realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
Q

Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176 da Independência e 109
da República.
Q

Q

Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 24,9,1997, pégs. 21253/21254.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6406
(86) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré_
dito suplementar no valor de R$6.500.000,OO,
em favor do Ministério Público da União
para reforço de dotações consignadas no vi:
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea c, da Lei n? 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial da Reserva de
Contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados naDO de 24.9.1997, pág. 21254.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6407
(87) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Andradas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Andradas, Estado de Minas Gerais.

o

PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50710.000646/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Andradas Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 88. 753, de 26 de setembro de 1983, cujo contrato de
concessão foi publicado no Diário Oficial da União em 24 de novembro
do mesmo ano, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Andradas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6408
(88) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Aurilân_
dia Ltda., para explorar serviço de radioili:
fusão sonora em onda média, na Cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais.

Q J?RE:;:IIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 60, inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983" e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n i 50710.000117/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de H!94, a concessão da Rádio Aurilândia Ltda., outorgada pela
Portaria MJNI nº 3,33,,"B, de 28 de novembro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 94.584, de 10 de julho de,1987, publicado no Diário Oficial
da União em 13 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de, radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Teleccmunieações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio M otta
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319·6451, set. 1997

6409
(89) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Guaxupé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Guoxupé, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50710.000139/94,
DECRETA:

Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n?4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Guaxupé Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 39, de 13 de janeiro de 1947, renovada pelo
Decreto n" 89.821, de 20 dejunho de 1984, publicadono Diário Oficial
da União em 22 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da
Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(90) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Transfere para a Rádio Fraternidade
Ltda. a concessão outorgada à Rádio Centenário de Araras Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Araras, Estado de São Paulo ..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53830.000881196,
DECRETA:

Art. '1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Centenária da Araras Ltda., pela Portaria Contel nº 122, de 17 de
novembro de 1964, renovada pela Portaria nº 618, de 7 de julho de
1977, publicada noDiário Oficial da União em 11 seguinte, tendo
adquirido a condição de concessionária em virtude de aumento de
potência autorizado para os seus transmissores, para a Rádio
Fraternidade Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araras,
Estado de.São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(91) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Declara de utilidade pública, para fins
de 'instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A (Eletronorte), a área de terra que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
ria alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra situada na faixa de
vinte metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Santana - Macapá II, em 69kV, com origem na subestação Santana e término na subestação Macapá II, localizada no
Município de Macapá, Estado do Amapá, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.000246/96-87.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha.de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos\que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos,
entre eles, os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão previsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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ta neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreta-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Britto
(92) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo,
a área de terra de propriedade particular, no total de 0,12ha, necessária à instalação da subestação Sete Barras, no Município de Sete
Barras, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo nº 48100.003421/95-71.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- começa no Ponto 1, situado no alinhamento da divisa com a SP
139; segue com o rumo 19"06'52"SE, por uma distância de 40,00m, até o
Ponto 2; segue com o rumo de 70'53'08"SW,por uma distância de 30,00m,
até o Ponto 3; segue com o rumo de 19"06'52"NW, por uma distância de
40,00m, até o Ponto 4; segue com o rumo de 70'53'08"NE, por uma
distância de 30,00m, até o Ponto 1, onde teve início esta descrição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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Art. 2' A Cesp - Companhia Energética de São Paulo fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
de,;apropriação de que trata o art. l' deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência, para fino de emissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Britto

(93) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Imbiara deAraxá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6", inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000569/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Imbiara de Araxá
Ltda., outorgada pelo Decreto n' 32.856, de 26 de maio de 1953, e
renovada pelo Decreto n' 88.828, de 10 de outubro de 1983, publicado
no Diário Oficial da União em 11 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, fiem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe_
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(94) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Juazeiro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Juazei.
ro, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53640.000051J94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, aconcessão da Rádio Juazeiro Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 604, de 21 de junho de 1946, e renovada pelo Decreto
n' 90.099, de 23 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da
Uníão em 24 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunícações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t, 2, p. 6319-6451, set. 1997
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(95) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão· sonora em
onda média, na Cidade de Colider, Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6", inciso I, do Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n Q 53690.000290/94,
DECRETA:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q , da Lei
Q4.117,
n
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 16de agosto
de 1994, a concessão da Sociedade Matogrossense Rádio Educadora
Ltda., outorgada pelo Decreto n Q 89.917, de 4 de julho de 1984, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Colider, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.

Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 24 de setembro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(96) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Cajuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda media, na Cidade de
Cajuru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50830.000287/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Cajuru Ltda., outorgada
pela Portaria MJNI n' 154-B, de 9 de agosto de 1961, e renovada pela
Portaria n? 208, de 1º de outubro de 1984, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Cajuru, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(97) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre concessão de autorização à
American Intemational Airways Inc., para
funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular de carga.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto nº 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:

Art. 1º Fica concedida autorização à American International
Airways Inc., com sede em Michigan, Estados Unidos da América do
Norte, para funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo
regular de carga.
Art. 2º Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei n" 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), e no
art. 2º do Decreto n" 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 32 O exercício efetivo de qualquer atividade da American
International Airways Inc., no Brasil, relacionada com os serviços de
transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à
legislação brasileira, em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os acordos internacionais dos quais o Brasil seja
signatário.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

Os Atos Constitutivos estão publicados no DO de 25.9.1997, págs. 21357/21364.
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(98) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre concessão de autorização à
Polar Air Cargo Inc.,para funcionar no Brn.
sil, como empresa de transporte aéreo regular

de carga.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto nº 92.319
de 23 de janeiro de 1986,
'
DECRETA:
Art. F Fica concedida autorização à Polar Air Cargo Inc., COm
sede na Califórnia, Estados Unidos da América do Norte, para operar
no Brasil como empresa de transporte aéreo regular de carga.
Art. 2º Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 e art. 207 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), e no
art. 2º do Decreto nº 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3' O exercício efetivo de qualquer atividade da Polar Air
Cargo Inc., no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo
regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira,
em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os
Acordos Internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

Os Atos Constitutivos estão publicados noDO de 25.9.1997, pégs. 21364121370.
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(99) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santo Antonio/Santa Maria/Senhor do Bonfim, situado no Município de Poço Redondo,
Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 dejuIho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio/Santa
Maria/Senhor do Bonfim, com área de 4.275,2325ha (quatro mil,
duzentos e setenta e cinco hectares, vinte e três ares e vinte e cinco
centiares), situado no Município de Poço Redondo, objeto do Registro
nº 6.040, fi. 282, Livro 3-D, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n?76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(100) DECRE'I'O DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das Fazendas Santa Luzia, Santo Antonio,
Petrolinda, Eldorado e São Francisco, situa_
do nos Municipios de Canindé de São Frcui,
cisco e Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Fazendas Santa
Luzia, Santo Antonio, Petrolinda, Eldorado e São Francisco, com
área de 1.355,8050ha (um mil, trezentos é cinqüenta e cinco hectares, oitenta ares e cinqüenta centiares), situado nos Municípios de
Canindé de São Francisco e Poço Redondo, objeto dos Registros
n's 3.163, fls. 241/242, Livro 3-B; R-1-1.387, fl. 387, Livro 2-E;
R-1-2.091, fl. 91, Livro 2-H e R-3-1.910, fl. 10v, Livro 2-H, do Cartório
do l' Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Porto da Folha e
Registro n" 5.174, fl. 95, Livro 3-D, do Cartório do l' Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Estado
de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei ComCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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plementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(l01) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Alto BonitolMandassaiaJFazenda Nova For-

talezaIFazenda Santa Maria/Fazenda São
José I1São José lI, situado no Município de
Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alto Bonito/Mandassaia/Fazenda Nova/Fortaleza/Fazenda Santa Maria/Fazenda São
José I/São José Il, com área de 693,6325ha (seiscentos e noventa e
três hectares, sessenta e três ares e vinte e cinco centiares), situado
no Município de Poço Redondo, objeto dos Registros n's R-1-1.81O, fi.
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10, Livro 2-H; R-1-1.811, fi. 11, Livro 2-H; R-1-1.812, fi. 12, Livro 2-R
R-1-1.813, fi. 13, Livro 2-H; R-3-2.404, fi. 4, Livro 2-J; R-1-3.286, fi:
242, Livro 2-N e R-1-3.287, fi. 243, Livro 2-N, todos do Cartório do l'
Ofício de Notas e Oficialato do Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto N acional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(102) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazendas Alto Bonito do Formoso/Santa TerezinhaILagoa do Tirri, situado no M unicípio de Poço Redondo, E.stado de Sergipe,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Alto
Bonito do Formoso/Santa Terezinha/Lagoa do Tirri, com área de
644,2000ha (seiscentos e quarenta e quatro hectares e vinte ares),
situado no Município de Poço Redondo, objeto dos Registros n's R-01182, fi. 182; R-1-183, fi. 183 e R-1-184, fi. 184, todos do Livro 2-A, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6424
(103) DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Alegre, situado no Munia.
pio de Terra Nova, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Fazenda CampoAl.egre, com
área de 2.495,2110ha (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco hectares,
vinte e Um ares e dez centiares), situado no Município de TerraNova, objeto
do Registro n' R-2-1.754, fi. 64, Livro 2-Q, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Terra Nova, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dejulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(104) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nova Querência (parte), situado no
Municipio de Terenoe. Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova Querência
(parte), com área de 3.870,0000ha (três mil, oitocentos e setenta hectares), situado no Município de Terenos, objeto da Matricula n" 7.310, ficha
VIv, Livro 2, e Registro n" R-217.311 (parte), ficha 1/1v, Livro 2, do
Cartório do 5' Ofício e de Registro de Imóveis da 3' Circunscrição da
Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(105) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
por Fazenda Iturama, situado no Município
de Campina Verde) Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Iturama,
com área de 600,7501ha (seiscentos hectares, setenta e cinco ares e
um centiare), situado no Município de Campina Verde, objeto do
Registro n' R-1-8.071, fi. 113, Livro 2-AE, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 dajulho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista
na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação
do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(106) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1997
Declare de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas JaqueiraIRancho AlegreILagoa do Bonito/Volta do Rio, situado
nos Munictpios de Wagner e Lençóis, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
Jaqueira/Rancho Alegre/Lagoa do BonitoNolta do Rio, com área de
1.190,7229ha (um mil, cento e noventa hectares, setenta e dois ares
e vinte e nove centiares), situado nos Municípios de Wagner e
Lençóis, objeto dos Registros n's 5.954, fi. 128, e 6.214, fi. 195, ambos
do Livro-3-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Lençóis, Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,
de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997
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(107) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1997
Cria o Programa de Apoio e Desenvolvi_
mento da Fruticultura Irrigada no Nordeste
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, o Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no Nordeste.
Parágrafo único. O processo operacional do programa enfatizará a participação da iniciativa privada, reservando-se ao Estado
apenas o papel de indutor e promotor do desenvolvimento.
Art. 2º Fica criado o Comitê Gestor do Programa, com as atribuições de:
I - exercer a coordenação das ações interinstitucionais, de
forma a obter compatibilização operacional;
U - incentivar a iniciativa privada a promover o desenvolvimento da fruticultura irrigada no Nordeste;
Hl - propor a formulação e a revisão de políticas, estratégias
e diretrizes da ação governamental nas áreas de energia, transportes,
incentivos fiscais, financiamentos, preservação ambiental, pesquisas
e desenvolvimento e outras, acaso julgadas necessárias à adequação
ao sistema operacional do programa;
N - propor reformulações e adequações institucionais julgadas indispensáveis à adequada implementação do programa;

V - promover a formalização de acordos ou convênios considerados necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
Art. 3º O Comitê Gestor será integrado por um representante
de cada órgão e entidade a seguir indicados:
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I presidirá;
II

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que o

Ministério das Relações Exteriores;
III
Ministério do Planejamento e Orçamento;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
Ministério da Ciência e Tecnologia;
VI
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazõnia Legal;
VII - Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério
do Planejamento e Orçamento;
VIII
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social;
IX
Banco do Brasil S.A.;
Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
X
XI
Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Conselho
de Governo.
§ l' Além dos representantes dos órgãos e entidades indicados
neste artigo, integrarão o comitê até dez representantes do segmento
agroindustrial do setor.

§ 2' O Presidente do Comitê Gestor poderá convidar, para participação eventual no colegiado, representantes de outros órgãos e
entidades do setor produtivo.
§ 3' Os representantes de que tratam o caput e o § l' deste
artigo serão designados pelo Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, por indicação dos titulares dos respectivos órgãos e
entidades.
Art. 4' O Comitê Gestor organizará agenda de prioridades, com
vistas à operacionalização do contido no inciso V do art. 1e da Lei
n? 9.074, de 7 de julho de 1995.
Art. 5' O Ministério da Agricultura e do Abastecimento proverá o apoio técnico-administrativo necessário ao desenvolvimento
do programa.
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Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Lindolpho de Carvalho Dias
Gustavo Krause

(l08) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Cria o Parque Nacional de Ilha Grande,
nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 5º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto
nº 84.017, de 21 de setembro de 1979,
DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Parque Nacional de Ilha Grande, abrangendo as Ilhas Grande, Peruzzi, do Pavão e Bandeirantes, e todas as
demais ilhas e ilhotas situadas desde o Reservatório de Itaipu e a foz
do Rio Piquiri até a foz dos Rios Amambai e Ivai, as áreas de várzea
e planícies de inundação, situadas às margens do Rio Paraná, as
águas lacustres e lagunares e seu entorno e o Paredão das Araras.
Art. 2' O Parque Nacional de Ilha Grande fica localizado nos
Municípios de Altônia, São Jorge do Patrocínio, Vila Alta e Icaraima,
no Estado do Paraná, e Mundo Novo, Eldorado, Navirai e Itaquirai,
no Estado do Mato Grosso do Sul, e apresenta os seguintes limites,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6319-6451, set. 1997

6431
descritos a partir das cartas topográficas: Naviraí - SF.21-Z-D-II,
Icaraíma - SF.22-Y-C-I, Eldorado - SF.21-Z-D-IV, Pérola - SF.22Y-C-IV, Guaíra - SG.21-X-B-III, Palotina - SG.22-V-A-I, em escala
de 1:100.000, editadas pelo IBGE e DSG, e mosaico das imagens do
satélite Landsat TM5 órbita/Ponto 224/76, data 24.11.96, e 224/77,
data 28.8.93: a área se inicia em ponto a margem esquerda do Rio
Paraná, a leste da Ilha do Estreito e a sudoeste de Porto Figueira,
com coordenadas geográficas aproximadas (c.g.a.) 23'24'55" Lat S e
53'49'35" Long WGr.(P1); daí, segue por linha seca, com azimute de
0'23'34" e distância de 698,70 metros, até o Ponto P2; daí, segue por
linha seca, com azimute de 323'35'51" e distância de 331,50 metros,
passando pelo Córrego Xavier, até o Ponto P3; daí, segue por linha
seca com azimute de 297'32'14" e distância de 729,00 metros, até o
Ponto P4; daí, segue por linha seca, com azimute de 345'09'51" e
distância de 493,90 metros, até o Ponto P5; daí, segue por linha seca,
com azimute de 297'52'54" e distância de 540,50 metros, até o Ponto
P6; daí, segue por linha seca com azimute de 271'25'52" e distância
de 562,30 metros, até o Ponto P7; daí, segue por linha seca, com
azimute de 332'41'06" e distância de 490,00 metros, até o Ponto P8;
daí, segue por linha seca, com azimute de 3'00'53" e distância de
801,60 metros, até o Ponto P9; daí, segue por linha seca, com azimute
de 9'16'43" e distância de 697,20 metros, até o Ponto P10; daí segue
por linha seca, atravessando o Córrego Guarani, com azimute de
356'37'53" e distância de 478,30 metros, até o Ponto P11; daí, segue
por linha seca, com azimute de 336'43'37" e distância de 1.742,70
metros, passando por uma estrada, até o Ponto P12; daí, segue por
linha seca, com azimute de 2'26'18" e distância de 1.321,30 metros,
passando pelo Córrego Ligeiro, até o Ponto P13; daí, segue por linha
seca, com azimute de 332'48'12" e distância de 584,20 metros, até o
Ponto P14; daí, segue por linha seca, com azimute de 352'00'20" e
distância de 808,30 metros, passando por um córrego, até o Ponto P15;
daí, segue por linha seca, com azimute de 338'56'59" e distância de
1.369,30 metros, até o Ponto P16; daí, segue por linha seca, com
azimute de 350'12'40" e distância de 826,50 metros, até o Ponto P17;
daí, segue por linha seca, com azimute de 324'54'30" e distância de
806,70 metros, passando pelo Córrego Barreirinha, até o Ponto P18;
daí, segue por linha seca, com azimute de 352'22'01" e distância de
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1.586,90 metros, até o Ponto P19, margem do Córrego Birigui; daí,
segue por linha seca, atravessando o referido córrego, com azimute
de 327'58'03" e distância de 927,60 metros, até o Ponto P20; daí, segue
por linha seca, com azimute de 338'36'59" e distância de 1.040,60
metros, passando por uma estrada, até o Ponto P21; daí, segue por
linha seca, com azimute de 357'23'45" e distância de 309,30 metros,
até o Ponto P22, margem do Córrego Tingui; daí, segue por linha seca,
atravessando o referido córrego, com azimute de 325'38'10" e distância de 1.020,70 metros, até o Ponto P23; daí, segue por linha seca, com
azimute de 347'11'15" e distância de 1.901,00 metros, passando por
um córrego, até o Ponto P24; daí, segue por linha seca, com azimute
de 300°56'49" e distância de 327,70 metros, até o Ponto P25; daí, segue
por linha seca, com azimute de 13'34'45" e distância de 837,90 metros,
passando pelo Ribeirão Itabuna, até o Ponto P26; daí, segue por linha
seca, com azimute de 348'47'52" e distância de 1.374,30 metros, até
o Ponto P27; daí, segue por linha seca, com azimute de 00'00'00", e
distância de 660,00 metros, até o Ponto P28, margem de um córrego;
daí segue por linha seca, atravessando o referido córrego, com azimute de 331'54'42" e distância de 2.494,30 metros, até o Ponto P29; daí,
segue por linha seca, com azimute de 343'55'48" e distância de 964,50
metros, passando por um córrego, até o Ponto P30; daí, segue por
linha seca, com azimute 325'17'13" e distância de 888,40 metros, até
o Ponto P31; daí, segue por linha seca, com azimute de 348'31'23" e
distância de 988,80 metros, passando por uma estrada, até o Ponto
P32; daí, segue por linha seca, com azimute de 10'45'29" e distância
de 1.129,30 metros, até o Ponto P33; daí, segue por linha seca, com
azimute de 333'53'00" e distância de 2.330,40 metros, passando por
uma estrada, até o Ponto P34; daí, segue por linha seca, com azimute
de 351'37'43" e distância de 482,60 metros, até o Ponto P35; daí, segue
por linha seca, com azimute de 320'03'39" e distância de 987,50
metros, até o Ponto P36; daí, segue por linha seca, com azimute de
347'27'47" e distância de 776,90 metros, passando por uma estrada,
até o Ponto P37, margem do Córrego São Cristóvão; daí, segue por
linha seca, atravessando o referido córrego, com azimute de
335'08'35" e distância de 835,80 metros, passando por uma estrada,
até o Ponto P38; daí, segue por linha seca, com azimute de 348°11'56"
e distância de 1.305,50 metros, passando pelo Córrego Noronha, até
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o Ponto P39; daí, segue por linha seca, com azimute de 236°19'39" e
uma distância de 354,60 metros, até o Ponto P40; daí, segue por linha
seca, com azimute de 324°45'52" e distância de 292,30 metros, até o
Ponto P41; daí, segue por linha seca, com azimute de 358°52'33" e
distância de 716,30 metros, até o Ponto P42; daí, segue por linha seca,
com azimute de 336°14'11" e distância de 383,60 metros, passando
pelo Córrego Patrício, até o Ponto P43; daí, segue por linha seca, com
azimute de 4W17'31" e distância de 447,10 metros, até o Ponto P44;
daí, segue por linha seca, com azimute de 0°00'00" e distância de
561,70 metros, até o Ponto P45; daí, segue por linha seca, com azimute
de 336°14'11" e distância de 383,60 metros, até o Ponto P46; daí, segue
por linha seca, com azimute de 354°11'22" e distância de 832,80
metros, até o Ponto P47; daí, segue por linha seca, com azimute de
345°44'27" e distância de 912,90 metros, até o Ponto P48; daí, segue
por linha seca, com azimute de 317°22'01" e distância de 477,20
metros, até o Ponto P49, margem do Ribeirão São Manoel; daí, segue
por linha seca, atravessando o referido ribeirão, com azimute de
13°00'11" e distância de 562,10 metros, até o Ponto P50; daí, segue
por linha seca, com azimute de 345°10'56" e distância de 1.263,80
metros, até o Ponto P51; daí, segue por linha seca, com azimute de
334°34'39" e distância de 1.865,90 metros, até o Ponto P52; daí, segue
por linha seca, com azimute de 354°26'52" e distância de 2.469,20
metros, até o Ponto P53; daí, segue por linha seca, com azimute de
35°09'07" e distância de 463,70 metros, passando pelo Ribeirão São
João, até o Ponto P54; daí, segue por linha seca, com azimute de
341°33'13" e distância de 355,30 metros, até o Ponto P55; daí, segue
por linha seca, com azimute de 308°53'08" e distância de 1.029,00
metros, até o Ponto P56; daí, segue por linha seca, com azimute de
338°50'28" e distância de 1.596,20 metros, até o Ponto P57; daí, segue
por linha seca, com azimute de 0'00'00" e distância de 238,70 metros,
até o Ponto P58, margem do Córrego São Tomé; daí, segue por linha
seca, atravessando o referido córrego, com azimute de 329°31'40" e
distância de 277,00 metros, até o Ponto P59; daí, segue por linha seca,
com azimute de 295°11'11" e distância de 264,00 metros, até o Ponto
P60; daí, segue por linha seca, com azimute de 334°07'07" e distância
de 2.060,40 metros, até o Ponto P61; daí, segue por linha seca, com
azimute de 350°20'02" e distância de 669,50 metros, até o Ponto P62;
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daí, segue por linha seca, com azimute de 332'24'09" e distância de
1.061,70 metros, até o Ponto P63; daí, segue por linha seca, com
azimute de 356'37'53" e distância de 478,30 metros, até o Ponto P64;
daí, segue por linha seca, com azimute de 336'35'18" e distância de
1.591,50 metros, até o Ponto P65, margem do Córrego da Lagoa; daí,
segue por linha seca, atravessando o referido córrego, com azimute
de 0'00'00" e distância de 617,90 metros, até o Ponto P66; daí, segue
por linha seca, com azimute de 343'55'48" e distância de 1.929,10
metros até o Ponto P67; daí, segue por linha seca, com azimute de
338'36'59" e distância de 617,90 metros, até o Ponto P68; daí, segue
por linha seca, com azimute de 355'19'48" e distância de 693,80
metros, até o Ponto P69; daí, segue por linha seca, com azimute de
334'47'03" e distância de 690,40 metros, até o Ponto P70; daí, segue
por linha seca, com azimute de 353'54'27" e distância de 527,80
metros, até o Ponto P71; daí, segue por linha seca, com azimute de
326'17'33" e distância de 1.059,20 metros, até o Ponto P72; daí, segue
por linha seca, com azimute de 19'11'27" e distância de 342,00 metros,
até o Ponto P73, margem do Ribeirão da Olaria; daí, segue margeando
o referido ribeirão, à jusante, com azimute de 335'12'38" e distância
de 201,10 metros, até o Ponto P74; daí, segue margeando o Ribeirão,
à jusante, com azimute de 295'33'16" e distãncia de 335,30 metros,
até o Ponto P75, com c.g.a, 23'56'18" Lat. S e 54'01'23" Long. WGr.,
margem esquerda do Rio Paraná; daí, segue margeando o Rio Paraná,
à montante, com distância de 65.919,00 metros, até o Ponto Pl, ponto
inicial da presente descrição, perfazendo assim um perímetro total de
130.904,00 metros, totalizando uma área de 78.875ha.
Art. 3º Ficam excluídas dos limites do Parque Nacional de Ilha
Grande as águas fluviais destinadas à navegação.
Art. 4' O Parque Nacional de Ilha Grande será administrado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), que deverá tomar as medidas necessárias para
a sua efetiva implantação.
Parágrafo único. O Ibama poderá atuar em conjunto com o
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Superintendência de Meio
Ambiente do Mato Grosso do Sul (Supema), com o Consórcio Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná
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(Coripa) e Áreas de Influência, e com os demais Municípios inseridos
na área de influência do Parque.
Art. 52 Os imóveis sob domínio privado, localizados dentro dos
limites do Parque, ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, nos termos do Decreto-Lei n 2 3.365, de 21 de junho
de 1941, devendo o Ibama adotar as providências que se fizerem
necessárias.
Art. 62 Os bens de domínio público inseridos nos limites do
Parque serão objeto de cessão de uso ao Ibama, devendo a Secretaria
do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda adotar as providências cabíveis.
Art. 72 No prazo de até cinco anos, a contar da data da publicação deste decreto, será elaborado o Plano de Manejo do Parque
Nacional de Ilha Grande, com a participação dos Estados e Municípios
envolvidos.
.Art. 82 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176 2 da Independência e 109 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause
(109) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a criação da Area de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio
Paraná, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
díspõe o art. 8 2 da Lei n'' 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei n? 6.938,
de 31 de agosto de 1981,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA) denominada APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, compreendendo as
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ilhas e ilhotas situadas no Rio Paraná, as águas interiores e as áreas
lagunares e lacustres, as várzeas, planícies de inundação e demais
sítios especiais situados em suas margens, desde o Reservatório de
Itaipu e a foz do Rio Piquiri até a foz dos Rios Paranapanema e
Ivinheima, nos Estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, com o
objetivo de:
I - proteger a fauna e flora, especialmente as espécies ameaçadas de extinção, tais como o Cervo-da-pantanal (Blatocerus dichotomus), o Bugio (Alouatta fusca), a Lontra (Lutra longicaudie), a anta
(Tapirus terrestris), a Jaguatirica (Leopardus pardalis) e a Onça-pin,
tada (Panthera onça);
II - garantir a conservação dos remanescentes da Floresta
Estacional Semidecidual Aluvial e Submontana, dos ecossistemas
pantaneiros e dos recursos hídricos;
III - garantir a proteção dos sítios históricos e arqueológicos;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais
atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental;
V - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o
resgate da diversidade cultural regional;
VI - assegurar o caráter de sustentabilidade da ação antrópica
na região, com particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e qualidade de vida das comunidades da APA e entorno.
Art. 2° A APA de que trata o artigo anterior fica localizada nos
Municípios de Altônia, São Jorge do Patrocínio, Vila Alta, Icaraíma,
Querência do Norte, Porto Rico, São Pedro do Paraná, Marilena, Nova
Londrina e Diamante do Norte, no Estado do Paraná, e Mundo Novo,
Eldorado, Navirai e Itaquirai, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3° A descrição da APA foi baseada nas cartas topográficas
de escala 1:50.000 (IBGE) - Diamante do Norte - SF. 22-Y-A-VI-1,
escala 1:100.000 (IBGEIDSG) - Guaira - SG.21-X-B-III, Palotina
- SG.22-V-A-I, Eldorado - SF.21-Z-D-IV, Pérola - SF.22-Y-C-IV,
Naviraí - SF.21-Z-D-lI, Icaraíma - SF.22-Y-C-I, Tapira - SF.22Y-C-lI, Porto Brasília - SF.22-Y-A-IV, Loanda - SF.22-Y-A-V, Nova
Andradina - SF.22-Y-A-lI, escala 1:1.000.000 (IBGE) - Paranapanema - SF.22 e em mosaico das imagens do satélite Landsat TM5
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órbitaIPonto 223-75 C, imageamento em 11.10.94, 223-77, em 14.9.96,
224-75 D, em 28.8.93, 224-77, em 28.8.93,223-76, em 11.10.94, 223-78,
em 9.11.93,224-76, em 24.11.96,224-78 B, em 7.10.96, apresentando
a seguinte delimitação: inicia na margem esquerda do Rio Paraná no
ponto 00, na coordenada 24'03'59" de latitude sul e 54'14'23" de
longitude oeste; deste, segue por estrada até o Ponto 01, na coordenada 24'04'39" de latitude sul e 54'14'32" de longitude oeste, com uma
distância de 1.287,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 02, na
coordenada 24'04'30" de latitude sul e 54'12'19" de longitude oeste,
com uma distância de 3.935,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
03, na coordenada 24'05'06" de latitude sul e 54'12'11" de longitude
oeste, com uma distância de 1.124,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 04, na coordenada 24'04'59" de latitude sul e 54'10'02" de
longitude oeste, com uma distância de 3.698,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 05, na coordenada 24'04'16" de latitude sul e
54'10'02" de longitude oeste, com uma distância de 1.342,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 06, na coordenada 24'04'08" de latitude
sul e 54'06'03" de longitude oeste, com uma distância de 7.116,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 07, na coordenada 23'51'42" de
latitude sul e 53'55'51" de longitude oeste, com uma distância de
35.206,00m, passando pelo Rio Piquiri, seguindo em direção a Altônia; deste, segue por estrada até o Ponto 08, na coordenada 23'51'24"
de latitude sul e 53'55'53" de longitude oeste, com uma distância de
546,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 09, na coordenada
23'51'46" de latitude sul e 53'53'48" de longitude oeste, com uma
distância de 3.799,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 10, na
coordenada 23'45'56" de latitude sul e 53'52'51" de longitude oeste,
com uma distância de 12.171,00m, seguindo em direção a São Jorge
do Patrocínio; deste, segue por estrada até o Ponto 11, na coordenada
23'40'29" de latitude sul e 53'54'31" de longitude oeste, com uma
distância de 12.499,00m; deste, segue por linha seca até o ponto 12,
na coordenada 23'39'28" de latitude sul e 53'54'16" de longitude oeste,
com um azimute de 11'03'47" e com uma distância de 1.938,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 13, na coordenada 23'35'36" de
latitude sul e 53'51'41" de longitude oeste, com uma distância de
8.515,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 14, na coordenada
23'36'53" de latitude sul e 53'50'36" de longitude oeste, com uma
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distância de 3.155,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 15, na
coordenada 23'28'10" de latitude sul e 53'43'40" de longitude oeste,
com uma distância de 20.725,00m; deste, segue por estrada até o
Ponto 16, na coordenada 23'28'49" de latitude sul e 53'43'39" de
longitude oeste, com uma distância de 1.190,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 17, na coordenada 23'25'18" de latitude sul e
53'39'22" de longitude oeste, com uma distância de 11.402,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 18, na coordenada 23'24'33" de latitude
sul e 53'38'30" de longitude oeste, com uma distância de 2.076,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 19, na coordenada 23'24'02" de
latitude sul e 53'38'56" de longitude oeste, com uma distância de
1.221,GOm;deste, segue por linha seca até o Ponto 20, na coordenada
23'22'11" de latitude sul e 53'38'37" de longitude oeste, com um
azimute de 07'53'09" e uma distância de 3.487,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 21, na coordenada 23'21'28" de latitude sul e
53'36'59" de longitude oeste, com uma distância de 3.061,00m; deste,
segue por linha seca até o Ponto 22, na coordenada 23'20'13" de
latitude sul e 53'36'29" de longitude oeste, com um azimute de
19'13'49" e uma distancia de 2.455,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 23, na coordenada 23'19'46" de latitude sul e 53'35'47" de
longitude oeste, com uma distância de 1.457,00m; deste, segue, por
estrada até o Ponto 24, na coordenada 23'20'14" de latitude sul e
53'35'01" de longitude oeste, com uma distância de 1.572,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 25, na coordenada 23'17'38" de latitude
sul e 53'35'49" de longitude oeste, com uma distância de 2.969,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 26, na coordenada 23'17'52" de
latitude sul e 53'33'32" de longitude oeste, com uma distância de
3.898,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 27, na coordenada
23'17'11" de latitude sul e 53'32'55" de longitude oeste, com uma
distância de 1.661,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 28, na
coordenada 23'16'05" de latitude sul e 53'33'23" de longitude oeste,
com uma distância de 2.370,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
29, na coordenada 23'14'56" de latitude sul e 53'25'45" de longitude
oeste, com uma distância de 13.787,00m; deste, segue por linha seca
até o Ponto 30, na coordenada 23'14'56" de latitude sul e 53'24'07" de
longitude oeste, com azimute de 88'22'28" e uma distância de
2.781,00m; deste, segue por estrada, margeando o Rio Ivai até o Ponto
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31, na coordenada 23°13'58" de latitude sul e 53°21'13" de longitude
oeste, com uma distância de 5.358,00m; deste segue por estrada até
o Ponto 32, na coordenada 23°10'05" de latitude sul e 53°21'51" de
longitude oeste, com uma distância de 7. nO,OOm; deste, segue por
linha seca até o Ponto 33, na coordenada 23°10'08" de latitude sul e
53°25'26" de longitude oeste, com azimute de 268°27'18" e uma distância de 6.123,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 34, na
coordenada 23°08'19" de latitude sul e 53°26'47" de longitude oeste,
com uma distância de 4.623,00m; deste, segue até o Ponto 35, na
coordenada 23°07'04" de latitude sul e 53°30'36" de longitude oeste,
com uma distância de 7.881,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
36, na coordenada 23°07'20" de latitude sul e 53°30'56" de longitude
oeste, com uma distância de 725,00m; deste, segue por estrada até o
Ponto 37, na coordenada 23°01'39" de latitude sul e 53°33'03" de
longitude oeste, com uma distância de 16.118,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 38, na coordenada 23°00'47" de latitude. sul e
53°32'39" de longitude oeste, com uma distância de 1.728,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 39, na coordenada 23°00'08" de latitude
sul e 53°28'46" de longitude oeste, com uma distância de 7.320,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 40, na coordenada 22°58'50" de
latitude sul e 53°24'52" de longitude oeste, com uma distância de
7.308,00m; deste, segue por linha seca até o Ponto 41, na coordenada
22°58'11" de latitude. sul e 53°24'51" de longitude oeste, com azimute
de 0°0'0" e uma distância de 1.182,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 42, na coordenada 22°56'09" de latitude sul e 53OZ4'52" de
longitude oeste, com uma distância de 4.689,00m; deste, segue por
um afluente do Rio Patrão até desaguar no mesmo, por onde passa a
acompanhar o Rio Patrão à montante, até o Ponto 43, na coordenada
22°54'35" de latitude sul e 53°24'00" de longitude oeste, com uma
distância de 6.378,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 44, na
coordenada 22°53'00" de latitude sul e 53°24'00".de longitude oeste,
com uma distância de 3.165,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
45, na coordenada 22°53'15" de latitude sul e 53°23'16" de longitude
oeste, com uma distância de 1.342,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 46, na coordenada 22°50'37" de latitude sul e 53°22'43" de
longitude oeste, com uma distância de 5.004,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 47, na coordenada 22°50'27" de latitude sul e
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5S021'39" de longitude oeste, com uma distância de 1.988,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 48, na coordenada 22'50'14" de latitude
sul e 53'21'44" de longitude oeste, com uma distância de 425,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 49, na coordenada 22'47'38" de
latitude sul e 53'16'18" de longitude oeste, com uma distância de
11.105,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 50, na coordenada
22'48'32" de latitude sul e 53'15'59" de longitude oeste, com uma
distância de 1.774,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 51, na
coordenada 22'47'48" de latitude sul e 53'09'10" de longitude oeste,
com uma distância de 14.421,00m; deste, segue por estrada até o
Ponto 52, na coordenada 22'45'25" de latitude sul e 53'08'50" de
longitude oeste, com uma distância de 4.440,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 53, na coordenada 22'37'34" de latitude sul e
53'01'16" de longitude oeste, com uma distância de 21.176,00m; deste,
segue por algumas estradas até o Ponto 54, na coordenada 22'37'32"
de latitude sul e 52'55'04" de longitude oeste, com uma distância de
1O.728,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 55, na coordenada
22'36'40" de latitude sul e 52'55'04" de longitude oeste, com uma
distância de 1.613,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 56, na
coordenada 22'36'41" de latitude sul e 52'53'39" de longitude oeste,
com uma distância de 2.458,00m; deste, segue por estrada, atravessando o Rio Paranapanema até o Ponto 57, na coordenada 22'34'38"
de latitude sul e 52'53'39" de longitude oeste, com uma distância de
4.130,00m; deste, segue pelo Rio Grota Seca até o Ponto 58, intersecção deste com uma estrada de ferro na coordenada 22'32'15" de
latitude sul e 52'52'44" de longitude oeste, com uma distância de
5.053,00m; deste, segue pela estrada de ferro até o Ponto 59, na
coordenada 22'32'57" de latitude sul e 52'59'22" de longitude oeste,
com uma distância de 11.562,00m; deste, segue por estrada atravessando o Rio Paraná até o Ponto 60, na coordenada 22'30'40" de
latitude sul e 53'00'54" de longitude oeste, com uma distância de
5.600,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 61, na coordenada
22'31'16" de latitude sul e 53'04'14" de longitude oeste, com uma
distância de 6.512,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 62, na
coordenada 22'26'42" de latitude sul e 53'07'54" de longitude oeste,
com uma distância de 11.820,00m; deste, segue pelo Córrego Borevi
até o Ponto 63, na coordenada 22'18'00" de latitude sul e 53'08'20" de
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longitude oeste, com uma distância de 17.655,00m; deste, segue por
linha seca até o Ponto 64, na coordenada 22'16'45" de latitude sul e
53'09'54" de longitude oeste, com um azimute de 310'00'22" e uma
distância de 3.531,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 65, na
coordenada 22'16'54" de latitude sul e 53'15'12" de longitude oeste,
com uma distância de 9.703,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
66, na coordenada 22'18'53" de latitude sul e 53'15'02" de longitude
oeste, com uma distância de 3.669,00m; deste, segue por linha seca
até o Ponto 67, na coordenada 22'18'52" de latitude sul e 53'16'33" de
longitude oeste, com um azimute de 269'45'22" e uma distância de
2.583,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 68, na coordenada
22'20'28" de latitude sul e 53'19'49" de longitude oeste, com uma
distância de 7.142,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 69, na
coordenada 22'19'29" de latitude sul e 53'20'46" de longitude oeste,
com uma distância de 2.485,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
70, na coordenada 22'17'38" de latitude sul e 53'23'11" de longitude
oeste, com uma distância de 5.947,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 71, na coordenada 22'21'13" de latitude sul e 53'43'13" de
longitude oeste, com uma distância de 39.769,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 72, na coordenada 22'32'51" de latitude sul e
53'44'32" de longitude oeste, com uma distância de 26.552,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 73, na coordenada 22'34'54" de latitude
sul e 53'49'12" de longitude oeste, com uma distância de 9.381,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 74, na coordenada 22'36'47" de
latitude sul e 53'48'44" de longitude oeste, com uma distância de
3.841,00m; deste, segue por linha seca até o Ponto 75, na coordenada
22'38'38" de latitude sul e 53'51'38" de longitude oeste, com um
azimute de 234'33'14" e uma distância de 6.011,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 76, na coordenada 22'41'19" de latitude sul e
53'55'49" de longitude oeste, com uma distância de 1O.766,00m; deste,
segue à montante de um afluente do Córrego Daicuai, até o Ponto 77,
na coordenada 22'45'03" de latitude sul e 53'57'16" de longitude oeste,
com uma distância de 7.777,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
78, na coordenada 22'46'22" de latitude sul e 53'51'58" de longitude
oeste, com uma distância de 11.579,00m; deste, segue por estrada até
o Ponto 79, na coordenada 22'51'03" de latitude sul e 53'51'12" de
longitude oeste, com uma distância de 8.761,00m; deste, segue por
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estrada até o Ponto 80, na coordenada 22'50'52" de latitude sul e
53'49'02" de longitude oeste, com uma distância de 3.674,00m; deste,
segue por linha seca até o Ponto 81, na coordenada 22'54'05" de
latitude sul e 53'49'24" de longitude oeste, com um azimute de
184'58'30" e uma distância de 5.880,00m; deste, segue por estrada
até o Ponto 82, na coordenada 23'08'23" de latitude sul e 53'52'28" de
longitude oeste, com uma distância de 29.336,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 83, na coordenada 23'03'36" de latitude sul e
54'08'20" de longitude oeste, com uma distância de 30.835,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 84, na cooordenada 23'04'17" de latitude
sul e 54'08'07" de longitude oeste, com uma distância de 1.380,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 85, na coordenada 23'04'52" de
latitude sul e 54'11'29" de longitude oeste, com uma distância de
6.030,00m; deste, segue por linha seca até o Ponto 86, na coordenada
23'04'30" de latitude sul e 54'12'36" de longitude oeste, com um
azimute de 288'00'35" e uma distância de 2.007,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 87, na coordenada 23'04'41" de latitude sul e
54'14'09" de longitude oeste, com uma distância de 2.719,00m; deste,
segue por linha seca até o Ponto 88, na coordenada 23'04'54" de
latitude sul e 54'20'00" de longitude oeste, com um azimute de
266'33'27" e uma distância de 10.015,00m; deste, segue por estrada
até o Ponto 89, margem esquerda do Rio Amambaí, na coordenada
23'05'59" de latitude sul e 54'20'05" de longitude oeste, com uma
distância de 2.240,00m; deste, atravessa o referido rio e segue pelo
Córrego Panterrum até o Ponto 90, na coordenada 23'11'00" de latitude
sul e 54'22'41" de longitude oeste, com uma distância de 1O.468,00m;
deste, segue por linha seca até o Ponto 91, na coordenada 23'15'35"
de latitude sul e 54'21'50" de longitude oeste, com um azimute de
168'36'32" e uma distância de 7.536,00m; deste, segue por estrada
até o Ponto 92, na coordenada 23'13'36" de latitude sul e 54'08'10" de
longitude oeste, com uma distância de 24.229,00m; deste, segue por
estrada até o Ponto 93, na coordenada 23'12'52" de latitude sul e
54'07'59" de longitude oeste, com uma distância de 1.440,00m; deste,
segue por estrada até o Ponto 94, na coordenada 23'12'59" de latitude
sul e 54'01'25" de longitude oeste, com uma distância de 11.343,00m;
deste, segue por estrada até o Ponto 95, na coordenada 23'18'36" de
latitude sul e 54'0 l'54" de longitude oeste, com uma distância de
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10.464,00m; deste, segue por linha seca até o Ponto 96, na coordenada
23"23'54" de latitude sul e 54'00'11" de longitude oeste, com um
azimute de 162'08'26" e uma distância de 10.228,00m; deste, segue
por estrada até o Ponto 97, na coordenada 23"25'01" de latitude sul e
54'00'45" de longitude oeste, com uma distância de 2.268,00m; deste,
segue por linha seca até o Ponto 98, na coordenada 23'28'36" de
latitude sul e 54'01'05" de longitude oeste, com um azimute de
183°45'45" e uma distância de 6.633,00m; deste, segue por estrada
até o Ponto 99, na coordenada 23'31'19" de latitude sul e 54'02'42" de
longitude oeste, com uma distância de 5.943,00m; deste, segue por
linha seca até o Ponto 100, na coordenada 23'33'32" de latitude sul e
54'04'55" de longitude oeste, com um azimute de 221'24'34" e uma
distância de 5.602,00; deste, segue por linha seca, atravessando o
Córrego Pirajuí, até o Ponto 101, margem esquerda do Córrego Viúda,
na coordenada 23'39'20" de latitude sul e 54'07'56" de longitude oeste,
com uma distância de 11.858,00m; deste, segue pelo Córrego Viúda à
jusante até um afluente da margem direita e seguindo por este até o
Ponto 102, na coordenada 23'41'47" de latitude sul e 54'08'40" de
longitude oeste, com uma distância de 5.886,00m; deste, segue por
linha 'seca até o Ponto 103, na coordenada 23'44'21" de latitude sul e
54'09'19" de longitude oeste, com um azimute de 191'49'39" e uma
distância de 4.914,00m; deste, segue por um córrego à jusante até o
Ponto 104, margem esquerda do Córrego Morumbi, na coordenada
23'45'58" de latitude sul e 54'10'09" de longitude oeste, com uma
distância de 3.371,00m; deste, segue a montante pelo Córrego Morumbi, até o Córrego Pinheiro e segue pelo último, até o Ponto 105,
na coordenada 23'46'31" de latitude sul e 54'12'28" de longitude oeste,
com uma distância de 5.598,00m; deste, segue por estrada até o Ponto
106, margem esquerda do Rio Iguatemi, na coordenada 23'48'37" de
latitude sul e 54'19'33" de longitude oeste, com uma distância de
12.741,00m; deste, atravessa o referido rio e segue por uma estrada
até o Ponto 107, na coordenada 23'56'18" de latitude sul e 54'16'14"
de longitude oeste, com uma distância de 16.516,00m; deste, segue
por linha seca até o Ponto 108, na coordenada 23'57'28" de latitude
sul e 54'17'31" de longitude oeste, com um azimute de 224'15'24" e
uma distância de 3.076,00m; deste, segue por um córrego à jusante
até o Ponto 109, margem esquerda do Córrego Vito - I - Cuê, na
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coordenada 23'58'42" de latitude sul e 54'18'12" de longitude oeste, com
uma distância de 2.819,00m; deste, segue por estrada até o Ponto 110,
na coordenada 23'59'54" de latitude sul e 54'19'03" de longitude oeste,
e uma distância de 2.641,00m; deste, segue por estrada, atravessando o
Rio Paraná, por ponte, com um distância de l1.024,00m, até o Ponto 00,
ponto inicial da presente descrição, perfazendo assim um perímetro total
de 821.768,00m e uma área aproximada de 1.003.059ha.
Art. 4' A APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná tem também
por finalidade a proteção do entorno das unidades de proteção integral
criadas, ou que vierem a ser criadas na região, inseridas dentro de
seus limites, ficando excluída a área do Parque Nacional de Ilha
Grande.
Art. 5' Na implantação e manejo da APA serão adotadas, entre
outras, as seguintes medidas:
I - elaboração do zoneamento ambiental, a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ihama), definindo as atividades
a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão
ser restringidas e proibidas;
U - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, O uso
racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos
recursos ambientais;
lU - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou
evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas
finalidades;
V - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN), instituídas pelo Decreto n' 1.922, de 5
de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.

Art. 6' Ficam proibidas ou restringidas na APA, entre outras,
as seguintes atividades:
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I - implantação de atividades industriais potencialmente polnidoras, que impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água;
U - realização de obras de terraplenagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem alteração das condições
ecológicas locais, principalmente nas zonas de vida silvestre;

UI - exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão das terras, o assoreamento das coleções lúdricas ou o comprometimento dos aquíferos;
IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura
ou molestamento de espécies raras da biota regional;
V - despejo, nos cursos d'água abrangidos pela APA, de
efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio
ambiente;
Art. 7· A APA será implantada, administrada e fiscalizada pelo
Ibama, em articulação com os demais órgãos federais, estaduais e
municipais, e organizações não-governamentais.
Parágrafo único. O Ibama, nos termos do § 1· do art. 9· da Lei
n" 6.902, de 27 de abril de 1981, poderá firmar convênios e acordos
com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem prejuízo de sua
competência.
Art. 8· Serão estabelecidas na APA Zonas de Vida Silvestre, de
acordo com a Resolução Conama n" 10, de 14 de dezembro de 1988.
Parágrafo único. As zonas de vida silvestre, de que trata o
caput deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais
mencionadas no art. 18 da Lei n· 6.938, de 31 de agosto de 1981, e
Resoluções Conama n? 4, de 18 de setembro de 1985, e 10, de 1988,
e aquelas a serem definidas no zoneamento, as quais ficarão sujeitas às restrições de uso para utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, nos termos
do art. 225 da Constituição.

Art. 9· O Ibama poderá criar Conselho Gestor da APA ou grupos técnicos para apoiar a implantação das atividades de administração, a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do plano de
gestão ambiental.
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Art. 10. Os investimentos e financiamentos a serem concedidos
por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da
iniciativa privada e organismos internacionais, destinados à região
compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as
diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 11. As autorizações concedidas pelo Ibama não dispensarão outras exigências legais cabíveis.
Art. 12. As penalidades previstas nas Leis n? 6.902 e 6.938, de
1981, e no Decreto n" 99.274, de 6 dejunbo de 1990, serão aplicadas pelo
Ibama, para preservação da qualidade ambiental da região da APA.
Art. 13. O Ibama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause
(110) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Declara de utilizade pública a Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris,
com sede na Cidade de Santos (SP), e outras
entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris, com
sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 54.359.633/0001-10 (Processo MJ n' 23.899/94-31);
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U - Associação Instrutiva José Bonifácio, com sede na Cidade
de Santos, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 58.198.250/000168 (Processo MJ nº 9.394/93-73);
UI - Associação Municipal de Proteção ao Menor, com sede
na Cidade de Presidente Bernardes, Estado de São Paulo, portadora
do CGC nº 55.250.971/0001-81 (Processo MJ nº 12.325/94-18);
IV - Casa da Mãe Pobre Bittencourt Sampaio, com sede na
Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 59.851.584/0001-51 (Processo MJ nº 16.094/93-50);
V _ Centro Comunitário Aliança, com sede na Cidade de
Anápolis, Estado de Goiás, portador do CGC nº 74.025.404/0001-76
(Processo MJ nO 14.527/96-67);
VI - Congregação das Irmãs da Providência, com sede na
Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 71.854.319/0001-22 (Processo MJ nº 16.612/96-13);
VII - Creche Comunitária Maria Bessa, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nO 20.970.711/0001-04 (Processo MJ nº 6.092/96-41);
VIU - Creche Irmã Albina Cereda, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 59.479.790/0001-82
(Processo MJ nº 19.287/93-90);
IX - Creche Nossa Senhora Aparecida, com sede na
Cidade de Restinga, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 46.733.986/0001-00 (ProcessoMJ nº 18.441/93-42);
X - Grupo Salva Vidas, com sede na Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC nO 23.098.718/0001-68
(Processo MJ nO 15.598/97-21);
XI - Hospital e Maternidade de Careaçu, com sede na
Cidade de Careaçu, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
nº 19.038.728/0001-30 (Processo MJ nO 10.474/94-99);
XII - Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado, com sede na Cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo,
portador do CGC nº 44.852.267/0001-82 (Processo MJ nO 9.769/94-95);
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XIII - Hospital São José de Conselheiro Pena, com sede na
Cidade de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC n' 19.768.472/0001-17 (Processo MJ n' 15.207/94-90);
XIV - Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela, com
sede na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
portadora do CGC n" 86.835.535/0001-06 (ProcessoMJ n' 14.940/97-94);
XV - Pastoral da Criança, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, portadora do CGC n" 00.975.471/0001-15 (Processo
MJ n" 19.118/97-56).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Iris Rezende

(111) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a declaração de interesse
social e ecológico para fins de desapropriação
da área de terra abrangida pela Reserva
Extrativista do Rio Cajari, criada pelo Decreto n' 99.145, de 12 de março de 1990, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
disposições da Lei n' 4.132, de 10 de setembro de 1962, e do Decreto
n' 98.897, de 30 de janeiro de 1990,
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DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de interesse social e ecológico para fins
de desapropriação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a área de terra com aproximadamente 501. 771,l014ha (quinhentos e um mil, setecentos e setenta e um hectares, dez ares e quatorze centiares) abrangida pela
Reserva Extrativista do Rio Cajari, criada pelo Decreto n' 99.145, de
12 de março de 1990, localizada nos Municípios de Laranjal do Jari,
Vitória do Jari e Mazagão, no Estado do Amapá, de acordo com a
planta e memorial descritivo constante do Processo Administrativo
n'' 02001.002773/95-16, assim descrito: Norte: partindo-se do Ponto
Marco "M-10/8AT" de coordenadas geográficas 00'25'53,12"8 e
52'24'57,74''WGr., situado na cabeceira do Igarapé Curral Grande ou
das Pedras; dai, segue-se pela margem direita do citado igarapé, à
jusante, na distância de 17.125,03m, até o encontro com o Rio Braço
do Cajari, no Ponto Digitalizado "P-Oh de coordenadas geográficas
00'26'55,14"8 e 52'16'34,45''WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do citado rio, à montante, na distância de 4.329,31m, até o encontro
com o Igarapé Criminoso, no Ponto Digitalizado "P-02» de coordenadas geográficas 00'25'01,88"8 e 52'17'36,04''WGr.; dai, segue-se pela
margem esquerda do citado igarapé, à montante, na distância de
13.335,39m, até sua cabeceira, no Marco "M-1h de coordenadas
geográficas 00'19'35,36"8 e 52'14'14,18"WGr.; dai, segue-se por várias linhas retas no azimute e distância médias de 40'56'02" 400,59m, até a Estaca "09,, de coordenadas geográficas 00'19'26,26"8
e 52'14'05,52''WGr.; dai, segue-se por uma linha reta no azimute e
distância de 151'05'53" - 955,02m, até o Marco "M-12/8AT" de
coordenadas geográficas 00'19'53,49"8 e 52'13'50,76''WGr., situado
na cabeceira do Igarapé Aningal; dai, segue-se pela margem direita
do citado igarapé, à jusante, na distância de 21.670,99m, até o
encontro com o Rio Cajari, no Ponto Digitalizado "P-03" de coordenadas geográficas 00'23'57,98" e 52'05'18,89''WGr.; daí, segue-se pela
margem esquerda do citado rio, à montante, na distância de
5.773,79m, até o encontro com o Igarapé Chapéu Virado, no Ponto
Digitalizado "P-04" de coordenadas geográficas 00'21'12,14"8 e
52'05'49,24''WGr.; dai, segue-se pela margem esquerda do citado
igarapé, à montante, na distância de 28.0n,36m, até sua cabeceira,
no Marco "M-13/8AT" de coordenadas geográficas 00'16'05,51"8 e
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51'55'10,25''WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e
distância de 173'39'03" - 14.482,85m, até o Marco «M-14/8AT" de
coordenadas geográficas 00'23'54,30"8 e 51'54'18,60"WGr.; situado
na cabeceira de um igarapé formador do Igarapé Lago Ajuruxi; daí,
segue-se pela margem direita do citado igarapé, àjusante, na distância de 56.320,20m, até o citado igarapé, até o encontro com o Rio
Amazonas (Canal do Norte), no Marco «M-15/8AT» de coordenadas
geográficas 00'32'09,43"8 e 51'32'31,11''WGr. Leste: do marco antes
descrito, segue-se pela margem esquerda do citado rio, à montante,
na distância de 73.306,34m, até o encontro com o Igarapé Matauaú;
no Marco «M-Ol/8AT» de coordenadas geográficas 01"04'58,94"8 e
51'45'57,37''WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do citado
Igarapé, à montante, na distância de 7.423,47m, até o Marco
«M-02/8AT" de coordenadas geográficas 01"02'42,75"8 e
51'48'43,77'WGr. Sul: do Marco antes descrito, segue-se por uma reta
no azimute e distância de 272'47'31" - 9.806,73m, até oMarco «M-02-A"
de coordenadas geográficas 01'02'26,46"8 e 51'54'00,65''WGr., situado
junto ao Igarapé Mata-Fome; daí, segue-se por uma linha reta no
azimute e distância 251'17'30" - 8.958,68m, até o Marco «M-03/8AT"
de coordenadas geográficas 01'04'01,23"8 e 51'58'36,82''WGr.; daí,
segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 269'07'12" 11.824,80m até o Marco «M-04/8AT" de coordenadas geográficas
01'04'07,01"8 e 52'04'59,34''WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no
azimute e distância de 345'28'00" - 10.329,25m, até o Marco
«M-05/8AT" de coordenadas geográficas 00'58'41,38"8 e
52'06'23,09"WGr.; situado na margem direita do Igarapé do Comércio; daí, segue-se pela margem direita do citado igarapé, à jusante,
na distância de 9.231, 76m, até o encontro com o Rio Muriacá, no Ponto
Digitalizado «M-06" de coordenadas geográficas 00'55'25,63"8 e
52'04'03,10''WGr. Oeste: do Ponto antes descrito, segue pela margem
esquerda do citado rio, à montante, na distância de 31.766,74m, até
o encontro com o Igarapé Rio Branco, no Ponto Digitalizado «M-07"
de coordenadas geográficas 00'47'34,13"8 e 52'15'48,20''WGr.; daí,
segue-se pela margem esquerda do citado igarapé, à montante, na
distância de 18.353,04m, até sua cabeceira junto à «Bacia Branca»,
no marco «M-08/8AT" de coordenadas geográficas 00'41'48,11"8 e
52'21'46,48"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e
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distância de 357'53'43" - 8.573,77m, até o Marco «M-09/8AT" de
coordenadas geográficas 00'37'09,13"8 e 52'21'56,58"WGr.; situado
na estrada BR-156,junto a ponte de madeira sobre o Igarapé do Meio;
daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância 344'54'43" 21.504,53m, até o Marco «M-10/8AT", início da presente descrição
perimétrica.
Art. 2º A Reserva Extrativista do Rio Cajari tem por objeto
garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos
naturaís renováveis tradicionalmente utilizados pelas populações
extrativistas dos Municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e
Mazagão.
Art. '32 Caberá ao Ibama a permanente gestão, no sentido de
assegurar a eficaz utilização da reserva.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause
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REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 85, DE 1997 C*)
Autoriza o Estado do Maranhão a contratar, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo
dos Estados, operação de créditojunto à Caixa

Econômica Federal (CEFJ, no valor de
R$100.000.000,OO (cem milhões de reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É oEstado doMaranhão autorizado a contratar, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados, com garantia da União, operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal CCEF), no valor de R$100.000.000,OO (cem
milhões de reais).

Art 2' A operação de crédito, a ser firmada nos termos do
respectivo Contrato de Abertura de Crédito, tem as seguintes condições e características:
(*) Republicada por deliberação do Plenário, por inexatidão material, ocorrida na

publicação no DO de 17.9.1997 (pãg. 6196 desta obra),
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a) valor pretendido: R$100.000.000,00 (cem milhões de reais);

b) garantidor: União;

c) contragarantias: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão encargos financeiros de 2,0428% a.m. (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito
décimos de milésimos por cento ao mês), equivalentes, em 28 de
agosto de 1997, ao custo de captação médio da Caixa Econômica
Federal (CEF), acrescido de juros de 0,5% a.m, (cinco décimos por
cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
- os encargos financeiros anteriormente citados serão repactuados trimestralmente, com base no último balancete da Caixa
Econômica Federal (CEF);
- a Caixa Econômica Federal (CEF) fará jus à comissão de
abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a. (um inteiro e cinco
décimos por cento ao ano), sobre o valor do empréstimo, incorporado
pro-rata tempore mensalmente ao saldo devedor da operação;
e) forma de pagamento:
- o empréstimo será pago em dezesseis prestações mensais
consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira em 30 de setembro de 1997 e as demais em
iguais dias dos meses subseqüentes, e a última em 30 de dezembro
de 1998;
- durante os meses de setembro a dezembro de 1997, as prestações
que vencerem nesse período poderão ser pagas parcialmente, em montante não inferior ao apurado mediante a aplicação das condições
previstas na Resolução n' 103, de 1996, do Senado Federal, relativamente ao que se refere a prazo, encargos e sistema de amortização;
- durante o período em que vigorarem as condições estabelecidas anteriormente, o diferencial não pago, apurado entre a prestação
real devida e o valor obtido mediante a aplicação das condições
aprovadas pelo Senado Federal, será incorporado ao saldo devedor
consolidado, passando a integrar a base .de cálculo para as prestações
seguintes;
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fJ destinação dos recursos: a quitação de dívidas flutuantes
existentes em 30.11.1995 e ainda pendentes, ou o ressarcimento ao
Estado do valor de dívidas flutuantes existentes naquela data e já
quitadas pelo Estado.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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de 8 de setembro de 1997
..
(13) - Decreto de 5 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Dom
Orione, situado no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado naDO de 8 de setembro de 1997........
(14) - Decreto de 5 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campinas, Quinhão nº 4, situado no Município de Unaí, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de

1997
(15) -

6330

6331

6332

Decreto de 5 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, situado no Município de Presidente Olegário, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de setembro de

1997
Decreto de 8 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mamoneira, conhecido como Fazenda Mangal, situado no Município de Natalândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
DO de 9 de setembro de 1997
(17) - Decreto de 9 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda da
Mata lI, desmembrado da Fazenda Bom Retiro do Indaiá, situado no
Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de setembro de 1997
(18) - Decreto de 9 de setembro de 1997 - Cria o Consulado do Brasil em
Orlando, Estados Unidos da América. Publicado no DO de 10 de
setembro de 1997.
(19) - Decreto de 10 de setembro de 1997 - Revoga Decreto publicado no
Diário Oficial da União, de 14 de janeiro de 1997. Publicado no DO de
11 de setembro de 1997
.
.

6333

(16) -

(20) -

(21) -

6334

6335

6336

6336

Decreto de 11 de setembro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede na Cidade de Patos
de Minas (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 12 de setembro

de 1997

6337

Decreto de 11 de setembro de 1997 - Outorga às Centrais Elétricas
Cachoeira Dourada S.A. concessão para o aproveitamento da energia
hidráulica em trecho do Rio Paranaíba, nos Municípios de Itumbiara e
Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Publicado no DO de 12 de
setembro de 1997
:..

6339
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6463
Decreto de 11 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Claro
constituído pelos Lotes Rurais nss 29, 393, 393-A, 393-B, 395, 404, 405
e 406, da Gleba n" 2, e Lote Rural B, da Gleba n" 1, todos da Colônia G
Apucaraninha, localizado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de setembro de
1997 .

6340

Decreto de 11 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alagoa Nova,
constituído pela Gleba n" 3, situado no Município de Alagoa Grande,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado noDO de 12 de
setembro de 1997

6342

Decreto de 11 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mineiros
ou Avencal, constituído por uma área rural situada no lugar denominado Mineiros, conhecido como Avencal, localizado no Município de
Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 12 de setembro de 1997

6343

Decreto de 11 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jambeiro,
situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de setembro de 1997 ...

6344

Decreto de 11 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tesouro
~ Parte A, constituído pelo Lote Rural n" 477-B, 2~ e 3~ partes,' da
Colônia G Apucaraninha, localizado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
setembro de 1997

6345

Decreto de 11 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caiçara,
situado no Município de Cachoeira dos Indios, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de setembro de 1997 .....

6346

(28) -

Decreto de 11 setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Campo Belo, situado no Município de Campina Verde, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de setembro
de 1997 .

6347

(29) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 21.919.826,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15
de setembro de 1997 .
.

6348

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) -
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6464
(30) -

(31) -

(32) -

(33) -

(34) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$2.1ü7.516,OO em favor do
Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997 ......
Decreto de 12 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$8.638.üSO,OO, em favor do
Ministério das Comunicações, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997
Decreto de 12 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$35.422.544,OO, em favor do
Ministério das Comunicações, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997 .
Decreto de 12 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$59.796. 750,00,
em favor do Ministério do Trabalho, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997
Decreto de 12 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, constituído pelos Lotes Rurais de nss 227-A, 227-B, 229, 231~A,
231-B e 233, todos da Gleba nv L,da ColôniaG Apucaraninha, localizado
no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras providên.
cias. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997

6349

6350

6351

6352

6353

(35) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Prczerpina, constituído por uma área de terras situada na Fazenda Apucarana
Grande, localizado no Município de Ortigueíra, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997

6354

(36) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda RR.2-B,
constituído pela Fazenda RR.2-B - Gleba n!.' 6, localizado no Município
de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 15 de setembro de 1997 .

6355

(37) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Paula, constituído pelo Lote Rural n!.' 2, da subdivisão de parte do
Quinhão ns t, da Fazenda Apucarana Grande, localizado no Município
de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 15 de setembro de 1997.
.

6356

(38) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda RR.l-B,
situado no lugar Fazenda RR.2, Quinhões 2, 3 e 2-A, da Fazenda
Apucarana Grande, localizado no Município de Ortigueira, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 15 de setembro

de 1997
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6357

6465
(39) -

Decreto de 12 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda JS,
destacado dos Quinhões 2, 3, e 3-A, da Gleba Apucarana Grande,
localizado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 15 de setembro de 1997 .....
(40) - Decreto de 16 de setembro de 1997 - Declara de utilidade pública a
Associação Batataense dos Deficientes Físicos, com sede na Cidade de
Batatais (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 17 de setembro
de 1997
(41) - Decreto de 16 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, desmembrado da Fazenda Três Ilhas, conhecido por Fazenda São Domingos,
situado no Município de Sandovalina, Estado de São Paulo, e dá outras
providências. Publicado no DO de 17 de setembro de 1997
(42) - Decreto de 16 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São Domingos, situado no Município de Sandovalina, Estado de São
Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de setembro
de 1997
.

6359

6360

6362

6363

(43) -

Decreto de 17 setembro de 1997 -Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira em sociedade de arrendamento mercantil a ser constituída pela Hewlett-Packard Finance
Company. Publicado no DO de 18 de setembro de 1997

6364

(44) -

Decreto de 17 de setembro de 1997 - Transfere para o Sistema de
Comunicação Itália Viva S.A., a concessão outorgada à Trídio-Radiodífusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 18 de setembro de 1997

6365

(45) -

Decreto de 17 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 18 de setembro de 1997 .

6366

(46) -

Decreto de 18 de setembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$12.129.000,OO, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de setembro de

1997

.

6367

(47) -

Decreto de 18 de setembro de 1997 - Credencia a Universidade
Salvador (Unifacs), com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Publicado no DO de 19 de setembro de 1997

6367

(48) -

Decreto de 18 de setembro de 1997 -Autoriza o aumento do capital
social da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). Publicado no DO de 19 de setembro de 1997

6368
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6466
(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

(54) -

(55) -

(56) -

Decreto de 19 de setembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$3.860.000,OO, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no DO de 22 de setembro de 1997
Decreto de 19 de setembro de 1997 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1996, o crédito especial aberto
pelo Decreto de 25 de outubro de 1996. Publicado no DO de 22 de
setembro de 1997 ".......................
Decreto de 19 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$621.948.858,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1997
Decreto de 19 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$450.000,OO, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1997
Decreto de 19 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$1.274.648,OO, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1997
Decreto de 19 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$6.765.945,OO, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de setembro de 1997 .
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Olinda-Pernambuco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Balsa Nova Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997 .

6369

6370

6371

6372

6373

6374

6375

6376

(57) -

Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Platina de Ituiutaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997 ..
(58) - Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da.Rádio
Imembuí S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
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6377

6378

6467
(59) -

Decreto de 22 de setembro de 1997 -Transfere para a Fundação João
Paulo II a concessão outorgada à JMB Empreendimentos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Gravata, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 23 de setembro

de 1997....
(60) -

(61) -

(62) -

(63) -

(64) -

(65) -

(66) -

.

Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sete Colinas de Uberaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
São Joaquim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Luz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 23
de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube Nepomuceno Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Porto Novo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Além Paraíba, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 23 de setembro de 1997
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Transfere para a Rádio Águas
Quentes de Fernandópolis Ltda., a concessão outorgada à Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Fernand6polis, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 23 de setembro de 1997 ....
Decreto de 22 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
América S.A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 23 de setembro de 1997

6379

6380

6381

6382

6383

6384

6385

6386

(67) -

Decreto de 22 de setembro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes,
do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor global de R$105.373.70Q,OO, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 23 de setembro de 1997 .....
(68) - Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Alegre, situado no Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de

1997........

6387

6388
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6468
(69) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para flna de reforme agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Tomazzini, situado no Município de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro
de 1997 ..
..

6389

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Macaco Assado,
situado no Município de Pio XII, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 ....

6390

(71) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Agua
Fria, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6091

(72) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho São Pedro,
situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

9392

(73) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brumado,
situado no Município de Heitoraí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6393

(74) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capim
Puba, situado no Município de Heitoraf, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6394

(75) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brumado/Mata do Pará, situado no Município de Heitoraf, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro
de 1997
..

6395

(76) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brumado,
situado no Município de Heitoraí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 ....

6396

(77) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de interesse social para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Agua
Bonita», situado no Município de Rio Verde, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6397

(78) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Samba, situado no
Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6398

(70) -
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6469
(79) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Itabaiana, situado
no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1997
(80) - Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Junco, situado no
Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1997
(81) - Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social,para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraná,
situado nos Municípios de Girau do Ponciano e Traipu, Estado de
Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro

(82) -

6399

6400

de 1997

6401

Decreto de 23 de setembro de 1997 -Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riachão/Santa Rita/Lagoa do Reinado, situado no Município de 'I'raipu,
Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado noDO de 24 de
setembro de 1997

6402

(83) -

Decreto de 23 de setembrode 1997 -Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Massangana, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 .........
(84) - Decreto de 23 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$3.115.162,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997
Decreto de 23 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda e transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial no valor de R$104.240.000.000,OO; para os
fíns que especifica. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 .........
(86) - Decreto de 23 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$6.500.000,OO, em favor do
Ministério Público da União, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 ......

6403

6404

(85) -

6405

6406

(87) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Andradas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Andradas, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 24 de setembro de 1997

6407

(88) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Aurilândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 24 de setembro de 1997

6408

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t, 2, p. 6457-6472, set. 1997

6470
(89) -

(90) -

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Guaxupé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1997

6409

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Transfere para a Rádio
Fraternidade Ltda. a concessão outorgada à Rádio Centenário de
Araras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda

média, na Cidade de Araras, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
(91) -

(92) -

(93) -

(94) -

(95) -

(96) -

(97) -

(98) -

24 de setembro de 1997

6410

Decreto de 23 de setembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997.

6411

Decreto de 23 de setembro de 1997 '- Declara de utilidade pública,
para fina de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona. Publicado no DO de
24 de setembro de 1997

6412

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 25 de setembro de 1997 ....."...........

6413

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Juazeiro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. Publicado no DO de
25 de setembro de 1997 .

6414

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Colider, Estado de
Mato Grosso. Publicado no DO de 25 de setembro de 1997

6415

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Cajuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cajuru, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 25 de setembro de 1997

6416

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Dispõe sobre concessão de
autorização à American International Airways Inc., para funcionar no
Brasil, como empresa de transporte aéreo regular de carga. Publicado
no DO de 25 de setembro de 1~97 .

6417

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Dispõe sobre concessão de
autorização à Polar Air Cargo Inc., para funcionar no Brasil, como
empresa de transporte aéreo regular de carga. Publicado no DO de 25
de setembro de 1997 .

6418

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6457-6472, set, 1997

6471
Decreto de 24 de s~t.emb~o ~e 1997 -Decla~a de interesse social, para
fms de reforma agrana, o imóvel rural denominado Santo Antoniotíianta Maria/Senhor do Bonfim, situado no Município de Poço Redondo
Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
setembro de 1997
.

6419

(100) - Decreto de 24 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído das Fazendas
Santa Luzia, Santo Antonio, Petrolinda, Eldorado e São Francisco,
situado nos Municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo,
Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
setembro de 1997

6420

(99) -

(101) -

Decreto de 24 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alto Bonito/MandassaialFazenda NovalFortaleza/Fazenda Santa Maria/Fazenda São José I/São José 11, situado DO Município de Poço Redondo,
Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
setembro de 1997

6421

(102) - Decreto de 24 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Alto Bonito do Formoso/Santa Terezinha/Lagoa do Tirri, situado DO
Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de setembro de 1997 .

6422

(103) - Decreto de 25 de setembro de 1997 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campo Alegre, situado no Município de Terra Nova,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de
26 de setembro de 1997

6424

(104) - Decreto de 26 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Querência (parte), situado no Município de Terenos, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
setembro de 1997

6425

(105) - Decreto de 26 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Iturama, situado no Município de Campina Verde, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de setembro
de 1997 ...

6426

(106) - Decreto de 26 de setembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
Reunidas Jaqueira/Rancho Alegre/Lagoa do BonitoNolta do Rio, situado nos Municípios de Wagner e Lençóis, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1997 .....

6427

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6457-6472, set. 1997

6472
(107) - Decreto de 26 de setembro de 1997 - Cria o Programa de Apoio e
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no Nordeste e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de setembro de 1997

6428

(108) - Decreto de 30 de setembro de 1997 - Cria o Parque Nacional de
Ilha Grande, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, e dá outras
providências. Publicado naDO de 1'" de outubro de 1997

6430

(109) - Decreto de 30 de setembro de 1997 - Dispõe sobre a criação da Área
de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, nos Estados
do Paraná e Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado
no DO de 1Q de outubro de 1997

6435

(110) - Decreto de 30 de setembro de 1997 - Declara de utilidade pública
a Associação dos Ex-Alunos do Colégio SteUa Maris, com sede na
Cidade de Santos (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 1Q de
outubro de 1997

6446

(111) - Decreto de 30 de setembro de 1997 - Dispõe sobre a declaração de
interesse social e ecológico para fms de desapropriação da área de terra
abrangida pela Reserva Extrativista do Rio Cajari, criada pelo Decreto
n Q 99.145, de 12 de março de 1990, e dá outras providências. Publicado
naDO de 1Q de outubro de 1997
..

6448

REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO
85 -

Resolução de 16 de setembro de 1997 - Autoriza o Estado do Maranhão a contratar, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados, operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$100.000.000,OO (cem
milhões de reais). Publicada no DO de 17 de setembro de 1997
Republicada no DO de 26 de setembro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6457-6472, set. 1997

6196
6453

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ALAGOA NOVA, ALAGOA GRANDE (PB)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 11 de setembro de 1997

.

6342

ALTO BONITOIMANDASSAIAlFAZENDA NOVAlFORTALEZAlFAZENDA
SANTA MARIAlFAZENDA SÃO JOSÉ I E n, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 24 de setembro de 1997 ....

6421

AMERICAN INTERNATIONAL AlRWAYS INC.
Instalação, autorização
(97) Decreto de 24 de setembro de 1997

6417

0.0

.

ÃREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS E VÃRZEAS DO RIO
PARANÁ
Criação
(109) Decreto de 30 de setembro de 1997

.

6435

ASSEMBLÉIA GERAL DO CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÃRlAS (CIAT)
Normas
Decreto n'!2.330, de 30 de setembro de 1997

6316

ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FíSICOS, BATATAlS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

6360

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6474
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DR. PAULO BORGES, PATOS DE MINAS
(MG)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

6337

ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRIA ANA ROBERTO, MISSÃO VELHA (CE)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

..

6337

ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRIA RURAL DE TARUMÃ, ASSIS (SP)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

..

6337

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
CAMBIRA, CAMBlRA (PR)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

6360

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
CATANDUVAS, CATANDUVAS (PR)
Utilidade pública; declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

6360

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
PINHAIS, PINHAIS (PRl
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

6360

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO COLÉGIO STELLA MARIS, SANTOS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

..

6446

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÉNÇÃO
(AEBVBl, ARAÇARIGUAMA (SPl
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997 .....

6360

ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR, GUARULHOS
(SPl
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6360

6475
ASSOCIAÇÃO INSTRUTIVA JOSÉ BONIFÁCIO, SANTOS (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

.

6446

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MENOR, PRESIDENTE
BERNARDES (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997 ....

6446

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO HOSPITAL SANTA LfBERA, JÓIA (RS)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 .....

6337

ASSOCIAÇÃO RENASCER, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

6360

O"

ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CULTURA JUDAICA, SÃO PAULO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 ..

6337

B
BANCO BOAVISTA S.A
Capital social, aumento; Interesse do governo brasileiro

6323

(5) Decreto de 3 de setembro de 1997 .

BARBADOSIBARRO BRANCO/SANTO ANTONIOfLAMBEDOR, CANTANHEDE(MA)
Interesse social, declaração
(6) Decreto de 4 de setembro de 1997

6324

.

BEBIDA
Padronização; Classificação; Registro; Inspeção; Produção; Fiscalização;
Lei n'' 8.918/94, regulamentação
Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997 ..

6211

BENEFICÉNCIA HOSPITALAR DE BELA VISTA, BELA VISTA (MS)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

.

6337

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6476

c
CANOLA
Financiamento, valores, defíniçãc
Decreto n'l 2.316, de 4 de setembro de 1997

.

6286

.

6323

Credit Suisse First Boston; Decreto Não Numerado (18) de 13.1.97,
revogação
(19) Decreto de 10 de setembro de 1997
.

6336

CAPITAL SOCIAL
Aumento; Banco Boavista S.A.; Interesse do governo brasileiro
(5) Decreto de 3 de setembro de 1997

Hewlett-Packard Finance Company
(43) Decreto de 17 de setembro de 1997.

6364

CARGO EM COMISSÃO
Estatuto e quadro demonstrativo, aprovação; Fundação Nacional de
Artes (Funarte)
Decreto n!! 2.323, de 9 de setembro de 1997
.

6300

Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações; Decreto n" 2.048/96, alteração
Decreto n" 2.320, de 8 de setembro de 1997

6291

Ministério da Justiça; Decreto n 21.796/96, alteração
Decreto nº 2.315, de 4 de setembro de 1997
.

6276

Remanejamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n'2 2.329, de 30 de setembro de 1997

6316

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Justiça; Decreto n 21.807/96, alteração
Decreto n'2 2.319, de 8 de setembro de 1997..
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n'2 2.321, de 8 de setembro de 1997.........
Ministério das Minas e Energia; Decreto n'' 1.820/96, alteração
Decreto n'2 2.328, de 30 de setembro de 1997..

6291
6297
6315

CASA DA MÃE POBRE BITTENCOURT SAMPAIO, JOAQUIM DA BARRA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6446

6477
CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
Estatuto social, alteração; Decreto n" 2.122/97
Decreto n!l 2.325, de 17 de setembro de 1997

.

6310

CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA S.A
Energia hidráulica, aproveitamento, concessão
Itumbiara e Cachoeira Dourada (GO)
(21) Decreto de 11 de setembro de 1997

.

6339

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A (ELETRONORTE)
Imóvel; Servidão administrativa
(91) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6411

CENTRO COMUNITÁRIO ALIANÇA, ANÁPOLIS (GO)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

.

6446

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
(CIEE), RECIFE (PEl
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

6360

CENTRO EDUCACIONAL RENASCER, CAMBÉ (PR)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 .....

6337

CEVADA

Financiamento, valores, definição
Decreto nº 2.316, de 4 de setembro de 1997 ...

6286

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBAl
Aumento de capital, autorização
(48) Decreto de 18 de setembro de 1997

6368

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (CESP)
Imóvel, desapropriação
Sete Barras (SP)
(92) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6412

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA PROVIDÉNCIA, SOROCABA (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

.

6446

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6478
CONJUNTO BOA SORTE, WENCESLAU GUIMARÃES (BAl
Interesse social, declaração
(3) Decreto de F de setembro de 1997 ......

6321

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN)
Composição
Decreto n'l 2.327, de 23 de setembro de 1997

6313

.

CRECHE COMUNITÁRIA MARIA BESSA, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997 ......

6446

CRECHE IRMÃ ALBINA CEREDA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de ao de setembro de 1997 .....

6446

CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA, RESTINGA (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

6446

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
Capital social; Interesse do governo brasileiro; Decreto Não Numerado
(18) de 13.1.97, revogação
(19) Decreto de 10 de setembro de 1997

6336

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997 o..

6405

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(50) Decreto de 19 de setembro de 1997

6370

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério da
Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997..........

6405

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(54) Decreto de 19 de setembro de 1997

6374

Justiça Eleitoral
(84) Decreto de 23 de setembro de 1997

6404

Ministério da Ciência e Tecnologia
(46) Decreto de 18 de setembro de 1997
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997

.

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6367
6387

6479
Ministério da Cultura
(52) Decreto de 19 de setembro de 1997
(53) Decreto de 19 de setembro de 1997

.
.

6372
6373

Ministério da Fazenda
(30) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6349

Ministério da Previdência e Assistência Social
(29) Decreto de 12 de setembro de 1997 .......
Ministério das Comunicações
(31) Decreto de 12 de setembro de 1997
(32) Decreto de 12 de setembro de 1997

6348
.

6350
6351

.

Ministério das Minas e Energia
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997
Ministério do Trabalho
(33) Decreto de 12 de setembro de 1997
Ministério dos Transportes
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997

.

6387

.

6352
.

.

6387

Ministério Público da União
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(49) Decreto de 19 de setembro de 1997
..
(51) Decreto de 19 de setembro de 1997 .
.

6406
.
.

6369
6371

D
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997
Sete Barras (SP)
(92) Decreto de 23 de setembro de 1997
Imóvel; Reforma agrária
Alagoa Nova, Alagoa Grande (PB)
(23) Decreto de 11 de setembro de 1997
Alto Bonito/Mandassaia/Fazenda NovaIFortaleza/Santa Marie/Fazenda São José I e II, Poço Redondo (SE)
(101) Decreto de 24 de setembro de 1997
.
BarbadosIBarro Branco/Santo AntoniolLambedor, Cantanhede (MA)
(6) Decreto de 4 de setembro de 1997...................
Conjunto Boa Sorte, Wenceslau Guimarães (BA)
(3) Decreto de 12de setembro de 1997 .

6448
6412

6342

6421
6324
6321

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6480
Engenho Água Fria, Maragogi (AL)
(71) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Engenho Massangana, Maragogi CAL)
(83) Decreto de 23 de setembro de 1997
Engenho São Pedro, Maragogi CAL)
(72) Decreto de 23 de setembro de 1997
..
Fazenda Água Bonita, Rio Verde (GO)
(77) Decreto de 23 de setembro de 1997 ......
Fazenda Brumado, Heitoraí (GO)
(73) Decreto de 23 de setembro de 1997 .....
(76) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Fazenda Brumado/Mata do Pará, Heitoraí (GO)
(75) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Caiçara, Cachoeira dos Índios (PB)
(27) Decreto de 11 de setembro de 1997 ....
Fazenda Campo Alegre, Terra Nova (BA)
(103) Decreto de 25 de setembro de 1997.
Fazenda Campo Belo, Campina Verde (MG)
(28) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fazenda Campinas, Unaí (MG)
(14) Decreto de 5 de setembro de 1997
Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(74) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Dom Orione, Betím (MG)
(13) Decreto de 5 de setembro de 1997 ...
Fazenda lturama, Campina Verde (MG)
(105) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..
Fazenda Jambeiro, Paracatu (MG)
(25) Decreto de 11 de setembro de 1997 ...
Fazenda JS, Ortigueira (PR)
(39) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Lages, Riachínho (Ma)
(8) Decreto de 4 de setembro de 1997 .
(9) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
Fazenda Mangal, Natalândia (MG)
(16) Decreto de 8 de setembro de 1997 ...
Fazenda da Mata, Perdizes (MG)
(17) Decreto de 9 de setembro de 1997.
Fazenda Mineiros, Teixeira Soares (PR)
(24) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fazenda Nova Querência, Terenos (MS)
(104) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..

6391
6403
.

6392
6397
6393
6396
6395
6346

.

.

6424
6347

.

6332
6394
6331
6426
6344
6359
6326
6327

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t. 2, p. 6473-6516, set. 1997

6334
6335
6343
6425

6481
Fazenda Paraná, Girau do Ponciano e Traipu (AL)
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Petinga, Santo Amaro (BA)
(2) Decreto de lQ de setembro de 1997 ..
Fazenda Pingo de Ouro, João Lisboa (MA)
(4) Decreto de lQde setembro de 1997
.
Fazenda Prozerpina, Ortigueira (PR)
(35) Decreto de 12 de setembro de 1997
.
.
Fazenda Rancho Alegre, Mimoso do Sul (ES)
(68) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Retiro do Boqueirão, Unaí (MG)
(7) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
Fazenda Riachão/Santa RitaILagoa do Reinado, Traipu CAL)
(82) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Rio Claro, Tamarana (PR)
(22) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda RR. 1-B, Ortigueira (PR)
(38) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda RR. 2-B, Ortigueira (PR)
(36) Decreto de 12 de setembro de 1997
.
Fazenda Santa Maria, Presidente Olegário (MO)
(15) Decreto de 5 de setembro de 1997
.
Fazenda Santa Maria, Tamarana (PR)
(34) Decreto de 12 de setembro de 1997 ....
Fazenda Santa Paula, Ortigueira (PR)
(37) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..
Fazenda São Domingos, Sandovalina (SP)
(41) Decreto de 16 de setembro de 1997. ..
..
(42) Decreto de 16 de setembro de 1997 .
Fazenda Serrania, Pedra Azul (MO)
(11) Decreto de 5 de setembro de 1997 .
Fazenda Tesouro, 'I'amarana (PR)
(26) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda 'I'omazzini, Santa Teresa (ES)
(69) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Veraneio, Colider (MT)
(1) Decreto de 12 de setembro de 1997
.
Fazenda Vereda, Padre Paraíso (MO)
(12) Decreto de 5 de setembro de 1997
.
Fazendas Alto Bonito do Formoso/Santa Terezinha/Lagoa do 'I'iriri,
Poço Redondo (SE)
(102) Decreto de 24 de setembro de 1997
.

6401
6320
6322
6354
6388
6325
6402
6340
6357
6355
6333
6353
6356
6362
6363
6329
6345
6389
6319
6330

6422
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6482
Fazendas Reunidas J aqueira/Rancho AlegreJLagoa do Bonito/Valta
do Rio, Wagner e Lençóis (BA)
(106) Decreto de 26 de setembro de 1997
.
Fazendas Santa Luzia, Santo Antonio, Petrolina, Eldorado e São
Francisco, Canindé de São Francisco e Poço Redondo (SE)
(100) Decreto de 24 de setembro de 1997
..
Gleba Padap, Rio Paranaíba (MG)
(lO) Decreto de 5 de setembro de 1997
Itabaiana, Maragogi CAL)
o

(79) Decreto

.

de 23 de setembro de 1997

..

Junco, Maragogi CAL)
(80) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Macaco Assado, Pio XII (MA)
(70) Decreto de 23 de setembro de 1997.
Samba, Maragogi (AL)
(78) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Santo Antonio/Santa Maria/Senhor do Bonfim, Poço Redondo (SE)
(99) Decreto de 24 de setembro de 1997
.
Sete Barras (SP)
(92) Decreto de 23 de setembro de 1997
.

DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 86, de 17 de setembro de 1997
Estado do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nr- 79, de 3 de setembro de 1997.
Município de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n" 82, de 3 de setembro de 1997......

6427
6420
6328
6399
6400
6448
6390
6398
6419
6412

6198
6187
6192

E
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Estatuto, alteração; Decreto nl! 83.726/79
Decreto n Q 2.326, de 19 de setembro de 1997
.
EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
American International Airways Inc.
(97) Decreto de 24 de setembro de 1997
Polar Air Cargo Inc
(98) Decreto de 24 de setembro de 1997

6311

.
.
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6417
6418

6483
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6405

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(54) Decreto de 19 de setembro de 1997 .

6374

ENERGIA HIDRÁULICA
Aproveitamento, concessão; Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A.
Itumbiara e Cachoeira Dourada (GO)
(21) Decreto de 11 de setembro de 1997

6339

ENGENHO ÁGUA FRIA, MARAGOGI CAL)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 23 de setembro de 1997

6391

ENGENHO MASSANGANA, MARAGOGI CAL)
Interesse social, declaração

6403

(83) Decreto de 23 de setembro de 1997

ENGENHO SÃO PEDRO, MARAGOGI CAL)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 23 de setembro de 1997

6392

.

ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'! 86, de 17 de setembro de 1997.....................

6198

ESTADO DO CEARÁ
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa para compra de
equipamentos de pesquisa; Universidades estaduais; Institutos de pesquisa
Resolução n'! 90, de 19 de setembro de 1997

6205

ESTADO DO MARANHÃO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n'! 85, de 17 de setembro de 1997..

6196

ESTADO DO MARANHÃO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n Q 89, de 19 de setembro de 1997..........

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 9, t, 2, p.

647~-6516,

6203

set. 1997

6484
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n Q 85, de 17 de setembro de 1997
Publicada no DO de 17 de setembro de 1997..
Republicada no DO de 26 de setembro de 1997 .

6196
6453

ESTADO DO PIAUÍ
Operação financeira: Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n fl87, de 19 de setembro de 1997

6200

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ); emissão; Dívida mobiliária
Resolução n!l79, de 3 de setembro de 1997...........................................

6187

Operação de crédito; Empréstimo interno; Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do Metrô
Resolução nº 80, de 3 de setembro de 1997.....................
Resolução nº 81, de 3 de setembro de 1997.

6189
6190

ESTADOS UNIDOS
Orlando; Consulado, criação
(8) Decreto de 9 de setembro de 1997

..

6336

EXÉRCITO
Regulamento disciplinar; Decreto n" 90.608184, alteração
Decreto nº 2.324, de 10 de setembro de 1997

.

6309

F
FAZENDA ÁGUA BONITA, RIO VERDE (GO)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 23 de setembro

6397

.

FAZENDA BRUMADO, HEITORAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 23 de setembro de 1997
(76) Decreto de 23 de setembro de 1997

.
.

6393
6396

FAZENDA BRUMADOIMATA DO PARÁ, HEITORAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 23 de setembro de 1997
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6395

6485
FAZENDA CAIÇARA, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS (PB)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 11 de setembro de 1997
.

6346

FAZENDA CAMPINAS, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 5 de setembro de 1997 .

6332

FAZENDA CAMPO ALEGRE, TERRA NOVA (BA)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 25 de setembro de 1997 ..

6424

FAZENDA CAMPO BELO, CAMPINA VERDE (MG)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 11 de setembro de 1997 .....

6347

FAZENDA CAPIM PUBA, HEITORAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 23 de setembro de 1997

6394

FAZENDA DA MATA, PERDIZES (MG)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 9 de setembro de 1997

.

6335

FAZENDA DOM ORIONE, BETIM (MG)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 5 de setembro de 1997

6331

FAZENDA ITURAMA, CAMPINA VERDE (MG)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 26 de setembro de 1997

.

6426

FAZENDA JAMBEIRO, PARACATU (MG)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 11 de setembro de 1997

6344

FAZENDA JS, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6359

FAZENDA LAGES, RIACRINHO (MG)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 4 de setembro de 1997

.

6326
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6486
FAZENDAMANGAL, NATALÂNDIA (MG)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 8 de setembro de 1997 ;

.

6334

FAZENDA MINEIROS, TEIXEIRA SOARES (PR)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 11 de setembro de 19970.00.0

.

6343

FAZENDA NOVA QUERÊNCIA, TERENOS (MS)

Interesse social, declaração
(104) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..

6374

FAZENDA PARANÁ, GIRAU DO PONCIANO E TRAIPU (AL)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6401

FAZENDA PETINGA, SANTO AMARO (BA)

Interesse social, declaração
(2) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..

6320

FAZENDA PINGO DE OURO, JOÃO LISBOA (MA)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6322

FAZENDA PROZERPINA, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6354

FAZENDA RANCHO ALEGRE, MIMOSO DO SUL (ES)
Interese social, declaração
(68) Decreto de 23 de setembro de 1997

6388

.

FAZENDA RETIRO DO BOQUEIRÃO, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(7) Decreto de 4 de setembro de 1997

.

6325

FAZENDA RIACHÃO/SANTA RITAlLAGOA DO REINADO, TRAIPU (AL)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6402

.

6340

FAZENDA RIO CLARO, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 11 de setembro de 1997
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6487
FAZENDA RR.1-B, ORTIGUEIÍlA (PR)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 12 de setembro de 1997
FAZENDA RR.2-B, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6357

.

6355

FAZENDA SANTA MARIA, PRESIDENTE OLEGÁRIO (MG)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 5 de setembro de 1997 .'
.

6333

FAZENDA SANTA MARIA, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 12 de setembro de 1997 ....

6353

FAZENDA SANTA PAULA, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 12 de setembro de 1997
FAZENDA SÃO DOMINGOS, SANDOVALINA (SP)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 16 de setembrode 1997
(42) Decreto de 16 de setembro de 1997 . .
FAZENDA SERRANIA, PEDRA AZUL (MG)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 5 de setembro de 1997
FAZENDA TESOURO, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 11 de setembro de 1997

.

..

6356

.

6362
6363

6329

.

6345

FAZENDA TOMAZZINI, SANTA TERESA (ES)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6389

FAZENDA VERANEIO, COLIDER(MT)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de 12de setembro de 1997 .

6319

FAZENDA VEREDA, PADRE pARAíso (MG)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 5 de setembro de 1997 .....

6330
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6488
FAZENDAS ALTO BONITO DO FORMOSO/SANTA TEREZINHAlLAGOA
DO TIRIRI, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 24 de setembro de 1997 ..

6422

FAZENDAS REUNIDAS JAQUEIRAlRANCHO ALEGREILAGOA DO BONITONOLTA DO RIO, WAGNER E LENÇÓIS (BA)
Interesse social, declaração
(106) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..

6427

FAZENDAS SANTA LUZIA, SANTO ANTONIO, PETROLINA, ELDORADO
E SÃO FRANCISCO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO E POÇO REDONDO(SE)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 24 de setembro de 1997

6420

.

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estatuto e quadro demonstrativo, aprovação; Fundação Nacional de
Artes (Funarte)
Decreto n'l 2.323, de 9 de setembro de 1997...............

6300

Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações; Decreto n" 2.048/96, alteração
Decreto no:! 2.320, de 8 de setembro de 1997......

6291

FUNÇÃO GRATIFICADA
Ministério da Justiça; Decreto n'l L796/96, alteração
Decreto n'! 2.315, de 4 de setembro de 1997 ....

6276

FUNÇÃO GRATIFICADA
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n'! 2.321, de 8 de setembro de 1997............................

6297

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. OSWALDO DIESEL, TRÊS COROAS (RS)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

6337

.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTfLIA, ORLEANS (SC)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

.
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6337

6489
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO lI, GRAVATÁ (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; JMB Empreendimentos

Ltda.,
(59) Decreto de 22 de setembro de 1997 ..

6379

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (FUNARTE)
Cargo em comissão; Função gratificada
Decreto nº 2.323, de 9 de setembro de 1997

6300

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE pOLíTICA
FUNDIÁRIA
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto nº 2.321, de 8 de setembro de 1997.

6297

GLEBAPADAP, RIO PARANAíBA (MG)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 5 de setembro de 1997

.

6328

GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO À AIDS, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

6360

GRUPO SALVA VIDAS, UBERLÃNDIA (MG)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

6446

.

H
HEWLETT-PACKARD FINANCE COMPANY

Capital social; Interesse do governo brasileiro
(43) Decreto de 17 de setembro de 1997

.

6364

HORA DE VERÃO

Criação
Decreto nl!2.317, de 4 de setembro de 1997

.

6287

HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU, CAREAÇU (MG)

Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

6446
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6490
HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÁLVARES MACHADO, ÁLVARES MACHADO (SP)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de ao de setembro de 19970.0

..

6446

HOSPITAL SÃO JOSÉ DE CONSELHEIRO PENA, CONSELHEIRO PENA
(MG)

Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997 ..

6446

I
IMÓVEL
Desapropriação
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997
..
Sete Barras (SP)
(92) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Interesse social; Reforma agrária
Alagoa Nova, Alagoa Grande (PB)
(23) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Alto BonitolMandassaia/Fazenda NovaIFortalezaJFazenda Santa
MariaIFazenda São José I e II, Poço Redondo (SE)
(101) Decreto de 24 de setembro de 1997
BarbadosIBarro Branco/Santo AntoniolLambedor, Cantanhede (MA)
(6) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
Conjunto Boa Sorte, Wenceslau Guimarães (BA)
(3) Decreto de 1º de setembro de 1997 ..
Engenho Água Fria, Maragogi CAL)
(71) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Engenho Massangana, Maragogi (AL)
(83) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Engenho São Pedro, Maragogi (AL)
(72) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Fazenda Água Bonita, Rio Verde (GO)
(77) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Brumado, Heitoraí (GO)
(73) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
(76) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Brumado/Mata do Pará, Heitoraí (GO)
(75) Decreto de 23 de setembro de 1997

6448
6412

6342
6421
6324
6321
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6391
6403
6392
6397

6393
6396
6395

6491
Fazenda Caiçara, Cachoeira dos Índios (PB)
(27) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda Campinas, Unaí (MG)
(14) Decreto de 5 de setembro de 1997
.
Fazenda Campo Alegre, Terra Nova (BA)
(l03) Decreto de 25 de setembro de 1997
.
Fazenda Campo Belo, Campina Verde (MG)
(28) Decreto de 11 de setembro de 1997 ".
Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(74) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda da Mata, Perdizes (MG)
(17) Decreto de 9 de setembro de 1997
Fazenda Dom Orione, Betim (MG)
(13) Decreto de 5 de setembro de 1997
Fazenda Iturama, Campina Verde (MG)
(l05) Decreto de 26 de setembro de 1997 .
Fazenda -Iambeiro, Paracatu (MG)
(25) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda JS, Ortigueira (PR)
(39) Decreto de 12 de setembro de 1997 .....
Fazenda Lages, Riachinho (MG)
(8) Decreto de 4 de setembro de 1997 ..
(9) Decreto de 4 de setembro de 1997 ..
Fazenda Mangal, Natalândia (MG)
(16) Decreto de 8 de setembro de 1997 ...
Fazenda Mineiros, Teixeira Soares (PR)
(24) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fazenda Nova Querência, Terenos (MS)
(104) Decreto de 26 de setembro de 1997 ....
Fazenda Paraná, Girau do Ponciano e Traipu (AL)
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Petinga, Santo Amaro (BA)
(2) Decreto de F de setembro de 1997
.
Fazenda Pingo de Ouro, João Lisboa (MA)
(4) Decreto de l!! de setembro de 1997
.
Fazenda Prozerpina, Ortigueira (PR)
(35) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Rancho Alegre, Mimoso do Sul (ES)
(68) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Retiro do Boqueirão, Unaí (MG)
(7) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
"0

6346

.

6332
6424
6347
6394
6335
6331
6426
..

6344
6359
6326
6327
6334
6343
6425
6401

.
.

6320
6322
6354
6388
6325
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6492
Fazenda Riachão/Santa RitalLagoa do Reinado, Traipu (AL)
(82) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Rio Claro, Tamarana (PR)
.
(22) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda RR. I-B, Ortigueira (PR)
(38) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..
Fazenda RR. 2-B, Ortigueira (PR)
(36) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Santa Maria, Presidente Olegário (MG)
..
(15) Decreto de 5 de setembro de 1997
Fazenda Santa Maria, Tamarana (PR)
(34) Decreto de 12 de setembro de 1997

6402

o •••••

6340
6357
6355

.

6333

o •••• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••

Fazenda Santa Paula, Ortigueira (PR)
(37) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

Fazenda São Domingos, Sandovalina (SP)
(41) Decreto de 16 de setembro de 1997.... .
.
.
(42) Decreto de 16 de setembro de 1997
Fazenda Serrania, Pedra Azul (MG)
.
(11) Decreto de 5 de setembro de 1997
Fazenda Tesouro, Tamarana (PR)
.
(26) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda 'I'omazini, Santa Teresa (ES)
.
(69) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Veraneio, Colider (MT)
(1) Decreto de 1" de setembro de 1997
Fazenda Vereda, Padre Paraíso (MG)
.
(12) Decreto de 5 de setembro de 1997
Fazendas Alto Bonito do Formoso/Santa TerezinhaJLagoa do Tiriri,
Poço Redondo (SE)
(102) Decreto de 24 de setembro de 1997
.
Fazendas reunidas Jaqueira/Rancho AlegrelLagoa do Bonito/Volta
do Rio, Wagner e Lençóis (BA)
.
(106) Decreto de 26 de setembro de 1997
Fazendas Santa Luzia, Santo Antonio, Petrolina, Eldorado e São
Francisco, Canindé de São Francisco e Poço Redondo (SE)
.
(100) Decreto de 24 de setembro de 1997
Gleba Padap, Rio Paranaíba CMG)
(lO) Decreto de 5 de setembro de 1997 ..
Itabaiana, Maragogi CAL)
(79) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Junco, Maragogi CAL)
(80) Decreto de 23 de setembro de 1997
.

6353
6356
6362
6363
6329
6345
6389
6319
6330
6422
6227
6420
6328
6399
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6400

6493
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997
Macaco Assado, Pio XlI (MA)
(70) Decreto de 23 de setembro de 1997 ....
Samba, Maragogi (AL)
(78) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Santo Antonio/Santa Maria/Senhor do Bonfim, Poço Redondo (SE)
(99) Decreto de 24 de setembro de 1997 .

Servidão administrativa
Macapá (AP)
(91) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6448
6390

6398
6419

6411

IMPORTAÇÁO
Registro da declaração
Decreto nº 2.322, de 9 de setembro de 1997

6299

.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (lBAMA)
Imóvel, desapropriação
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997 '"...

6448

INSTITUTO CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL S/A, BELO
HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

6360

(40) Decreto de 16 de setembro de 1997 ......

INSTITUTO DE PESQUISA
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa para compra de
equipamentos de pesquisa; Estado do Ceará
Resolução nf!. 90, de 19 de setembro de 1997..

6205

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital social
Hewlett-Packard Finance Company
(43) Decreto de 17 de setembro de 1997 .

6364

Capital social; Credit Suisse First Boston; Decreto Não Numerado (18)
de 13.1.97, revogação
.
(19) Decreto de 10 de setembro de 1997............

6336

Capital social, aumento; Banco Boavista S.A.
(5) Decreto de 3 de setembro de 1997

6323

.
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6494
INTERESSE SOCIAL
Declaração
Alagoa Nova, Alagoa Grande (PB)
(23) Decreto de 11 de setembro de 1997..
..
.
Alto Bonito/Mandassaia/Fazenda NovaJFortalezaJFazenda Santa
MariaIFazenda São José I e 11,Poço Redondo (SE)
(101) Decreto de 24 de setembro de 1997 .....
BarbadoslBarro Branco/Santo AntoniolLambedor, Cantanhede
(MA)
(6) Decreto de 4 de setembro de 1997

Conjunto Boa Sorte, Wenceslau Guimarães (BA)
(3) Decreto de 1º de setembro de 1997
.
Engenho Água Fria, Maragogi (AL)
(71) Decreto de 23 de setembro de 1997 ....
Engenho Massangana, Maragogi (AL)
(83) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..
Engenho São Pedro, Maragogi CAL)
(72) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Água Bonita, Rio Verde (GO)
(77) Decreto de 23 de setembro ..
Fazenda Brumado, Heitoraí (GO)
(73) Decreto de 23 de setembro de 1997.. ..
(76) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda BrumadolMata do Pará, Heitoraí (GO)
(75) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Fazenda Caiçara, Cachoeira dos Índios (PB)
(27) Decreto de 11 de setembro de 1997 .....
Fazenda Campinas, Unaí (MG)
(l4) Decreto de 5 de setembro de 1997 ..
Fazenda Campo Alegre, Terra Nova (BA)
(103) Decreto de 25 de setembro de 1997
Fazenda Campo Belo, Campina Verde (MG)
(28) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(74) Decreto de 23 de setembro de 1997.
Fazenda da Mata, Perdizes (MG)
(17) Decreto de 9 de setembro de 1997 ...
Fazenda Dom Orione, Betim (MG)
(13) Decreto de 5 de setembro de 1997 ....
Fazenda Iturama, Campina Verde (MG)
(lOS) Decreto de 26 de setembro de 1997

.

6342

6421

6324
6321
6391
6403
6392
6397
.
..

6393
6396
6395
6346
6332
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6424
6347
6394
6335
6331
6426

6495
Fazenda Jambeiro, Paracatu (MG)
(25) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda JS, Ortigueira (PR)
(39) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Lages, Riachinho (MG)
(8) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
(9) Decreto de 4 de setembro de 1997
Fazenda Mangal, Natalândia (MG)
(16) Decreto de 8 de setembro de 1997
Fazenda Mineiros, Teixeira Soares (PR)
(24) Decreto de 11 de setembro de 1997 .
Fazenda Nova Querência, Terenos (MS)
(104) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..
Fazenda Paraná, Girau do Ponciano e Traipu (AL)
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
Fazenda Petinga, Santo Amaro (BA)
(2) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Pingo de Ouro, João Lisboa (MA)
(4) Decreto de r' de setembro de 1997
.
Fazenda Prozerpina, Ortigueira (PR)
(35) Decreto de 12 de setembro de 1997
.
Fazenda Rancho Alegre, Mimoso do Sul (ES)
(68) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Retiro do Boqueirão, Unaí (MG)
(7) Decreto de 4 de setembro de 1997
.
Fazenda Riachão/Santa Rita/Lagoa do Reinado, Traipu (AL)
(82) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Rio Claro, Tamarana (PR)
(22) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fazenda RR.1~B, Ortigueira (PR)
(38) Decreto de 12 de setembro de 1997
..
Fazenda RR.2~B, Ortigueira (PR)
(36) Decreto de 12 de setembro de 1997 .
Fazenda Santa Maria, Presidente Olegário (MG)
(15) Decreto de 5 de setembro de 1997
..
Fazenda Santa Maria, 'I'amarana (PR)
(34) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Santa Paula, Ortigueira (PR)
(37) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda São Domingos, Sandovalina (SP)
(41) Decreto de 16 de setembro de 1997
(42) Decreto de 16 de setembro de 1997

6344
6359
6326
6327
6334
6343
6425
6401
6320
6322
6354
.

6388

6325
.

6402
6340
6357
6355
6333
6353
6356

..
..

6362
6363
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6496
Fazenda Serrania, Pedra Azul (MG)
(11) Decreto de 5 de setembro de 1997

Fazenda Tesouro, Tamarana (PR)
(26) Decreto de 11 de setembro de 1997
Fazenda Tomazzini, Santa Teresa (ES)
(69) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6329

..

6345

.

6389

Fazenda Veraneio, Colider (MT)
(1) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..

6319

Fazenda Vereda, Padre Paraíso (MG)
(12) Decreto de 5 de setembro de 1997

6330

o ••

Fazendas Alto Bonito do Formoso/Santa TerezinhaILagoa do Tiriri,
Poço Redondo (SE)
(102) Decreto de 24 de setembro de 1997
.

6422

Fazendas Reunidas J aqueira/Rancho AlegreILagoa do Bonito/Valta
do Rio, Wagner e Lençóis (BA)
..
(106) Decreto de 26 de setembro de 1997

6427

Fazendas Santa Luzia, Santo Antonio, Petrolina, Eldorado e São
Francisco, Canindé de São Francisco e Poço Redondo (SE)
(100) Decreto de 24 de setembro de 1997 ..

6420

Gleba Padap, Rio Paranaíba (MG)
(10) Decreto de 5 de setembro de 1997

6328

Itabaiana, Maragogi (AL)
(79) Decreto de 23 de setembro de 1997........

.
.

Junco, Maragogi (AL)
(80) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6399
..

Macaco Assado, Pio XII (MA)
(70) Decreto de 23 de setembro de 1997
Samba, Maragogi (AL)
(78) Decreto de 23 de setembro de 1997

6400
6390

.

6398

Santo Antonio/Santa Maria/Senhor do Bonfim, Poço Redondo (SE)
(99) Decreto de 24 de setembro de 1997....
.
.

6419

Imóvel, desapropriação
Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão (AP)
(111) Decreto de 30 de setembro de 1997 ..

6448

ITABAlANA, MARAGOGI (AL)

Interesse social, declaração
(79) Decreto de 23 de setembro de 1997 ...
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6399

6497

J
JMB EMPREENDIMENTOS LTDA., GRAVATÁ (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação João Paulo II
(59) Decreto de 22 de setembro de 1997 .

6379

JUNCO, MARAGOGI (AL)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 23 de setembro de 1997

6400

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(84) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6404

L
LAR SÃO VICENTE DE PAULO, ITAPURANGA (GO)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária; Estado do Rio de Janeiro
Resolução n!? 79, de 3 de setembro de 1997 ..
Dívida mobiliária; Município de São Paulo
Resolução n Q 82, de 3 de setembro de 1997 ...
Dívida mobiliária; Estado de São Paulo
Resolução n Q 86, de 17 de setembro de 1997

6337

6187
6192
6198

M
MACACO ASSADO, PIO XII (MA)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 23 de setembro de 1997 ...
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO
Cargo em comissão; Função gratificada
Remanejamento; Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária
Decreto n Q 2.321, de 8 de setembro de 1997. .
.
Ministério da Justiça; Decreto n21.807/96, alteração
Decreto nf! 2.319, de 8 de setembro de 1997 .

6390

6297
6291
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6498
Remanejamento
Ministério das Minas e Energia; Decreto n" 1.820/96, alteração
Decreto nº 2.328, de 30 de setembro de 1997

6315

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamento fiscal; Crédito especial

6370

(50) Decreto de 19 de setembro de 1997 ..

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(46) Decreto de 18 de setembro de 1997

6367

Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997
.

6387

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(52) Decreto de 19 de setembro de 1997

6372

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
.

6373

.

6349

Cargo em comissão; Função gratificada, aprovação; Decreto n!l1.796/96,
alteração
Decreto nº 2.315, de 4 de setembro de 1997

6276

Cargo em comissão; remanejamento; Decreto n" 1.807/96, alteração
Decreto n" 2.319, de 8 de setembro de 1997
.

6291

(53) Decreto de 19 de setembro de 1997

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(30) Decreto de 12 de setembro de 1997

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n!l2.329, de 30 de setembro de 1997
Orçamento da seguridade social; crédito suplementar
(29) Decreto de 12 de setembro de 1997

6316

..
.
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6348

6499
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Função gratificada
Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação; Decreto
n" 2.048/96, alteração
Decreto n'1 2.320, de 8 de setembro de 1997
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(31) Decreto de 12 de setembro de 1997...
.
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(32) Decreto de 12 de setembro de 1997 ....

6291
6350
6351

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n!! 1.820/96, alteração
Decreto n!l2.328, de 30 de setembro de 1997 .
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997.
.

6387

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(33) Decreto de 12 de setembro de 1997 .
.

6352

.

6315

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
..

6387

MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997

6406

.

MUNICípIO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobilária
Resolução nf! 82, de 3 de setembro de 1997

6192

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo interno
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo
Prazo dos Estados; Estado do Maranhão
Resolução nº 85, de 17 de setembro de 1997
Publicada no DO de 17 de setembro de 1997......
Republicada no DO de 26 de setembro de 1997..

6196
6453
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6500
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Maranhão
Resolução nº 89, de 19 de setembro de 1997
.

6203

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Piauí
Resolução nº 87, de 19 de setembro de 1997
.

6200

Empréstimo interno; Programa Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE)
Resolução nº 91, de 24 de setembro de 1997
; .

6206

Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do
Metrô; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nf! 80, de 3 de setembro de 1997
.

6189

Projeto de Recuperação Operacional, Consolidação e Expansão do
Metrô; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nº 81, de 3 de setembro de 1997
.

6190

Empréstimo externo
Programa para compra de equipamentos para aparelhamento das
universidades estaduais e institutos de pesquisa; Estado do Ceará
Resolução n" 90, de 19 de setembro de 1997........
.
.

6205

Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públícas; União Federal
Resolução nº 88, de 19 de setembro de 1997 .

6201

Projeto de Duplicação da Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis;
Resolução n" 30 de 16.4.97, alteração
Resolução n!? 83, de 5 de setembro de 1997

6194

OPERAÇÓES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(49) Decreto de 19 de setembro de 1997 ..

6369

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(51) Decreto de 19 de setembro de 1997

6371

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Previdência e Assistência Social
(29) Decreto de 12 de setembro de 1997 .....
Ministério do Trabalho
(33) Decreto de 12 de setembro de 1997

6348
.

6352
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6501
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(50) Decreto de 19 de setembro de 1997
.
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério
da Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997

Crédito suplementar
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(54) Decreto de 19 de setembro de 1997 .
.
.
Justiça Eleitoral
(84) Decreto de 23 de setembro de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
(46) Decreto de 18 de setembro de 1997 ...
Ministério da Cultura
(52) Decreto de 19 de setembro de 1997 .
Ministério da Cultura
(53) Decreto de 19 de setembro de 1997 .
Ministério da Fazenda
(30) Decreto de 12 de setembro de 1997 ....
Ministério das Comunicações
(31) Decreto de 12 de setembro de 1997 ...
Ministério das Comunicações
(32) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..
Ministério Público da União
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(49) Decreto de 19 de setembro de 1997 .
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(51) Decreto de 19 de setembro de 1997 ...

6405
6370
6405

6374
6404
6367
6372
6373
6349
6350
6351
6406
6369
6371

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito Suplementar
Ministério dos Transportes
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997 .
Ministério das Minas e Energia
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997 .
Ministério da Ciência e Tecnologia
(67) Decreto de 22 de setembro de 1997

6387
6387
.

6387
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6502

p
PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE
Criação
(108) Decreto de 30 de setembro de 1997

6430

PASTORAL DA CRIANÇA, CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

6646

.

PESSOA DESAPARECIDA
Indenização

Decreto n!1 2.318, de 5 de setembro de 1997

.

6288

POLAR AIR CARGO INC
Instalação, autorização
(98) Decreto de 24 de setembro de 1997.

6418

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DE
LONGO PRAZO DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Maranhão
Resolução nº 85, de 17 de setembro de 1997
Publicada no DO de 17 de setembro de 1997.......
Republicada no DO de 26 de setembro de 1997

6196
6453

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação fínanceira; Empréstimo interno; Estado do Piauí
Resolução n!!87, de 19 de setembro de 1997
.

6200

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação flnanceíra; Empréstimo interno; Estado do Maranhão
Resolução nº 89, de 19 de setembro de 1997................. ..
".......

6203

PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA
IRRIGADA NO NORDESTE
Criação
(107) Decreto de 26 de setembro de 1997

.
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6428

6503
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÀO FISCAL PARA
OS ESTADOS BRASILEIROS (PNAFE)
Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução n'2 91, de 24 de setembro de 1997

.

6206

PROGRAMA REDE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE POLíTICAS PÚllLICAS
Operação financeira; Empréstimo externo; União Federal
Resolução nl! 88, de 19 de setembro de 1997.....................................

6201

PROJETO DE DUPLICAÇÀO DA RODOVIA SÀO PAULO-CURITIBA-FLORIANÓPOLIS
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Resolução nl:! 30, de 16.4.97,
alteração
Resolução nº 83, de 5 de setembro de 1997.......................

6194

PROJETO DE RECUPERAÇÀO OPERACIONAL, CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO METRÔ
Operação de crédito; Empréstimo interno; Estado do Rio de Janeiro
Resolução nº 80, de 3 de setembro de 1997.............
Resolução nº 81, de 3 de setembro de 1997.

6189
6190

R
RÁDIO ÁGUAS QUENTES DE FERNANDÓPOLIS LTDA., FERNANDÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda.
(65) Decreto de 22 de setembro de 1997

6385

RÁDIO AMÉRICA S.A., SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(66) Decreto de 22 de setembro de 1997
.

6386

RÁDIO ANDRADAS LTDA., ANDRADAS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(87) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6407
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6504
RÁDIO AURILÂNDIA LTDA., NOVA LIMA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(88) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6408

RÁDIO CENTENÁRIO DE ARARAS LTDA., ARARAS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Fraternidade
Ltda.
(90) Decreto de 23 de setembro de 1997

6410

RÁDIO CLUBE DE GUAXUPÉ LTDA., GUAXUPÉ (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(89) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..

6409

RÁDIO CLUBE NEPOMUCENO LTDA., NEPOMUCENO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(63) Decreto de 22 de setembro de 1997

6383

.

RÁDIO CULTURA DE CAJURU LTDA., CAJURU (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(96) Decreto de 24 de setembro de 1997

6416

RÁDIO CULTURA DE FERNANDÓPOLIS LTDA., FERNANDÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Águas Quentes de
Fernandópolis Ltda.
(65) Decreto de 22 de setembro de 1997.

6385

RÁDIO CULTURA DE PORTO NOVO LTDA., ALÉM PARAÍBA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(64) Decreto de 22 de setembro de 1997

6384

.

RÁDIO DIFUSORA BALSA NOVA LTDA., BALSA NOVA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão; renovação
(56) Decreto de 22 de setembro de 1997

6376

RÁDIO FRATERNIDADE LTDA., ARARAS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Centenário de
Araras Ltda.
(90) Decreto de 23 de setembro de 1997

6410

RÁDIO IMEMBUÍ S.A., SANTA MARIA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão; renovação
(58) Decreto de 22 de setembro de 1997

..
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6378

6505
RÁDIO JUAZEIRO LTDA., JUAZEIRO (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(94) Decreto de 24 de setembro de 1997 ...

6414

RÁDIO LUZ LTDA., ARAÇATUBA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(62) Decreto de 22 de setembro de 1997 .

6382

RÁDIO OLINDA-PERNAMBUCO LTDA., OLINDA (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão; renovação
(55) Decreto de 22 de setembro de 1997 .

6375

RÁDIO PLATINA DE ITUIUTABA LTDA., ITUIUTABA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão; renovação
(57) Decreto de 22 de setembro de 1997 .

6377

RÁDIO POÇO VERDE FM LTDA., IPUBI (PEl
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n~ 38, de 25 de setembro de 1997 ..

6185

RÁDIO SÃO JOAQUIM LTDA., SÃO JOAQUIM DA BARRA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(61) Decreto de 22 de setembro de 1997 .

6381

RÁDIO SETE COLINAS DE UBERABA LTDA. UBERABA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(60) Decreto de 22 de setembro de 1997 ...

6380

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão
Rádio Poço Verde FM Ltda., Ipubi (PE)
Decreto Legislativo n'! 38, de 25 de setembro de 1997 ..
Serviço; concessão, renovação
Rádio América S.A., São Paulo (SP)
(66) Decreto de 22 de setembro de 1997 .
Rádio Andradas Ltda., Andradas (MG)
(87) Decreto de 23 de setembro de 1997 ...
Rádio Aurilândia Ltda., Nova Lima (MG)
(88) Decreto de 23 de setembro de 1997 ...
Rádio Clube de Guaxupé Ltda., Guaxupé (MG)
(89) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6185

6386
6407
6408
6409
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6506
Rádio Clube Nepomuceno Ltda., Nepomuceno (MG)
(63) Decreto de 22 de setembro de 1997
Rádio Cultura de Cajuru Ltda., Cajuru (SP)
(96) Decreto de 24 de setembro de 1997

.

.
Rádio Cultura de Porto Novo Ltda., Além Paraíba (MG)
(64) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Difusora Balsa Nova Ltda.,Balsa Nova (PR)
(56) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Imembuí S.A., Santa Maria (RS)
(58) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Juazeiro Ltda., Juazeiro (BA)
(94) Decreto de 24 de setembro de 1997 .. .
.
Rádio Luz Ltda., Araçatuba (SP)
(62) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Olinda-Pernambuco Ltda., Olinda (PEl
(55) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., Ituiutaba (MG)
(57) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio São Joaquim Ltda., São Joaquim da Barra (SP)
(61) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda. Uberaba (MG)
(60) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda., Colider (MT)
(95) Decreto de 24 de setembro de 1997
.
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., Araxá (MG)
(93) Decreto de 24 de setembro de 1997
.
Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., Viçosa (MG)
(45) Decreto de 17 de setembro de 1997
.
Serviço, concessão, transferência
Fundação João Paulo II; JMB Empreendimentos Ltda., Gravatá
(PEl
(59) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.; Rádio Cultura de
Fernandópolis Ltda., Fernand6polis (SP)
(65) Decreto de 22 de setembro de 1997
.
Rádio Fraternidade Ltda.; Rádio Centenário de Araras Ltda.,
Araras (SP)
(90) Decreto de 23 de setembro de 1997
.
Sistema de Comunicação Itália Viva S.A.; 'I'rfdio-Radiodífusão
Ltda., Flores da Cunba (RSl
(44) Decreto de 17 de setembro de 1997
.

6383
6416
6384
6376
6378
6414
6382
6375
6377
6381
6380
6415
6413
6366

6379

6385

6410
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6365

6507
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação

Alagoa Nova, Alagoa Grande (PB)
(23) Decreto de 11 de setembro de 1997

.

6342

Alto BonitolM.andassaiaIFazenda NovaIFortalezaIFazenda Santa
MariaIFazenda São José I e II, Poço Redondo (SE)
(101) Decreto de 24 de setembro de 1997
..

6421

Barbados/Barro Branco/Santo AntoniolLambedor, Cantanhede
(MA)

(6) Decreto de 4 de setembro de 1997

.

6324

Conjunto Boa Sorte, Wenceslau Guimarães (BA)
(3) Decreto de 12 de setembro de 1997

.

6321

Engenho Água Fria, Maragogi CAL)
(71) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

Engenho Massangana, Maragogi CAL)
(83) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

Engenho São Pedro, Maragogi CAL)
(72) Decreto de 23 de setembro de 1997

6391
6403

.

Fazenda Água Bonita, Rio Verde (GO)
(77) Decreto de 23 de setembro
Fazenda Brumado, Heitoraf (GO)
(73) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
(76) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..

6392
.

6397
6393
6396

Fazenda Brumado/Mata do Pará, Heitoraf (GO)
(75) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6395

Fazenda Caiçara, Cachoeira dos índios (PB)
(27) Decreto de 11 de setembro de 1997
.

6346

Fazenda Campinas, Unaí (MG)
(14) Decreto de 5 de setembro de 1997

.

6332

Fazenda Campo Alegre, Terra Nova (BA)
(103) Decreto de 25 de setembro de 1997 ...

6424

Fazenda Campo Belo, Campina Verde (MG)
(28) Decreto de 11 de setembro de 1997

6347

Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(74) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

Fazenda da Mata, Perdizes (MG)
(17) Decreto de 9 de setembro de 1997 .
Fazenda Dom Orione, Betím (MG)
(13) Decreto de 5 de setembro de 1997

6394
6335

.

6331
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6508
Fazenda Iturama, Campina Verde (MG)
(105) Decreto de 26 de setembro de 1997 ..

6426

Fazenda Jambeiro, Paracatu (MG)
(25) Decreto de 11 de setembro de 1997 ..

6344

Fazenda JS, Ortigueira (PR)
(39) Decreto de 12 de setembro de 1997 ..

6359

Fazenda Lages, Riachinho (MG)

(9) Decreto de 4 de setembro de 1997.

6326
6327

Fazenda Manga1, Natalândia (MG)
(16) Decreto de 8 de setembro de 1997 ..

6334

Fazenda Mineiros, Teixeira Soares (PR)
(24) Decreto de 11 de setembro de 1997 ..

6343

Fazenda Nova Querência, Terenos (MS)
(104) Decreto de 26 de setembro de 1997.

6425

(8) Decreto de 4 de setembro de 1997.

Fazenda Paraná, Girau do Ponciano e Traipu (AL)
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997.
.

.

6401

Fazenda Petinga, Santo Amaro (RA)
(2) Decreto de 1Q de setembro de 1997.

6320

Fazenda Pingo de Ouro, João Lisboa (MA)
(4) Decreto de F de setembro de 1997 ..

6322

Fazenda Prozerpina, Ortigueira (PR)
(35) Decreto de 12 de setembro de 1997.

6354

Fazenda Rancho Alegre, Mimoso do Sul (ES)
(68) Decreto de 23 de setembro de 1997.....

6388

Fazenda Retiro do Boqueirão, Unaí (MG)
(7) Decreto de 4 de setembro de 1997.

6325

Fazenda Riachão/Santa RitafLagoa do Reinado, 'I'raipu (AL)
(82) Decreto de 23 de setembro de 1997.

6402

Fazenda Rio Claro, 'I'amarana (PR)
(22) Decreto de 11 de setembro de 1997.

6340

Fazenda RR.1-B, Ortigueira (PR)
(38) Decreto de 12 de setembro de 1997.

6357

Fazenda RR.2-B, Ortigueira (PR)
(36) Decreto de 12 de setembro de 1997.

6355

Fazenda Santa Maria, Presidente Olegário (MG)
(15) Decreto de 5 de setembro de 1997 .

6333
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6509
Fazenda Santa Maria, 'I'amarana (PR)
.
(34) Decreto de 12 de setembro de 1997
Fazenda Santa Paula, Ortigueira (PR)
(37) Decreto de 12 de setembro de 1997 .
Fazenda São Domingos, Sandovalina (SP)
.
(41) Decreto de 16 de setembro de 1997
(42) Decreto de 16 de setembro de 1997
Fazenda Serrania, Pedra Azul (MG)
(11) Decreto de 5 de setembro de 1997 .
Fazenda Tesouro, Tamarana (PR)
(26) Decreto de 11 de setembro de 1997 .
Fazenda Tomazzini, Santa Teresa (ES)
.
(69) Decreto de 23 de setembro de 1997
Fazenda Veraneio, Colider (MT)
(1) Decreto de 1Q de setembro de 1997 .
Fazenda Vereda, Padre Paraíso (MG)
.
.
(12) Decreto de 5 de setembro de 1997 .
Fazendas Alto Bonito do Formoso/Santa TerezinhalLagoa do Tiriri,
Poço Redondo (SE)
.
(102) Decreto de 24 de setembro de 1997
Fazendas Reunidas JaqueiralRancho Alegre/Lagoa do Bonito/Volta
do Rio, Wagner e Lençóis (BA)
(106) Decreto de 26 de setembro de 1997 .
Fazendas Santa Luzia, Santo Antonio, Petrolina, Eldorado e São
Francisco, Canindé de São Francisco e Poço Redondo (SE)
(100) Decreto de 24 de setembro de 1997 .
Gleba Padap, Rio Paranaíba (MG)
(10) Decreto de 5 de setembro de 1997 .
Itabaiana, Maragogi (AL)
(79) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
Junco, Maragogi (AL)
.
(80) Decreto de 23 de setembro de 1997
Macaco Assado, Pio XII (MA)
.
(70) Decreto de 23 de setembro de 1997
Samba, Maragogi (AL)
(78) Decreto de 23 de setembro de 1997 .
Santo Antonio/Santa Maria/Senhor do Bonfim, Poço Redondo (SE)
(99) Decreto de 24 de setembro de 1997
Imóvel, desapropriação
Fazenda Paraná, Girau do Ponciano e Traipu (AL)
(81) Decreto de 23 de setembro de 1997

6353
6356
6362
6363
6329
6345
6389
6319
6330
6422
6427
6420
6328
6399
6400
6390
6398
6419

6401
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6510

s
SAMBA, MARAGOGI (AL)
Interesse social, dclaração
(78) Decreto de 23 de setembro de 1997

6398

.

SANTO ANTONIO/SANTA MARIA/SENHOR DO BONFIM, POÇO REDONDO (SE)

Interesse social, declaração
(99) Decreto de 24 de setembro de 1997

6419

.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE TAMBAÚ, TAMBAÚ (SP)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

6360

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel

Macapá (AP)
(91) Decreto de 23 de setembro de 1997

0'0

6411

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

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ITÃLIA VIVA S.A., FLORES DA CUNHA
(RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Trídio-Radiodifusão
Ltda.
(44) Decreto de 17 de setembro de 1997
.

6365

SISTEMA NACIONAL DE TRÃNSITO

Normas

6313

Decreto nº 2.327, de 23 de setembro de 1997 ..

SOCIEDADE ASSISTENCIAL SANTA RITA DE CÃSSIA (SASRIC), SÃO
LEOPOLDO (RS)
Utilidade pública, declaração
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997

6337

.

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Ã MATERNIDADE E INFÃNCIA DE FAZENDA NOVA, BREJO DA MADRE DE DEUS (PE)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997 ..

6360

SOCIEDADE EDUCACIONAL JULIANO FERNANDES VARELA, CAMPO
GRANDE (MS)
Utilidade pública, declaração
(110) Decreto de SO de setembro de 1997

.
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6446

6511
SOCIEDADE ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ, FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

6360

.

SOCIEDADE MATOGROSSENSE RÁDIO EDUCADORA LTDA, COLIDER
(MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(95) Decreto de 24 de setembro de 1997 .....

6415

SOCIEDADE PESTALOZZI DE BARRA DO PlRAí, BARRA DO PlRAí (RJ)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997

.

SOCIEDADE RÁDIO IMBIARA DE ARAXÁ LTDA, ARAXÁ (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(93) Decreto de 24 de setembro de 1997 .....

6360

6413

SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA LTDA, VIÇOSA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(45) Decreto de 17 de setembro de 1997

SURINAME
Créditos brasileiros, reescalonamento
Resolução nº 84, de 11 de setembro de 1997

6366

.

6194

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão
Rádio Poço Verde FM Ltda., Ipubi (PE)
Decreto Legislativo n 2 38, de 25 de setembro de 1997.......
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio América S.A., São Paulo (SP)
(66) Decreto de 22 de setembro de 1997.
Rádio Andradas Ltda., Andradas (MG)
(87) Decreto de 23 de setembro de 1997
Rádio Aurilândia Ltda., Nova Lima (MG)
(88) Decreto de 23 de setembro de 1997
Rádio Clube de Guaxupé Ltda., Guaxupé (MG)
(89) Decreto de 23 de setembro de 1997
Rádio Clube Nepomuceno Ltda., Nepomuceno (MG)
(63) Decreto de 22 de setembro de 1997

6185

6396
6407
6408
6409
6383
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6512
Rádio Cultura de Cajuru Ltda., Cajuru (SP)
(96) Decreto de 24 de setembro de 1997

.

6416

Rádio Cultura de Porto Novo Ltda., Além Paraíba (MG)
(64) Decreto de 22 de setembro de 1997.

6384

Rádio Difusora Balsa Nova Ltda.,Balsa Nova (PR)
(56) Decreto de 22 de setembro de 1997 ..

6376

Rádio Imembuí S.A., Santa Maria (RS)
(58) Decreto de 22 de setembro de 1997

6378

.

Rádio Juazeiro Ltda., Juazeiro (BA)
(94) Decreto de 24 de setembro de 1997".

6414

Rádio Luz Ltda., Araçatuba (SP)
(62) Decreto de 22 de setembro de 1997

Rádio Olinda-Pernambuco Ltda., Olinda (PE)
(55) Decreto de 22 de setembro de 1997

.

6382
6375

.

Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., Ituiutaba (MG)
(57) Decreto de 22 de setembro de 1997.

6377

Rádio São Joaquim Ltda., São Joaquim da Barra (SP)
(61) Decreto de 22 de setembro de 1997 ..

6381

Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda. Uberaba (MG)
(60) Decreto de 22 de setembro de 1997

6380

Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda., Cclider (MT)
(95) Decreto de 24 de setembro de 1997.

6415

Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., Araxá (MG)
(93) Decreto de 24 de setembro de 1997.

Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., Viçosa (MG)
(45) Decreto de 17 de setembro de 1997

6413
.

6366

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação João Paulo Ir; JMB Empreendimentos Ltda., Gravatá
(PE)
(59) Decreto de 22 de setembro de 1997...

Rádio Águas Quentes de Femandópclis Ltda.; Rádio Cultura de
Fernandópolis Ltda., Fernandópolis (SP)
(65) Decreto de 22 de setembro de 1997..
Rádio Fraternidade Ltda.; Rádio Centenário de Araras Ltda.,
Araras (SP)
(90) Decreto de 23 de setembro de 1997.....
Sistema de Comunicação Itália Viva S.A.; Trfdio-Radiodifusão
Ltda., Flores da Cunha (RS)
(44) Decreto de 17 de setembro de 1997
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6379

6385

6410

6365

6513
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
(85) Decreto de 23 de setembro de 1997 .

6405

TRÍDIO-RADIODIFUSÃO LTDA., FLORES DA CUNHA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Sistema de Comunicação Itália Viva S.A.
(44) Decreto de 17 de setembro de 1997 .

6365

TRIGO
Preços básicos, definição
Decreto nº 2.316, de 4 de setembro de 1997

6386

.

TRITICALE
Financiamento, valores, definição
Decreto nº 2.316, de 4 de setembro de 1997 .

6286

u
UNIÃO FEDERAL
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa Rede de Pesquisa
e Desenvolvimento de Políticas Públicas
Resolução n!! 88, de 19 de setembro de 1997

6201

UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS)
Credenciamento
(47) Decreto de 18 de setembro de 1997 .

UNIVERSIDADES ESTADUAIS
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa para compra de
equipamentos de pesquisa; Estado do Ceará
Resolução n'! 90, de 19 de setembro de 1997 ...

6367

6205

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Associação Batataense dos Deficientes Físicos, Batatais (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997 .....

6360

Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, Patos de Minas (MG)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 ....

6357

Associação Comunitária Ana Roberto, Missão Velha (CE)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 . .

6337

Associação Comunitária Rural de 'I'arumã, Assis (SP)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 .

6337
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6514
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cambira,
Cambira (PR)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997.................
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Catanduvas,
Catanduvas (PR)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997.............................................
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pinhais,
Pinhais (PR)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997.............................................
Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris, Santos (SP)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997...........................................
Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção (AEBVB),
Araçariguama (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997.
Associação Guarulhense de Amparo ao Menor, Guarulhos (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997..............
Associação Instrutiva José Bonifácio, Santos (SP)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997..
Associação Municipal de Proteção ao Menor, Presidente Bernardes

6360

6360

6360
6446

6360
6360
6446

(SP)

(110) Decreto de 30 de setembro de 1997....
Associação Protetora do Hospital Santa Líbera, Jóia (RS)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997..............
Associação Renascer, São José do Rio Preto (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997..........
Associação Universitária de Cultura Judaica, São Paulo (SP)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997.....................................
Beneficência Hospitalar de Bela Vista, Bela Vista (MS)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997............................................
Casa da Mãe Pobre Bittencourt Sampaio, Joaquim da Barra (SP)
(l10) Decreto de 30 de setembro de 1997.
Centro Comunitário Aliança, Anápolis (GO)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997.
Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CIEE),
Recife (PE)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997............................................
Centro Educacional Renascer, Carnbé (PR)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997.............................................
Congregação das Irmãs da Providência, Sorocaba (SP)
(l10) Decreto de 30 de setembro de 1997. .. .
Creche Comunitária Maria Bessa, Belo Horizonte (MG)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997....

6446
6337
6360
6337
6337
6446
6446

6360
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6337
6446
6446

6515
Creche Irmã Albina Cereda, São Paulo (SP)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997 .
Creche Nossa Senhora Aparecida, Restinga (SP)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, Três Coroas (RS)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997
.
Fundação Hospitalar Santa Otília, Orleans (SC)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 .
Grupo de Apoio à Prevenção à Aids, São Paulo (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
.
Grupo Salva Vidas, Uberlândia (MG)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Hospital e Maternidade de Careaçu, Careaçu (MG)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado, Álvares
Machado (SP)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Hospital São José de Conselheiro Pena, Conselheiro Pena (MG)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997 ....
Instituto Conservation International do Brasil S/A, Belo Horizonte

6446
6446
6337
6337
6360
6446
6446

6446
6446

(MG)

(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
..
Lar São Vicente de Paulo, Itapuranga (GO)
(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 . . ..
.
Pastoral da Criança, Curitiba (PR)
(110) Decreto de 30 de setembro de 1997
.
Serviço de Obras Sociais de Tambaú, Tambaú (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
.
Sociedade Assistencial Santa Rita de Cãssia (Saeric), São Leopoldo

6360
6337
6446
6360

(RS)

(20) Decreto de 11 de setembro de 1997 .

.

6337

Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância de Fazenda Nova,
Brejo da Madre de Deus (PE)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
..

..

6360

Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela, Campo Grande
(MS)

(110) Decreto de 30 de setembro de 1997

..

6446

Sociedade Espírita Entreposto da Fé, Florianópolis (SC)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
..

..

6360

Sociedade Pestalozzi de Barra do Piraí, Barra do Piraí (RJ)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997. ..
"....... .

..

6360
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6516
Imóvel; Servidão administrativa

Macapá(AP)
(91) Decreto de 23 de setembro de 1997

.

6411

Imóvel, desapropriação

Sete Barras (SP)
(92) Decreto de 23 de setembro de 1997 ..

6412
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR NQ 90, DE 1QDE OUTUBRO
DE 1997 (.*)
Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território
nacional ou nele permanecer temporariamente.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1Q Poderá o Presidente da República permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, independente da autorização do Congresso Nacional, nos seguintes casos:
I - para a execução de programas de adestramento ou aperfeiçoamento ou de missão militar de transporte, de pessoal, carga ou de
apoio logístico do interesse e sob a coordenação de instituição pública
nacional;

II - em visita oficial ou não oficial programada pelos órgãos governamentais, inclusive as de finalidade cientifica e tecnológica;
III - para atendimento técuico, nas situações de abastecimento,
reparo ou manutenção de navios ou aeronaves estrangeiras;
(*1 Retificada no DO de 6.10.1997 e rerretificada no DO de 7.10.1997 (pág. 6979
desta obra)
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IV -

em missão de busca e salvamento.

Parágrafo único. À exceção dos casos previstos neste artigo, o
Presidente da República dependerá da autorização do Congresso
Nacional para permitir que forças estrangeiras transitem ou permaneçam no território nacional, quando será ouvido, sempre, o Conselho de Defesa Nacional.
Art. 22 Em qualquer caso, dependendo o não da manifestação
do Congresso Nacional, a permanência ou trânsito de forças estrangeiras no território nacional só poderá ocorrer observados os seguintes requisitos, à exceção dos casos previstos nos incisos UI e IV do
artigo anterior, quando caracterizada situação de emergência:
I - que o tempo de permanência ou o trecho a ser transitado tenha sido previamente estabelecido;
U - que o Brasil mantenha relações diplomáticas com o país a
que pertençam as forças estrangeiras;
Hl - que a finalidade do trânsito ou da permanência no território nacional haja sido plenamente declarada;
IV - que o quantitativo do contingente ou grupamento, bem
como os veículos e equipamentos bélicos integrantes da força hajam
sido previamente especificados;
V - que as forças estrangeiras não provenham de países beligerantes, circunstância a ser prevista em lei especial;
Parágrafo único. Implicará em crime de responsabilidade o
ato de autorização do Presidente da República sem que tenham sido
preenchidos os requisitos previstos nos incisos deste artigo, bem
como quando a permissão não seja precedida da autorização do Congresso N acionaI, nos casos em que se fizer necessária.
Art. 32 Verificada hipótese em que seja necessária a autorização do Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças
estrangeiras no território nacional, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - o Presidente da República encaminhará mensagem ao
Congresso Nacional, que tramitará na forma de projeto de decreto
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legislativo, instruída com o conteúdo das informações de que tratam
os incisos I a V do artigo anterior.
II - a matéria tramitará em regime de urgência, com precedência sobre qualquer outra na Ordem do Dia que não tenha preferência
constitucional.
Art. 4' Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se
forças estrangeiras o grupamento ou contingente de força armada,
bem como o navio, a aeronave e a viatura que pertençam ou estejam
a servíço dessas forças.
Art. 5' Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, l' de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Waldemar Nicolau Canellas Junior
Gleuber Vieira
João Augusto de Médicis
Lelio Viana Lobo
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LEI Nº 9.505, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 2º do Decreto-Lei nº 2.236, de 23 dejaneiro de 1985,
que altera a tabela de emolumentos e taxas
aprovada pelo art. 131 da Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. 2º do Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de janeiro de
1985, alterado pela Lei nº 8.988, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da
Lei nº 6.815 , de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único.
«Art. 2Q

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

Parágrafo único. Ficam dispensados da substituição de
que trata o caput deste artigo os estrangeiros portadores de visto
permanente que tenham participado de recadastramento anterior e que:
I - tenham completado sessenta anos de idade, até a
data do vencimento do documento de identidade;
II - sejam deficientes físicos."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
LEI Nº 9.506, DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas (IPC), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica extinto o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), criado pela Lei nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, e
regido pela Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido, em todos os direitos e obrigações, pela União, por intermédio
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os quais assumirão, mediante recursos orçamentários próprios, a concessão e manutenção dos beneficios, na forma estabelecida nesta lei, preservados os direitos adquiridos em relação às pensões concedidas, atualizadas com base na legislação vigente à data da publicação desta lei,
bem como às pensões a conceder, no regime das Leis nº 4.284, de 20
de novembro de 1963, nº4.937, de 18 de março de 1966, e nº 7.087, de
29 de dezembro de 1982.
§ 1º A liquidação do instituto ocorrerá em 10 de fevereiro de
1999 e será conduzida por liquidante nomeado pela Mesa do Congresso Nacional, competindo-lhe administrar o patrimônio deste,
recolher ao Tesouro Nacional os saldos bancários ao final subsistentes e transferir para a Câmara dos Deputados e para o Senado
Federal o acervo patrimonial.
§ 2º São assegurados os direitos que venham a ser adquiridos,
na forma da Lei n" 7.087, de 29 de dezembro de 1982, até a liquidação do IPC, pelos segurados facultativos.
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§ 3' Os atuais segurados obrigatórios do IPC, ao término do
exercício do presente mandato, poderão se inscrever como segurados
do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, independentemente de idade e de exame de saúde.

§ 4' Os benefícios referidos no caput serão pagos pela última
Casa Legislativa ou órgão a que se vinculou o segurado.
§ 5' A Casa Legislativa ou órgão a que se vinculou o segurado
ressarcirá as contribuições por este recolhidas ao IPC, atualizadas
monetariamente, mês a mês, pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, no prazo de sessenta dias:
I - a partir de l' de fevereiro de 1999, aos atuais congressistas que o requererem;
II - a partir de l' de fevereiro de 1999, aos atuais segurados
facultativos que não tiverem adquirido direito a pensão, na forma da
legislação vigente até a data de publicação desta lei;
III - a partir de l' de fevereiro de 1999, aos ex-segurados que,
embora tendo adquirido o direito a pensão, não o tenham exercido, e
desde que optem, em detrimento deste, pelo ressarcimento previsto
neste parágrafo.
§ 6' Ao atual segurado obrigatório do IPC que renunciar à devolução prevista no parágrafo anterior aplicar-se-á o seguinte:

I - àquele que, ao término do exercício do atual mandato,
preencher os requisitos previstos na legislação vigente à data de publicação desta lei, fica assegurado o direito à aposentadoria;
II - àquele que, ao término do exercício do atual mandato,
houver cumprido o período de carência correspondente a oito ano de
contribuição, fica garantido o direito a percepção da aposentadoria
proporcional, após cumprir os demais requisitos previstos na legislação vigente à data de publicação desta lei;
III - àquele que, ao término do exercício do atual mandato,
não tiver cumprido o período de carência correspondente a oito anos
de contribuição, e, naquela data, tornar-se segurado do plano instituido por esta lei, poderá averbar seu tempo de contribuição à razão de
um trinta avos do valor da aposentadoria integral por ano de contribuição;
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IV - aquele que teve garantido o direito a pensão, na forma da
legislação vigente à data de publicação desta lei, e se inscrever no
Plano de Seguridade Social dos Congressistas, incorporará aos seus
proventos, a cada ano de exercício de mandato, o valor correspondente a um trinta e cinco avos da remuneração fixada na forma do § 1º do
art.2º.
§ 7º O segurado facultativo poderá requerer que sua inscrição no IPC seja cancelada antes de 1º de fevereiro de 1999, ficandolhe assegurado o direito ao ressarcimento a que se refere o inciso II
do § 5º.
§ 8º Com a liquidação do IPC precluirá o prazo para a aquisição de direitos com base na satisfação das condições instituídas nas
Leis nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, e nº 4.937, de 18 de março
de 1966.
§ 9º Precluirá no momento da liquidação do IPC o direito ao
recolhimento previsto no caput do art. 24 da Lei nº 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, permitindo-se ao segurado obrigatório a antecipação do recolhimento correspondente ao tempo de até doze meses
de contribuição.

Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o
requerer, no prazo de trinta dias do início do exercício do mandato,
participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:
I - com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:
a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o
exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta
anos de idade;
II - com proventos proporcionais, observado o disposto no §
2º, ao valor obtido na forma do § 1':
a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea
a do inciso anterior, não podendo os proventos serem inferiores a
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vinte e seis por cento da remuneração fixado para os membros do
Congresso Nacional;
b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de
idade.
§ 1Q O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos
incisos I e II do caput será calculado tomando por base percentual da
remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, idêntico ao adotado para cálculo dos beneficios dos servidores públicos civis federais de mesma remuneração.
§ 2Q O valor da aposentadoria prevista no inciso II do caput
corresponderá a um trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do § P.
Art. 3Q Em caso de morte do segurado, seus dependentes perceberão pensão correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito.
§ 1Q O valor mínimo da pensão corresponderá a treze por cento da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional.
§ 2 Q Não é devida pensão ao dependente do segurado que tiver
falecido posteriormente ao cancelamento de sua inscrição.
Art. 4Q Para os fins do disposto nesta lei considerar-se-á:
I - tempo de contribuição, aquele reconhecido pelos sistemas
de previdência social do serviço público, civil ou militar, e da atividade privada, rural e urbana;
II - tempo de exercício de mandato, o tempo de contribuição
ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas ou ao Instituto de
Previdência dos Congressistas.
§ 1Q A apuração do tempo de exercício de mandato e do tempo
de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

§ 2 Q Para a concessão dos benefícios do Plano de Seguridade
Social dos Congressistas, serão desconsiderados os períodos de tempo excedente a trinta e cinco anos, bem como os concomitantes oujá
considerados para a concessão de outro beneficio, em qualquer regime de previdência social.
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Art. 5' Para fins de contagem de tempo de exercício de mandato é facultada ao segurado a averbação do tempo correspondente
aos mandatos eletivos municipais, estaduais ou federais.
§ 1º A averbação somente produzirá efeitos após o recolhimento das contribuições ao Plano de Seguridade dos Congressistas,
diretamente pelo interessado ou mediante repasse dos recursos correspondentes por entidade conveniada na forma do art. 6º.
§ 2º O valor do recolhimento a que se refere o parágrafo anterior corresponderá à soma das contribuições prevista nos incisos I e
II do art. 12 e tomará por base a remuneração dos membros do Congresso Nacional vigente à época do recolhimento.

Art. 6º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão
celebrar convênios com entidades estaduais e municipais de seguridade parlamentar para a implantação de sistema de compensação
financeira das contribuições do segurado por tempo de exercício de
mandato, tanto àquelas entidades quanto ao plano instituído por
esta lei, mediante repasse, para habilitação à aposentadoria, dos recursos correspondentes.
Art. 7º O ex-segurado poderá reinscrever-se, quando titular
de novo mandato, bem como, ao completar os requisitos exigidos
para aposentadoria, optar entre o plano instituído por esta lei e o regime de previdência social a que estiver vinculado.
Parágrafo único. O segurado aposentado na forma desta lei
terá revisto o valor da aposentadoria ao término do exercício de novo
mandato, observado o disposto no § 2º do art. 4º.
Art. 8º Em nenhuma hipótese o valor mensal dos benefícios a
que se refere esta lei poderá exceder ao da remuneração dos membras do Congresso Naciona!.
Art. 9º Os benefícios previstos nesta lei serão atualizados no
índice e na data do reajuste da remuneração mensal dos membros do
Congresso Naciona!.
Art. 10. Não é devido o pagamento dos proventos da aposentadoria a que se refere esta lei enquanto o beneficiário estiver investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal,
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salvo quando optar por este benefício, renunciando à remuneração
do cargo.
Art. 11. Fica vedada, a partir da liquidação do IPC, a acumulação da aposentadoria pelo plano previsto nesta lei com a do regime
de previdência social do servidor público, civil ou militar.
Art. 12. O Plano de Seguridade Social dos Congressistas será
custeado com O produto de contribuições mensais:
I - dos segurados, incidente sobre a remuneração mensal fixada para os membros do Congresso Nacional e calculadas mediante
aplicação de alíquota igual à exigida dos servidores públicos civis federais para o custeio de suas aposentadorias e pensões;
n - da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de valor
idêntico à contribuição de cada segurado, fixada no inciso anterior;
In - dos beneficiários das aposentadorias e pensões incidentes sobre o valor das mesmas que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata a Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, e calculadas mediante a
aplicação da mesma alíquota a que se refere o inciso L
Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou suplente em exercício de mandato que não estiver vinculado ao plano instituído por
esta lei ou a outro regime de previdência participará, obrigatoriamente, do regime geral de previdência social a que se refere a Lei n'
8.213, de 24 de julho de 1991.
§ l' O inciso I do art. 12 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea h:
«Art. 12.

I-

.

.

.

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência
social»;

§ 2' O inciso I do art. 11 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea h:
«Art. 11

..
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Ih) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência
social»
§ 3º O inciso IV do art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 55. .
.

IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido
contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social;
......................................................................................................»

Art. 14. O Congresso Nacional regulamentará esta lei, mediante resolução, no prazo de sessenta dias da data de publicação.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.591, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. 10 O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta
medida provisória.
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Art. 22 São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I sobre:

comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas
nesta medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido e qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;
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n - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 3' O conselho de administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I -

ser composto por:
a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
n - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
In - os representantes de entidades previstos nas alíneas
a e b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento
do conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
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VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda-de-custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a
diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4" Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do
seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor,
no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o
plano de cargos, salários e beneficios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas
e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais
da entidade, com o auxílio de auditoria externa.
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Seção II!
Do Contrato de Gestão
Art. 5º Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e
a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º.
Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos
prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos
de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores
de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8º A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
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§ 1º O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao Juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
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§ 3' Até o término da ação o Poder Público permanecerá
como depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da
entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ l' Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2' Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa
expressa da necessidade pela organização social.
§ 3' Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder
Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
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§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese
de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção
e assessoria.
Art. 15. A Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional fica dispensada de processos licitatórios para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito da União, para atividades contempladas
no objeto do contrato de gestão.

Art. 16. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11, 12, § 3º, e 15, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e legislação específica de
âmbito federal.
Seção VI
Da Desqualificação
Art. 17. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 18. A organização social fará publicar, no prazo máximo
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tratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.

Art. 19. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 72 da Lei n" 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 20. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativas poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título
de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos
e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras
práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 21. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com objetivo de estabalecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais,
a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1 2 , por organizações sociais, qualificadas na forma desta
medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I -

ênfase no atendimento do cidadão-cliente;

H - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;

IH -

controle social das ações de forma transparente.

Art. 22. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselbo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette Pinto.
§ 12 O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório N acionai de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.
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§ 2º No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficarão sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida
provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4' Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Gerai da União.

Art. 23. A extinção a que alude o art. 22 e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos
todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e integrarão
quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo facultada aos órgãos e
entidades supervisaras, a seu critério exclusivo, a cessão irrecusável,
com ônus para a origem, do servidor à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades;
H - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental
e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em
cada caso;

IH - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais
até a assinatura do contrato de gestão;
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IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação períodica do respectivo desembolso financeiro para a organização
social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão considerados extintos;

VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das
unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação OS.
§ 1º A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato
de gestão, na forma dos arts. 6º e 7º desta medida provisória.
§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções
comissionados existentes nas unidades extintas.

Art. 24.
Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 25.
Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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Anexo
(Medida Provisória n'' 1.591, de 9 de outubro de 1997)
autorizada a ser !
~rgãO e entidade extinta i Entidadequalificada
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Laboratório Nacional de
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Lu,
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Registro Cartorial
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Cidade de Campinas (SP),

Síncrotron - (ABTLuS)
I

n" de ordem 169367,
averbado na inscrição n''
10.814, Livro A-36, FI. 01.

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação
i Educativa Roquette Pinto

(ACERP)

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob

o ns de ordem 624205 do

'-------

~

protocolo do Livro A ns 54,
registrado sob o n" de ordem
161374 do Livro Ao!' 39 do

í Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.592, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo Decreto-Lei n' 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de
liquidação.
§ 12 O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do administrador da massa extinta.
(*) Retificada no DO de 17.10.1997 (pég. 6980 desta obra).
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§ 2' Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao Serviço Público Federal.
§ 3' Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 2' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3' Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados, devendo o administrador providenciar o pronto pagamento
aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego
extinta.
Art. 4' Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido de juros de seis por cento ao ano.
Art. 5' Não se aplica à extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Claúdia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.593, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8EJ,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. l' da Lei n' 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, sob os códigos 8504.40.21, 8471.60.61, 8471.60.52,
8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do
Mercosul.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere
o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou
adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(*) Republicada no DO de 17.10.1997 (pág. 6977 desta obra).
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.594, DE 21 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Deeeetotizaçao, de que
trata a Lei nª 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

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

Art. l' Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
H - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Divida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
§ l' A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso IH do art. 6' e no art.
13 da Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n'
8.177, de l' de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei n' 9.491, de 1997.
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§ 5Q A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho NacionaI de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização e do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) nas respectivas ofertas públicas e leilões de privatização, e dar-se-á no momento em que for estabelecido o preço de venda dessas ações.
Art. 2Q O § 6Q do art. 20 da Lei n Q 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«§6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores
mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND.»
Art. 3' O parágrafo único do art. 18 da Lei n" 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se
refere o inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado,
obedecidos os dispositivos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993.»
Art. 4Q O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
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REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.584-1, DE 1QDE OUTUBRO
DE 1997
Autoriza a União a receber em valores mobiliários dividendos e juros sobre
o capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro Nacional
participe.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.584, de 2 de setembro de 1997.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1Qde outubro de 1997; 176 Qda Independência e 109Qda
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.534-10, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais
de Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e
classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida
provisória.
Parágrafo úuico. Os cargos e funções não previstos no anexo serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2' desta medida provisória.
Art. 2' Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções
indicados no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ l' As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados
no Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte
dias, a contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e
funções.

§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar
no Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos
níveis.
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Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio
de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro H do Anexo I, a que se
refere a alínea b, art. 4º, da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993,
onze CD-3, 22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG7 e 44 FG-8.
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.534-9, de 4 de setembro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se o Anexo IH à Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de
1994.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, ont. 1997
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Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função

Quantitativos

Cargos de Direção

40
206
625
1.486

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

2.357

Subtotal
Funções Gratificadas
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

Subtotal

Total

--

-F

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
15.479
17.836

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.537-43, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
n - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro N acionaI;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela de prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios
destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1º É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais
previstos na legislação pertinente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.537-42, de 4 de setembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fícam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.538-45, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, de que trata aLei n' 9.491, de 9de se·
tembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de
1'1 de março de 1991, e da Lei n Q 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera 08 arts. 2'1 e 3 2
da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 61, da Constituição, adota a seguinte medida provis6ria, com força de lei:
Art. 1Q O art. 30 da Lei n Q8.177, de 1Qde março de 1991, alteQ
rado pela Lei n 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional(NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1Q Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n Q9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
Q
§ 2 OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3Q A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Basil e no exterior, de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação
a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
§ 4Q A troca a que se refere o parágrafo anterior será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual..

Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' ANTN será emitida com as seguintes caracteristicas gerais:
I -

prazo: até 3D anos;

UI - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
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(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que
trata o art. 1º desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de troca por títulos da dívida externa para utilização em
projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações
aoFNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177, de lºde março
de 1991, em sua atual redação.

§ 2º

..

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
.........•............................................................................................»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997."

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.538-44, de 4 de setembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.539-36, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7Q, inciso XI, da Constituição.
Art. 2Q A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1Q Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras objetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3Q Não se equipara a empresa, para os fins desta medida provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
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2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3" A participação de que trata o art. 2" não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1" Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprip exercício de sua constituição.
§ 2" É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3" A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4" Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, auto 1997

6556
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes especificas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.539-35, de 4 de setembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.540-29, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
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§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.

§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no da
previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação
própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
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Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
II - anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.
Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em l'dejulho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC- r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para esse fim.
§ 2' Na hípótese de não exístir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art 21, ambos da Lei n" 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeíra database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
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Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1Q O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5 deste artigo.
§ 2Q A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3Q O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4Q Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5Q O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal na sentença
normativa.
§ F A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2 A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
Q

Q
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§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liqüidação extrajudicial.

Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de
empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por
cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último
balanço equivalente a R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.540-28, de 4 de setembro de 1997.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ lºe 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Karulir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.542-27, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas fisicas e juridicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
n - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
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§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não-exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), doresponsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas juridicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
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IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3º.
Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
H - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
HI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
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§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.
Art. 8' A não observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n'
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n' 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
da inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6566
§ l' Observados os limites e condições estabelecidas em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
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Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liqüidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
- Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débito relativo a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhidos ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e
não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente da realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, ou
devidomensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de 20 dejaneiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquato não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I - 72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;
II - 60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;
III - 48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;
IV - 36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.
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§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidade esportiva e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrente
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais rcpactuações, poderão se parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ( meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo Agente Financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento da dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
Agente Financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dividas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autoriza o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de
pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84. ..
.
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda N acional.»
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fanda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuiza:ento da respectiva _execuç~o fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a mscriçao, relativamente:
I - à contribuição de que trata aLei n'7.689, de 15 dedezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n'' 7.689, de
1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's
7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um
décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n'2.397, de 21 de dezembro
de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 daLein'2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n? 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados,
de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
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§ 29 Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
b e honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou infea cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 39 O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribmçao para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha
transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 19 Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
Juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
§ 29 A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 39 Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário procede à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.

;:'0:
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Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais, em
decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ 1" Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
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e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27.
Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridad~ fi~c~1 da jurisdição do sujeito pa~sivo, eu.' l?rocesso
relativo a restituição de Impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28.
O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a
inscrição em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de
Ufir, serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para 1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 12de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
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Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de 1e de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-26, de 4 de setembro de 1997.
Art. 32. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 33. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei nº 8.981, de 1995.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.543-27, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
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exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nivel, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.543-26, de 4 de setembro de 1997.
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Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos

Cargo/Função

Natureza Especial

71

Subtotal

71

Direção e Assessoramento Superiores

146
644
1.916
2.849
6.329
7.278

DAS-6
DAS·5
DAS-4
DAS·3
DAS·2
DAS-l

19.162

Subtotal
Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-l
FG-2
FG·3

29.013

Subtotal
Função Comissionada de Telecomunicações

FCT·V
FCT-lV
FCT-I1I
FCT-Il
FCT-I

*
38
53
43
53
63

CargolFunção

Subtotal

Quantidade

250
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CargolFunção

Quantitativo

r

Função Comissionada de Energia Elétrica
I FCE-V

*

I FCE-N
i FCE-lII

,,

~
FCE-I

Subtotal
i-----Função Comissionada do Banco Central *
FDS-I
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-1
FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-I
FTS-2
FTS-3

Subtotal

32
33
26
20
19
130

I

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56
1.435
50.061

Total

* Níveis e quantitativos sujeitos a alterações,

sem aumento de despesa, consoante legisla-

ção específica.

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.546-24, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Paeep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n Q7, de 7 de setembro de
Q
1970, e n 8, de 3 de dezembro de 1970.
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Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente.
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com
base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com base na
folha de salários;
IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3'e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
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Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vended~r dos bens, ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
U - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
UI - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do
produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito
centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coefíciente a que se refere este artigo.
Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso UI do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
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Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I - 0,65% sobre o faturamento;
II - um por cento sobre a folha de salários;
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PI8/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
arenda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PI8/Pasep compete à 8ecretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PI8/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas juridicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PI8/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta excluo
sivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
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parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
. estimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
m:opriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributaaps no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislado ,
.
t
ção então Vlgen e.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l' de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.546-23, de 4 de setembro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547-35, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

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

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do MiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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nistério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das ativi,
dades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou
vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servi.
dores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ati,
vidade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos
de níveis superior e intermediário do Grupo.Defesa Aérea e Centro,
le de Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade
de Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos ser.
vidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. 1c e 2º terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis
superior e intermediário, observados o disposto no art. 22 da Lei n'
8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12
da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei n'
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1s As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts.
1s e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS.5, DAS·6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nivel
DAS·4, ou equivalente.
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§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
os Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n'' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-3.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.547-34, de 4 de setembro de 1997.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,2 de outubro de 1997; 17(5'- da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Valor
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Inicial

de I a VIII

D-I a C-1Il

A

deI a VII
de I a V

C-NaB-N
B-VaA-1Il

de I a VIII
deIaVII
deIaV

D-I a C-1Il
C-NaB-N
B-VaA-1Il

Especial

Assistente de
Chancelaria

Subtotal
Inicial
A
Especial
Subtotal

'IbtalGeral

Padrões

Correspondente
aos Padrões
do Anexo Ir da
Lei n" 8.460/92

Quant.

de
Cargos

I

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.548-36, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
na Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal no desempenho de atividades inerentes às atribuições da carreira;
II - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo
Federal no desempenho de atividades inerentes às atribuições da
carreira ou do cargo;

III - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República no desempenho de
atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho de atividades inerentes às atribuições do cargo;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou
no Ipea no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o parágrafo único
do art. 2Q desta medida provisória.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2

A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maior
vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível inQ
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termediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n'8.477, de 29 de
outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual
dos servidores e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do respectivo Orgão Supervisor.

Art. 3' São qualificados como Órgãos Supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
H - da carreira de Finanças e Controle, oMinistério da Fazenda;
HI - da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-150l do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 4' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
H - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;
IH - definir os termos do edital dos concursos públicos para provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou cargo, em
consonância com as normas definidas pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
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VI - aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira
oucargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1Q O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
um comitê consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo
sob sua supervisão, observada as normas a serem estabelecidas pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2Q O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

Art. 5

Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício, a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Q

Art. 6

A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1Q, exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
Q

exercício:

I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com
pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até
cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa
por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
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§ 1º Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargo nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
anexo.
§ 2º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
cargo;
f) data mais antiga de ingresso na carreira ou cargo.

§ 32 Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDP será paga em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 42 Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) nos períodos referidos no art. 92 •
§ 52 O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Art. 72 O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. lº, quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do
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Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 8º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 1º, que não se encontre nas situações ali definidas ou na
prevista no art. 7º, somente perceberá a GDP, quando cedido para a
Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em
cargo em comissão DAS-4, ou equivalente em órgãos ou entidades do
Governo Federal, calculada com base em 75% do limite máximo de
pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 9º A GDP será calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho nos dois primeiros períodos de avaliação para os servidores nomeados a partir
de 1º de outubro de 1997.
Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ 1º As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2º As carreiras e cargos referidos no art. 1º desta medida
provisória terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela
de Vencimento dos servidores públicos civis da União, e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão I.
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira
de Diplomata.
§ 1º A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
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a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observados
o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de
1994.
§ 2º A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 7º e 8º aos servidores da Carreira de Diplomata.
Art. 13. A GDP e a GDD serão pagas em conjunto, de forma
não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei
Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 14. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que tratam o parágrafo único do art. 2º e § 2º do art.
12, a GDP e a GDD serão calculadas utilizando-se apenas critérios
de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite
máximo de pontos de desempenho.
Art. 15. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
exercício de atividades de gestão governamental, no aspecto de
apoio à formulação e de implementação e avaliação de políticas públicas.
Art. 16. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, no aspecto de apoio à formulação, de implementação de políticas na área econõmico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 17. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, compete o exercício de atividades de gestão governamental, no aspecto de apoio à formulação,
de implementação e de avaliação de políticas nas áreas orçamentárias e de planejamento.
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Art. 18. Aos ocupantes de cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à
realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das ações
governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Art. 19. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
§ l' A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou entidade de destino para o órgão ou
entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2' Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal em que ocorrer a nomeação.
§ 3' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de que trata o caput.
Art. 20. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.

Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.548-35, de 4 de setembro de 1997.

Art. 22.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Regra de ajuste da avaliação de desempenho individual
Total de íntegrantes

Número mínimo de Número máximo de
integrantes da carintegrantes da carreíra com desempe- reira com desempenho até 75% do limi- nho acima de 75%
te máximo de pon- ' até 100% do limite
tos de desempenho máximo de pontos
de desempenho inindividual
dividual
!

da carreira no órgão

9
8
7

6
5
4
3
2
1

I
I

2
1
1
1
1
1
1
O
O

,
i

7
7
6
5
4
3
2
2
1

Número máximo de
integrantes da carreira com desempenho acima de 90%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual

-

I

2
2
2
1
1
1
1
1
1

I

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.550-44, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Oro
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo

Art. 1Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
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patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores
públicos.

Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes fmalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;

U - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
UI - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
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de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I - o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
H - a Secretaria Federal de Controle;
IH - a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
H - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
IH - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores inteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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grantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7" Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
comoarticular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional
pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8" O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle
interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências

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

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
iudiretamente, a União junto a entidades ou organismos internaeionais;

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedímentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônicode dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e
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fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão mí,
nisterial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municipios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento daAdministração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ l' Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência da República.
§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 1, p. 6529-6936, out. 1997
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mais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito, a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULOlV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n" 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
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§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2' da Medida Provisórian' 1.548-36, de 2 de setembro de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimõnio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n' 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, ont. 1997
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quem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos
sob sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres
e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da
República.
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Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.

Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamenta.
ção legal, ou em desacordo com a classificação funcionalprogramática constante do Orçamento Geral da União.
TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
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-

das secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do
:Ministério das Relações Exteriores.

Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

n-

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais;

In - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ I" O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
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§ 2 Q O Ministério do Planejamento e Orçamento proporciona,
rá ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências,

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
N - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas es-

tatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho
das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31.
O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
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b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presi-

dente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;

II ~ como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente,
sem direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida
a especificação dos respectivos cargos, vigente em 26 de setembro
de 1995.
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Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória COrrerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazen,
da e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designa,
do para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação."
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.550-43, de 4 de setembro de 1997.

Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 37.
1983.

Revoga-se o Decreto-Lei n" 2.037, de 28 de junho de

Brasília,2 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

Anexo
Situação
D.L. n" 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.551-27, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Os arts. 2Q, 3Q, 5Q, 9Q, 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Q
Decreto-Lei n 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n'' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n Q8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2Q O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
fundo da Marinha Mercante.
......................................................................................................»

«Art. 3Q

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

I
25%, na navegação de longo curso;
U
10%, na navegação de cabotagem;
UI - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2Q.
.....................................................•................................................»

«Art. 5º

.

UI .
a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;

V-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas
jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso NacionaI, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de
1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior
das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição de
efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 8 de
janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
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e)

que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ougranéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou
à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
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a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes adua-

neiros
1.
2.
3.

especiais:
trânsito aduaneiro;
entreposto aduaneiro;
entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»

«Art. 9° As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item III do art. 8° serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações
afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o § lOdo
art. 8°, incluídas as embarcações fluviais que participarem do
transporte de bens para exportação.
.........•...........................•..............•..............•.............•...........•»

«Art. 10. .
1-

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas
decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do inciso
anterior»
«Art. 16.
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I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
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§ 52 do art. 12 do Decreto-Lei n 2 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
UI - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
N - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 12 As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso U
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisada a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunaman).
§ 22 As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos UI e Iv, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29. .
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 12 A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 22 Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que detenha contra o Tesouro Naciona!.
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§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
TesouroNacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2º do art. I" da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.551-26, de 4 de setembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9º da Lei
nº 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.553-20, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Th·
souro Nacional (NTN) destinadas a aumen·
to de capital do Banco do Brasil S.A.~ e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até
o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais) e do Banco da
Amazônia S.A., até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional
(NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo
de quinze anos e prazo minimo de resgate de três anos, para principal e
encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3º do art. 2' da Lei n'
8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira
do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características
financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I deste artigo.
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao Fundo
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal,
de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o montante de
R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões de reais).
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do Brasil
S.A., pela atribnição de voto restrito às ações preferenciais;
y - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
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de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujosrelatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
V1 - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n' 8.171,
de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
V11 - pagar aoBrasilianAmerican Merchant Bank (Bamb), subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre o custo
médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia Florestal Monte
Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo Bamb naquele
empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importância ali investida;
V1II - pagar ao Banco do Brasil SA, ovalor correspondente à atualizaçãomonetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano incidente sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite, no âmbito do
Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
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§ l Q Na alienação das ações de que trata o inciso UI deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2 Q O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso UI deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso r.
§ 3 Q As; normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4Q O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5Q A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2 Q As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIU do art. 1Q desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A., reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n Q 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 1Q Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo de
vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados pelo
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2 Q Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de
valores, representativas de participação em sociedades anõnimas de
capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente
os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
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§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta medida provisória;
b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de acordo
com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas
a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. 1º e o § 2' do art.
2' desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Harulloury
WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição pública federal,
na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
nº 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao
primeiro semestre de 1994.

Art. 6" O art. 2" da Lei n" 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3":
«§ 3" Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no inicio de
cada periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7" O caput do art. 2" da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior,»
Art. 8" Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último fundo, em nome do BNB.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.553-19, de 4 de setembro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, ont. 1997

6619
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.555-15, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, emfavordoMinietérío dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.555-14, de 4 de setembro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 3.10.1997, págs. 22159/22160.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.574-5, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).
Art. 2' Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à
produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional
poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no
mercado internacional.
§ l' O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções n's 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.574-4, de 4 de setembro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6' Fica revogada a Lei n' 8.187, de 1" de junho de 1991.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dorneles
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.577-4, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2º, 6º, 7º, 11 e
12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de
30 de junho de 1992, e dá outras pronidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 6', 7', 11 e 12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que trata o § 2'.»
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«Art. 6º

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
......................................................................................................»

«Art. 7º

N - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que trata o § 2' do art. 2'.
......................................................................................................»

«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.»
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localização do imóvel;
n - aptidão agrícola;
In - dimensão do imóvel;
N - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ l' Verificado opreço atual de mercado da totalidade doimóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis
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a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela super-avaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.»
Art. 2' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições
relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ l' O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
Art. 3' No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em Juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.
Art. 4' O direito de propor ação rescisória por parte da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem
como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder PÚblico extingue-se em quatro anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
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Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabivel ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem desapropriado.
Art. 5' A Lei n' 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5' e 6' para
6º e 7º:
"Art. 5' Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.577-3, de 4 de setembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-18, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para
os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 10 O salário mínimo será de R$112,00 (cento e doze reais), a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês
imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de vinte
por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição
mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»
Art. 7' O art. 231 da Lei n' 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-17, de 9 de setembro de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.469-23, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de
instrumento particular, dispensada a constituição de garantias,
ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem
caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto
neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-22, de 9 de setembro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-36, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n>! 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. ..
..
VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de
avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

«Art. 20. ..
.
§ I" Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A habilitação e concessão do benefício ficarão sujeitas a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido."
«Art. 29. ..
.
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Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão
responsável pela sua execução e manutenção.»
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após esta data.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso."
«Art. 40.

.

.

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previ.
denciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, n ou In do § 1º do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4º A revisão do benefício de prestação continuada prevista
no art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, terá início em 1ºdesetembro de 1997.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.473-35, de 9 de setembro de 1997.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-32, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulha de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos
ao FAT, de acordo com programação financeira para atender os
gastos efetivos daquele fundo com seguro-ilesemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES."
«Art. 9º

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a
operações da espécie, desde que justificado em exposição de
motivos conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda."
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Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 dejulho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribnir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destínação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribnições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.475-31, de 9 de setembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-41, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
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§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe,
no periodo mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula
contratual.
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§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos no valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido."
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infríngências.
Art. 10. ALei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8', 9', 10 e 11, renumerando-se os
atuais 8' e 9' para 12 e 13:
"Art. 8' As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lein' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza
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civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão
regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo úníco. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 9' As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
U - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
UI - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
N - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e beneficios sociais,
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de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
Parágrafo único. A comprovação do disposto neste artigo é
indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento
da instituição de ensino superior.
Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-40, de 9 de setembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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Anexo I

,! Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nQ

Data do Registro:

. Endereço:
Cidade:
Telefone:

CEP:

Estado:
(

Fax: (

)

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:

i Estado:

CEP:

Telefone: (

Controle Acionário da Escola

~ Nome dos Sócios

CPF/CGC

(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação

do Capital

1
2

I

3
4

5
6

7
8
I

9

10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios

Participação
do Capital

CPF/CGC

(Pessoa Física ou Jurídica)

I

! 1

2
1-.
3

I

I

4

5

I

!

6
7
8
9

10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação(*)

N!! de funcionários:
N!! de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:
Estado:
Mês da data-base dos professores:
Local:
Data:
(Carimbo e assinatura do responsável)'

_

CEP:

_
_

_
_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento
.

Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente

1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PISlPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
, em __/__/1997.
Data:__/__/__

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.479-33, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Fe~
der al, inclusive suas autarquias e
fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como
dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
Q
§ 1 Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Q
§ 2 Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2Q Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do
mês de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-32, de 9 de setembro de 1997.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.480-35, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n Q 8.911, de
11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts.!', 3' e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' Aremuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6' do art. 62 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
................................................................................,

»

«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n'' 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de NaturezaEspecial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco anos de
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exercício para concessão da primeira fração e as subseqüentes a
cada ano em que se completar o respectivo interstício, a importãncia equivalente a um décimo.
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total
do cargo em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total
do cargo em comissão ou de Natureza Especial;
II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);
III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ 10 Somente poderá ser contado, para fins de incorporação de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido
concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112,
de 1990.
§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis, 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior
tempo.
§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior,»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações púCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, auto 1997
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blicas federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo poder ou de outro poder da União a incorporação de décimos decorrentes do exercicio de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. Aíncorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em comissão equivalente no poder cedente do servidor»

Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de
quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no periodo compreendido entre 19 dejaneiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre l' de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
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Art. 4º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação
original.
§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo
desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo
para a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2º do art. 62
da Lei nº 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se
completar o respectivo interstício.
Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei nº
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 8º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
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8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1º de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data:
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 9º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada pela Medida Provisória nº 1.573-12, de 26 de setembro de 1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV)e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
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Art. 12. O caput e o § 1º do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
"Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
......................................................................................................»

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe iniciaI do cargo a que estiver concorrendo.
§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração PÚblica Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
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remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n Q8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 31 de dezembro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigentes em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n Q8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.

Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrentes da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei n Q8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de vencimentos.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1Q, exceto a nova redação atribuida ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3Qdo art. 3Qda Lei n" 8.911, de 1994; 5Q, 6Q, 7Q, 9Q, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nQs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995,1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1Qde agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997,1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, 1.480-32, de 11 de
julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, e 1.480-34, de 9 de
setembro de 1997.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os arts. 5Qe 6Qda Lei n Q8.911, de 11 dejulho de 1994.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176 Qda Independência e 109Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.482-41, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências.

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

Art. 1Q A partir de 1Qde julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso IH do art. 1Qda Lei n Q8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
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II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição
a que se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 3º Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. 1º desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória nº 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir;
Faixas
(Com base na Lei n'' 8.622, de

19.~.93,

.
Anexo IH)

I Alíquota

I

~

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

I

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - Nl, inclusive

I
I

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

I

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
IV,N8

9

10

11

12

Art. 4º Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento
de que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de
despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as
sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.482-40, de 9 de setembro de 1997.
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Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.512-15, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n"
9.138, de 29 de nauembrade 1995, e2'daLei
nº 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural
e sobre a concessão de subvenção econômica
nas operações de crédito rural.

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

Art. I" O art. 2" da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
aplica o disposto no § 2" do art. 16 da Lei n" 8.880, de 27 de maio
de 1994."

Art. 2" O art. 2" da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

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

§ I" Considera-se, igualmente, subvenção de equalização de
preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a
operações de crédito rural, o pagamento:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, auto 1997

6650
a) da diferença entre o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo e o do produto, apurado em bolsa de mercadoria ou licita-

ção;
b) das despesas para assegurar o valor de referência fixado pelo
Poder Executivo, inclusive na utilização de contratos de futuro e de
opção.
§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto, que deverá ser comercializado pelo setor privado.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-14, de 9 de setembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997, 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.520-13, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de
financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação,
a ser celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ 1º Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal.
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:
h. de juros à taxa efetiva de 3,12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
, 2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
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c) registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de liquidação e de custódia.

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
'
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.

§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á semestralmente, a partir de I" dejaneiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.

§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (PRüHAP) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), realizados com recurso do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § l' do artigo anterior, para
efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas no §§ 2' a 7' do artigo anterior.
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§ 1" As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2" O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual, onde se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização
e plano de reajuste.
§ 3" Aformalização das disposições contidas no caput e §§ l"e 2"
deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
Art. 3" A novação de que trata o art. 1" far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo defiuidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5" do
art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre credor e
devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior;
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósito e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
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IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto
no § 8º do art. 1º desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da divida caracterizada;
VI - declaração do credor, fumada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao FCVS,
incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos
mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre o
disposto no inciso V;
VIII - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada
no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições fínanciadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2º A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
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§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro NacionaI de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n'
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional
de mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo
sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artígo.»

Art. 5' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere
o § 7' do art. I" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31
de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3' do
art. 3' da Lei n' 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
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Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda
da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7', são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do inciso U do art. 3' desta medida provisória;
U - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso U do art. 6'
do Decreto-Lei n? 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação dada por
esta medida provisória;

IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuadano àmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limítes estabelecidos em cada leilão para pagamento e", moedas
de privatização.
§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos H e UI deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.

§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos U e Hl deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
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Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas no n'' "J" da alínea b do § 2' e §
5' do art. I" desta medida provisória.
§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso III deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso III deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § l' do art. l' desta medida
provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.

Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6'

.

II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75% com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6659
§ 2Q Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3Q O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §

2 deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia 1Q de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
Q

§ 4Q Aprerrogativaprevista no inciso II deste artigo so-

mente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que,
nos termos desta medida provisória, se manifestarem pela
novação e se encontrarem em dia com as contribuições ao
FCVS."
Art. 13. O saldo de recursos existentes no Fundbab será
transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do
extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14.

Ficam extintas as contribuições ao Fundbab.

Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nas alíneas a a c do § 2Q do art. 1Q desta medida
provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes
à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de
financiamento habitacional e o saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5Q do art. 1Q desta medida provisória.
§ 1 Os recursos de que trata O caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
Q

§ 2Q A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesmadata de seu recebimento.
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Art. 16. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:

«Art. l'
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a tranferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento de cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
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anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
H - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei
n' 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e H deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, H e IH do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
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saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IH - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................»

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n' 8.692, de 28 de julho de 1993, que
tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de
outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora,
poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6663
Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art.
5º da Lei nº 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Regístro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2º do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Para efeito de regístro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no
SFH;
b) até um por cento incidente sobre ovalor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH",

Art. 21. Fica assegurado à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de Gestor do
FCVS.
Art. 22. Fica assegurado à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao periodo de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regído segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
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do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do FCVS-CCFCVS julgar, em instância administrativa única,
os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura,
normas e rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro
da Habitação, relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS,
podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.

Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação e depósitos de poupança pelas
entidades integrantes do SBPE nos termos da Lei nº 4.380, de 21
de agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do
CMN que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que
trata o caput.

Art. 25. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a
securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 26. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 24 de dezembro de 1996.
Art. 27. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.520-12, de 9 de setembro de 1997.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 30. Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-10, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.

Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
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CAPÍTULO H
Das Atribuições

Art. 3° São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
H - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
IH - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
N - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4° São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
H - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5° São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
H - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
IH - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
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IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6º O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-seá em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2º Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3º O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo a sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
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§ I" Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das carreiras de Especialista e
Juridica do Banco Central do Brasil.
§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.

§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8' A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9' Os vencimentos dos cargos da carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico. Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n" 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1', inciso I, e § l' do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
l-Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
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b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-gradução lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento do quadro de pessoal de nível superior;
c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
H - Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e H deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo IH.
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§ 1º O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir de 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, inclusive de câmbio;

b) que importem risco de quebra-de-caixa;

c) que requeiram profissionalização específica.
Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igual ou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
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§ 4º Ai; funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida pro.sória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
VI rcentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
~:rando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de
1996.
§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os
valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.

§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de
Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as
responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses
empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus),
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de
Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e
conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.
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§ 3' A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às "reservas de benefícios a conceder" relativas aos participantes incluídos no Regime
Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte
do patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde l' de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;
b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos
e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos
às contribuições individuais realizadas desde l' de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n" 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.

§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
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§ 5' Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ,) serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei
n'' 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.

§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, eIll razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6º, aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro NacionaL
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei
n' 8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
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I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.
§ 1º A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de 1º de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 1º de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
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ta a Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997,
sob pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme
previsto no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos, direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de
vencimentos aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o
caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo
servidor quanto pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no periodo de l' de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.
Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.

Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
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§ l' Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de l'
de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.

§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990,
ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados
com base no art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos
servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de
1990, tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionístas que permaneçam na condição de servidores da União,
autarquias e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no
art. 46, § 1', da Lei n" 8.112, de 1990;

b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após l' de janeiro de 1991,
que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.
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§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.

Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou
convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § I" do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n' 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ L" As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' de janeiro de
1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído pela Lei n" 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
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Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso III do art. 186 da Lei n Q 8.112, de 1990;
b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de 1Q de dezembro de 1996;
c) será promovida de oficio, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em contagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n Q 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1" do art. 19 desta medida
provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária,
hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da
Lei n" 8.112, de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1Q de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
juridico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.535-9, de 11 de setembro de 1997.
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Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira

Servidores

Cargo

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central i
do Brasil
Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Total para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil Procurador do Banco Central do
Brasil
Total para a Carreira

'Ibtal para o Banco Central do Brasil

,

711
5.459
6.170
200
200
6.370

Anexo II
1. Quadro de Pessoal Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais
A

IV
III

11
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
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Vencimento-básico
Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

B

IV
III
II
I

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

C

IV
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

1.1.2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencímento-bésícc
Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais

A

IV
III
II
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

B

IV
III
II
I

966,30
929,10
884,70
842,40

C

IV
III
II
I

802,20
763,80
720,30
679,50

D

III
II
I

640,80
604,50
570,00
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Anexo II
1. Quadro de Pessoal- Estrutura e Vencimento
1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1.2.1. Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico
Classe

(VBs)

Padrão

40h semanais

A

IV
III
II
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.09S,10

B

IV
III
II
I

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

C

IV
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

% e Base da
GABC

A

IV
III
II
I

65%·A·I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III
II
I

% e Base da
GABC

90%-A·IV
90%-A-IIl

90%-A-II
90%-A-I
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Analista do Banco Central do Brasil
Classe

B

C

Padrão
N
!lI

11
1
N
!lI

11
1
!lI

D

11
j
1

% e Base da
GABC

75%-B-1
75%·B·1
75%-B-1
75%-B-1
75%-C-l
75%-C-1
75%-C-1
75%-C-l
75%-D-I
75%-D-I
55%-D-jCjJ
35%-D-ICjJ

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

B

C

D

Padrão
N
!lI

11
1

%eBase da
GABC

90%-B·N
90%-B-!II
90%-B-II
90%-B-1

11
1

90%-C-IV
90%-C-III
90%-C-II
90%-C-I

III
11
1

90%-D-III
90%-D-II
90%-D-I

N
!lI

1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
% e Base da
Classe
Padrão
GABC

A

N
!lI

11
1

65%-A-I
65%-A-!
65%·A-I
65%-A-I

11
j

75%-B-1
75%-B-1
75%-B-1
75%-B-1

C

N
III
11
1

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-1
75%-C-1

D

III
11
1
1

75%-D-I
75%·D-I
55%-D-ICjJ
35%-D-ICj)

B

N
!lI

(1) Conforme disposto no § F do art. 11 desta MP.
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Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC)

Criadas
Código

Direção/Assessoramento
Valor unitário

Quantitativo

FDS-1
FDE-!lFCA-1
FDE-2/FCA-2
FDT-!lFCA-3
FDO-!lFCA-4
FCA-5

1.975,20
1.876,20
1.678,80
1.086,30
987,60
592,50

1
50
85
263
643
229

I

Suporte

FST-1
FST-2
FST-3

354,90
213,00
177,30

12
96
56
R$ 1.329.525,00

Custo Global Autorizado

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico

e
Procurador

Auxiliar

Nível

Servidores

I Vr. Unitário

R$

Total
R$
2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

Thtal
AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

3.698
11
102
56
162
132

222,00
166,50
138,75
111,00
83,25

Thtal

463
238
4.399

Adicional Especial

'Iotal

-

I
I

-

-

2.256.686,08
2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00
56.166,00
185.353,14
2.498.205,22
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Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Valor Unitário
R$

'Ibtal
R$

Nível

Servidores

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

TOTAL

9

-

72.000,00

Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

Classe

Servidores

A

IV

-

B

III

-

II

-

C

A

I

D

E

IV

F

III

3
106

II

306

I

176

G
Auxiliar

Padrão

B

H

I
J
L
M

C

N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

D

IV

78

III

16

II

9

I

7

III
II

6
2

I

2
711
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Cargo extinto
Carreira

,

Referência

Analista do Banco Central do Brasil
Classe
Padrão
Servidores

I

A

IV
III
li
I

57
30
80
473

B

H

IV
III
li
I

602
487
471
202

I
J
L
M

C

IV
III
li
I

74
196
868
672

D

III
li
I

138
445
278
5.073

A
B

C
D

E
F
G
Técnica

N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

Cargo extinto
Carreira
Referência
A
B

C

Procuradordo Banco Central do Brasil
Classe
Padrão
Servidores
IV
III
li
I

4
25

B

IV
III
li
I

20
16
4
13

IV
III
li
I

-

C

D
E

F
Procurador

G
H
I

J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

4

A

D

III
li
I

-

-

-

-

46
15
150
5.934
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Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas

(Código)

100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100%FcA~2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA·3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15%FCA-4

613673

18,75% FCA·4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688, 621641, 631175,640190,
641219,642215,643211,644218

2ü%FCA·4

I

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50%FCA-4 604623
25%FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561,100595,
110590,111597,113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591,125598,126594,127590,128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590, 200638, 201634, 202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203, 914002, 914797,917893,
922005,923869,924365,925004,926841,927864,928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30%FCA~4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179, 795208,
796182

40%FCA-4

018082,018155,018163,021083,031313,070602, 071609,072605,
083593,087564,100560,110531,111562,112569, 113565, 114561,
115568,120561,121568, 122564,123560,124567,125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560, 147567,200565,201561,201600,202568,202592,202606,
203564,204560,350664,428167,472166,473162,480169,482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166,491160,492167,
493163,501204,915920,918890,940909, 967912,979880,980870,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

50% FCA-4

110566,470155,790168,791164,792152,793159,916897
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Estrutura

Estruturas Extintas
(Código)

Criada
(Equivalência)
52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505, 101508, 110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509,122505,123501,
124508, 125504,126500,127507, 128503,130508,140503,141500,142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

100% FCA-4

009059,009113,009121, 100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100% FDE·l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
'401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

100% FDE-2

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009

lOO%FDO-l

008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509, 080560, 082562,082597,
083569,084565,086568, 088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164, 427136, 427160,429155,440086,452084,454087,
455083,458082, 760137,904945,943940,949930,946001,947954,948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,
995002

100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
936979,944980,945978

37,5%FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676, 834882, 840890,
920819,921815,931810

50% F8T-I

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% F8T-I

350702,833886

70% F8T-l

070700,939820,941824

100%FST-l

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

75%FST-3
lOO%F8T·3

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.549-35, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República.
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção 11
Das Competências e da Organização

Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desemCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na
integração da ação do Governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica,
além do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e
até cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
H

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
IH
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
IV
Secretaria de Controle Interno.
V
Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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reza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República,
e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. €Q À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estados, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo
Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para
este fim designado pelo Presidente da República;
n - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1Q Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da República, presididos por um de seus membros, designado pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
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§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II
do caput e o § 1º.
Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993.

Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Cada Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para a fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem
como na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6692
binadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para
participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de
pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas
e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's
8.041, de 5 dejunho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2'.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13.
I

II
III

N-

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
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v-

das Comunicações;
da Cultura;
VI
VII- da Educação e do Desporto;
VIII - do Exército;
l X - da Fazenda;
X- da Indústria e do Comércio e do Turismo;
XI- da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII - do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XIV - de Minas e Energia;
XV - do Planejamento e Orçamento;
XVI - da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Exteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).
II - Ministério da Aeronáutica:
a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacionial, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua
competência, inclusive os serviços de apoio necessáiros à navegação
aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial.
III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,

abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;
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c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão ruraL
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança.

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais.

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural.
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VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes.
VIII -

Ministério do Exército;

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
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d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
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i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistênciajuridica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marínha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Minístério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônía Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

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

c)

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b)
c)

previdência complementar;
assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b)

relações diplomáticas e serviços consulares;
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c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fi uviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
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§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses
instrumentos.

Seção tu
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das secretarias integrantes da estrutura do ministério exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3º Integram a estrutura das secretarias executivas até duas
subscretarias.
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Seção IV
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
H - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial deRecursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
IH - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática
e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até quatro
secretarias;
N - do Ministêrio das Comunicações, além do Conselho Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - Do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamim Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias.
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho
Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3º Conselhos de
Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação
(CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação
Financeira, até sete secretarias;
VIH - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
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de Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria PÚblica da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho NacionaI de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relaçôes Exteriores, o Cerimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria
Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relaçôes
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Exteriores, esta composta de até três subscretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de
Política Externa e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ I" São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso
XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo SecretárioGeral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das
Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.

CAPÍTULO IH
Da Transformação, 'I'ransferência, Extinção
e Criação de Orgãos e Cargos
Art. 17.

São transformados:

I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
U - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
UI - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
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IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
.
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração
Regional;

b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional;
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N - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;

V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n? 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nO 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e
finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp), de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);

c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração
Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e
Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n" 7.827, de
27 de setembro de 1989.
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Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vincnladas ao
Ministério do Bem-Estar Social;
II - o Ministério do Bem-Estar Social;
UI - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII - as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.
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Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
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Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demaís segmentos da Administração PÚblica, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
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art. 43, § 1Q , inciso H, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências,
facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente
ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação,
de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
na forma da lei.
§ 1Q O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministêrios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.

§ 2 Q Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Fe-

deral, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
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§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5º Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § 1º deste artigo.
§ 6º O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.
§ 7º Os processos judiciais em que aFAE seja parte serãoimediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
§ 8º Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagricola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe/Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
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Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, sub atividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (ABINJ.
§ 1 º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
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Art. 32. ü Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º ü Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos floristicos do Brasil.
CAPÍTULürv
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
poderá requisitar, com ônus para a agência, servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as
atividades a serem exercidas.
§ 1º Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação da Aneel, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e
desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas e Energia e
da Administração Federal e Reforma do Estado.
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§ 2º A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, dos Estados
ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3º Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, fica a Aneel autorizada a complementá-la até o limite da remuneração percebida no órgão de origem.

Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE
V, no valor unitário de R$1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de
R$855,00; 26 FCE UI, no valor unitário de R$515,00; vinte FCE II,
no valor unitário de R$454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário
de R$402,00.
§ 1º As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.

§ 3º O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 4º A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os periodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a
ae, e inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 37. Ficam criados 71 cargos em comissão, sendo cinco de
Natureza Especial, e 66 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 22 DAS 101.5; cinco DAS 102.5; um
DAS 101.4; cinco DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e doze DAS 102.1.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n'
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades
realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização
concedida pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua
lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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ma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.

Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para oMinistério do
Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na
forma estabelecida em regulamento;
.
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infáncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
N - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos Ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas deCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, ont. 1997
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correntes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 46. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo.»
Art. 47. O art. 3' da Lei n' 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organiações não-governamentais, que
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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nicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.»

Art. 48. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 49. O art. 3' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I -

rr UI N V VI -

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
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......................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei nO 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e de
ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício
de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-setambém às pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais previstos na Lei nO 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis
nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.»
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como agência
executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 1° A qualificação como agência executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2° O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos reCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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cursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
agência executiva.
§ F Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das agências executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ 1º Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se
encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam
a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos
de cargos.
§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6721
Art. 56. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar
as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial e de
serviços gerais, no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.

Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n' 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. O exercício financeiro do Serpro corresponde ao
ano civiL
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7' da Constituição.»
Art. 58.
Os conselhos de fiscalização de profissões liberais,
instituídos por lei, dotados de personalidade jurídica de direito privado e forma federativa, prestam atividades de serviço público.
§ l' A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos serão regulados mediante decisão da assembléia geral da respectiva categoria profissional, ficando vedados o estabelecimento de
vínculo com a Administração Pública ou qualquer forma de intervenção por parte do Poder Público.
§ 2' Os empregados dos conselhos de fiscalização serão regidos pela legislação trabalhista.
§ 3' Constituirão receitas dos conselhos as contribuições
anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, fixadas pela assembléia geral, bem como multas, taxas e emolumentos estabelecidos em lei.
§ 4' O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos será realizado exclusivamente pelos seus órgãos internos de controle.
§ 5' Os conselhos de fiscalização de profissões liberais, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, no prazo de sessenta
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dias, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido
neste artigo.
Art. 59. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de 30
de dezembro de 1994, 931 de 1Qde março de 1995, 962, de 30 de março
de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995,
1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090, de
25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24 de
outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 de fevereiro
de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384, de 11 de abril de 1996,
1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 dejunho de 1996, 1.498-19, de
9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de
setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de
outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de
dezembro de 1996, 1.549-26, de 16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14
de fevereiro de 1997, 1.549-28, de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15
de abril de 1997, 1.549-30, de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 dejunho de 1997, 1.549-32, de 11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto
de 1997, e 1.549-34, de 11 de setembro de 1997.

Art. 60. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 61. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1Q,
2 Qe 3 Qdo art. 22 da Lei n Q5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei
n Q5.327, de 2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2 Qdo
Decreto-Lei n? 701, de 24 de julho de 1969, os §§ 1Qe 2 Qdo art. 36
da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973, a Lei n Q7.091, de 18 de
abril de 1983, os arts. 1Q, 2Qe 9 Qda Lei n? 8.948, de 8 de dezembro
de 1994, o § 2 Qdo art. 4 Qe o § 1Qdo art. 34 da Lei n? 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176 Qda Independência e 109 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6723
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.554-20, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera os arts 2 2,3 2,4 2,5'.2, 6 27'2 e 9 2 da
Lei n Q 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Os arts. 22, 32, 42,5 2,6 2,72 e 92 da Lei n 2 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 9

•.•••••..•••••.••••.•••••.•••••••.•••.••••.•••••.•••••.•••••••••••.•••••••••••.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n 2 8.112, de 11 de dezembro de 1990.»
.
«Art. 3 2

§ 2 2 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2 2, poderá ser efetivada à vista de notória capaciCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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dade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum oitae»
«Art. 4º

-

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos Iv, VII, VIII e IX do

§ 1s No caso do inciso III do art. 2', os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2' Nos casos dos incisos Ve VI do art. 2', os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos,»

«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja
supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 6º

.

§ l' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata a Lei n" 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.

§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuizo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da
autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado»
«Art. 7º
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II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneraçâo constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do
mercado de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
......................................................................................................»

«Art. 92

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
......................................................................................................»

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
1 - com fundamento no art. 17 daLeinº8.620,de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso II, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Inpi, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, I. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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mento nos arts. 232 a235 daLei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de I" e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-19, de 9 de setembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-18, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Apessoajurídica, cujos créditos com pessoajurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
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de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securítização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na
fo";"a do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do períodobase do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de
direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 8º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8º, inciso lI, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado,
desde que o valor do desconto simplificado não ultrapasse
R$8.000,00 (oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.559-17, de 9 de setembro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória, entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.562-10, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
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a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
n' 1.376, de 12 de dezembro de 1974;

b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n' 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n' 4.239, de 27 dejunho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n? 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. l' da Lei n" 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n? 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n' 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. l' do Decreto-Lei n' 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução de suas funções.
Art. 2' Os dispositivos da Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de
1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
Fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
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concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro."
«Art. 7º
.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
......................................................................................................»

«Art. 9º

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2" deste artigo será de cinco por cento.
§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8' deste artigo.
§ 7'
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I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2' ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»
«Art. 12. ..
.
§ l' O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índi-
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ce adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4Q Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho

Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
N - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5Q Nas hipóteses de que tratam os incisos Il, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6 Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7Q Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei."
«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
Q
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instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3 Q Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ 1Q O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2Q Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3Qdo art. 12 edos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n? 8.167, de 1991.
Art. 4Q Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazõnia e que sejam considerados de interesse para o
desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5Q O art. 2Qda Lei n'' 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º
.
§ 1Q As debêntures de que trata este artigo terão prazo de

carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2Q O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
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aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executíva.»
Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscritas
pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da Lei n" 8.167, de
1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados os limites e
critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7º A exigência da garantia real, de que trata o § 4º do art.
5º da Lei n'' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2º desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de 1996.
Art. 8º Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 9º Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.562-9, de 9 de setembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.567-8, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, adminietração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nQs 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2 2 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimõnio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto, firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2' Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimõnio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta Medida
Provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econõmica Federal (CEF).
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Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios

Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juizo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput
deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso
às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso CQmum do povo.
§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.
§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a
serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização
das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos
projetos de parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região, e, quando for o caso, a densidade da
ocupação local.
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§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse
de recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ l' Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2' As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas
àquelas calculadas na forma do § 1', observadas as condições previstas em regulamento.
§ 3' Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de iroóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n' 24.643,
de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
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§ 4Q Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.

Art. 7Q OS inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou aejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. 1" e 3Q do Decreto-Lei n? 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6Q do art. 3Q do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8Q Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n Q 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9" Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres,
ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez
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por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis
pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras,
aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio e força pública estadual.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2º a incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 3º As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1s e 4º.
§ 4º Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação
ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e
de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim.
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Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do DecretoLei n' 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.

Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ l' Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
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celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' Anotificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre
inscrito na SPU.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. lOS e 109 do Decreto-Lei n" 9.760,
de 1946.
Art. 14. O dominio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser
pago:
I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
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gime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os art. 13 e 17
desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398,
de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
§ 2º Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do
Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão
adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo
preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles
realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou
no prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.

§ 3º O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2º.
§ 4º Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3º, ficando
vedada a extensão deste beneficio a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5º O repasse de que trata o § 4º será realizado nas mesmas
condições de pagamento pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6º Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame serão promovidas, após a reintegração sumária da União
na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma preferência ao ocupante.
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§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2º, e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2º, e 17,
§ 3º, desta medida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei
nº 2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão
nulos de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo
os compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos
até 5 de outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1º A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2º Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
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§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão

Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Muuicípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7' do Decreto-Lei n' 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domíuio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Miuistro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5' A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6745
de eompetitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
§ 6' Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2' do art. 79 do DecretoLei n' 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito ou
oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas em
regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão a
que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7' A cessão de que trata o § 6' será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Art. 19.
poderá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimõnio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
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a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.

Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso

Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ l' A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2' Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.
CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
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pre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ 1Q A alienação ocorrerá quando não houver interesse públi-

co, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante
concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência
pública;
H - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
IH - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições prevístas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servídor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante.juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
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VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ lº Na impossibilidade devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o locatário que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas prestaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n . 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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ções mensais e consecutivas, observando-se, como mmimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ 1º Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.
Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições;
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
H - valor da prestação de amortização e juros calculados
pela Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
IH - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização ejuros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte
e invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos
ao imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice
de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
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VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção 11
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1º Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
§ 2º Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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Seção lII
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.
§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 123 e 128 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3º Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso."
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«Art. 81.
§ 5" A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardando o disposto
no § 3"em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes.»

«Art. 82.

..

..

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo."
«Art. 101.
..
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento.»
«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os
motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1" Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2" Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto.»
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6753
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. Anotificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada»
"Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel no
domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terreno sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse
de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo
artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
"Art. 123. A remissão do aforamento será feita pela importãncia correspondente a 17% do valor do domínio pleno do
tsrreno.»
"Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ l' A falta de inscrição isenta o ocupante da obrigação do
pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2' A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3' Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»
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Art. 32. Os arts. 3', 5' e 6' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39

.

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3' A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio,
mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.
§ 6' Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n' 9.760/46, exceto
quando:
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a) realizado pela própria União, em razão do interesse

público;
b) solicitado pelo ?róprio ocupante, c?mprovada a existên. de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos tennos da le~:lação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada.»
"Art. 5' Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n' 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n' 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em zona declarada deinteresse do serviçopúblico,mediante portaria doSecretário do
Patrimônio da União.»
"Art. 6' A realização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em l' de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não
tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas.
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Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 12 Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 22

Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da
União.
§ 32 O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.

Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, corno retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimonias, bem corno à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
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arcela do produto das. alienaçõ.es de que trata esta medida
. ó~a nos percentuaIs adiante mdicados, observado o limite de
roVIS rt ,
.
. ) ao ano:
P
R$25.000.000,00
(vinte e cinco
miilhõoes de reais
1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
b)

Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará
ões no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorren~~ sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
utros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
~om a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n' 147, de 3 de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real
de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a qualquer título,
de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguíntes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946;
III - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei
n' 8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6' e 7' do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6758

Art. 40. Será observado comovalor mínimo para efeito de aluguel,
arrendamento, cessão de uso onerosa, foroe taxa de ocupação, aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penaiidades de que tratam
os incisos I e Il do art. 6· do Decreto-Lei n· 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra a vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.

Art. 43. AB condições previstas nesta medida provisória
aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da
União situadas na Area de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do
Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis
de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n? 9.262, de
12 de janeiro de 1996.
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ágrafo único.

A alienação dos imóveis residenciais da União,

ali a:dos nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa
~ zno Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Municí. c~, Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra,
pIO R~a da América n? 31, no Bairro da Gamboa, no Município do Rio
Janeiro (RJ), observará, também, o disposto nesta medida provisó-

:1:

ria.

Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
b ns imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisóia deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
~ública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
o disposto na alínea b do § 2' e § 4' do art. 4', no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.567-7 de 9 de setembro de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5', 8', 9' e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei n' 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4' do Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei n" 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
n' 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-1, DE 9 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos
da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas fisicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas
referidas no inciso anterior.
§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;
b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.
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§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
revidenciárias cujo fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.

p
f

Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na

do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro

N:~nal, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dí.da pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
axrmuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
~~cional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ 1º A emissão dos certificados de que trata o caput processarse-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liqüidação e custódia".

VI clusiva

§ 2º Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;
b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;
c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.

Art. 4º O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos
vencidos de natureza não tributária, observadas as seguintes
condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
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II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.586, de 11 de setembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.587-2, DE 14 DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurídicas:
(*) Retificada 00 DO de 16.10.1997 (pág. 6980 desta obra)
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I _ das carreiras de Ad,:~gado da União e de ~.sistente Jurí. d Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocad!co a da União e no seus órgãos vinculados;
eie-aer al
li _ de Procurador e Advogado de autarquias e fundações pú. federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
blicas órgãos vmcu
. I a d os,.
nos seus
III _ de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia.Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ati'dade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
:eupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento
agrário, a projetos de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I - de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
li - de Orientador de Projeto de Assentamento;
UI - de Engenheiro Agrônomo.
Art. 4' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
II - valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da tabela de vencimento dos servidores públicoscivis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n" 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
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III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva tabela de vencimento.
§ 1º O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
a outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 1º, 2º e 3º.
§ 2º Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. 1 º são os constantes do Anexo L
§ 3º O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2º é de 0,1820% e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4º O percentual para os cargos de que trata o art. 3º é de
0,0936%
Art. 5º Os critérios para a avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a III do art. 1º;
li - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1º;
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2º;
c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º.
Art. 6º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5º sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de 1a de setembro de 1997.
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-

7' A avaliação de desempenho individual deverá obedeArt;;Uinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órcer à seentidade onde os beneficiários tenham exercício:
~oou
ga I _ no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
ontuação de desempenho individual acima de noventa por cento
c : pJIl por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliaa_o deseJIlpenho individual;
ça Il _ no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficoJIl pontuação de desempenho individual acima de 75% até nocarnta por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
ve
. divid
I
de deseJIlpenh o m
IV1 ua ;
UI - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
m pontuação de desempenho individual 75% do limite máximo de
C~ntos fixados para a avaliação de desempenho individual.
p § l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexa n.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maíor grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;
f) data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GF J, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.

d:
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§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no inciso II do art. 6'.
Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreira e cargos de que
trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou sntidades do Governo Federal, fará jus à gratificação
calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 9' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação prevista nos arts. 1º, 22 , 3º e 8º, somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, para outros órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5', a GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDI ou GAF calculada na forma defiuida no art. 4', considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput o número de pontos considerados para o cálculo será o equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia -Geral da União.
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ali único. A partir de l' de setembro de 1997, a gratifíParágr ~rata o art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, poderá ser es:caçá? q:~eu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado
tendi !'; n de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral
daUroao e
da União.
Art 13 Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remune_ . ~pantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poraçao dos °aga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de cargos
:;.r: serd~ Procurador e Advogado de Autarquias e fundações públicas
fi ~ vo.s de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Ade er~~Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da
~;~.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público da União.
§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
alor dovencimento básico de nível superior fixado na tabela de venvimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Ane~o 11 da Lei n' 8.460, de 1992, e alteraçõ",s posteriOJ:e~, ~ nã? s~rá
paga cumulativa,?e;,te com a Gratificação Temporana instituída
pelo art. 17 da LeI n- 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros b~nefícios, vantagens, ou contribuições previdenciárias ou de segundade.
§ 3' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.
Art. 14. AGFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. A GFJ será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na tabela de vencimento dos servidores públicos civis
da União, estabelecida no Anexo I, da Lei n? 8.460, de 1992, e alterações posteriores, com a vantagem prevista no art. 1', inciso I e §
I', do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 de junho de 1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de

le
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agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que
se refere o art. 7º da citada Lei nº 8.460, de 1992, bem como com a
GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, observado o disposto no §
l' do art. 13.
§ l' Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § 1º do art. l' do Decreto-Lei nº 2.333, de 1987.
§ 2º O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo IH desta medida provisória.
§ 3º O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art. 20,
inciso IH, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é o
fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico não
transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do
disposto no inciso I do art. 19 da Lei n? 9.028, de 1995, é o fixado na tabela de vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5º Os valores da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei
nº 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.
Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na tabela de vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da
Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de 160%.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na tabela de vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso IH do art. 3º fará jus, além das vantaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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'das no caput à gratificação a que se refere o art. 7' da
'
Lei n' 8.460, de 1992.
Art 18. É de quarenta horas semanais ajornada de trabalho
. t 'grantes das carreiras e cargos de que trata esta medida
dos In e
provisória.
Art 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
F d al'direta que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não ale e:dos pelo ~rt. 19 da Lei n? 9.028, de 1995, passam a integrar a
=eira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.

gens re fien

§ l' Os cargos.vagos a que se refere o caput, bem como aquel~s
transpostos pelo InCISO II do art. 19 da Lei n- 9.028, de 1995, serao
distribuídos pelas três categorias de carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n' 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.

Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão r.
Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e c!assificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.
Art. 22. Os Assistentes Jurídicos lotados em ministérios ou
no Estado-Maior das Forças Armadas terão exercício na respectiva
Consultoria Jurídica e os Procuradores e Advogados de autarquías e
fundações públicas federais, na respectiva Procuradoria ou Departamento Jurídico.
§ l' Os Consultores Jurídicos, Procuradores-Gerais e titulares de Departamentos Jurídicos, atendendo a motivada solicitação
de outra autoridade da respectiva estrutura, poderão permitir que
os servidores de que trata o caput desempenhem suas atividades específicas em setor diverso daqueles ali referidos, mantendo-se beneficiários da GFJ.
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§ 2' A execução do disposto no parágrafo anterior será objeto
de ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 23. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. I' e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 24. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de I' de setembro de 1997.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.587-1, de 12 de setembro de 1997.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
Raul Belens Jungmann Pinto
Cláudia Maria Costin
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Juridica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Juridico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

lI! Categoria

0,13881%

211 Categoria

0,12176%

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho da
Atividade Juridica das Carreiras e Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal, Assistente
Juridico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

111

0,14986%

11
1

0,13881%
0,12776%
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-

classe

r-

B
B
B
B
B
B

Padrão

Porcentagem

VI

0,12776%

V

0,12776%

1V

11
1

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

VI

0,12776%

V

0,12776%

111

C
C
C
C
C
C

1V

0,12776%

111

0,12776%
0,12776%
0,12776%

11
1

V

D
D
D
D
D

0,12776%
0,12776%

1V

111

0,12776%

11
1

0,12776%
0,12776%

Anexo 11
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
'Ibtal de ocupantes de caro
go ou de integrantes daearreíra no órgão

9

Número mínimo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreíra com desempenho
até 75% do limite máximo de pontos de desempenho individual

2

Número máximo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreíra com desempenho
acima de 75% até 100%

Número máximo de
ocupantes de cargo ou
de integrantes da carreira com desempenho

acima de 90%até 100%
do limite máximo de do limite máximo de
pontos de desempenho pontos de desempenho
individual
individual

7

2

8

1

7

2

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

°
°

2

1

1

1

2
1
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Anexo lU
Defensor Público da União
Vencimento
(R$)

Denominação
Defensor Público da União de Categoria Especial
Defensor Público da União de lI!Categoria

Defensor Público do União de

2~

Categoria

524,30
490,57

458,43

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Vencimento

Denominação

(R$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial
Assistente Jurídico da AGU de 1~ Categoria
Assistente Jurídico da AGU de

2~

Categoria

524,30
490,57
458,43

--

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.588-1, DE 14 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE), e de
Desempenho de Atividade de DefesaAgropecuária (GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as
atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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nto supervisão, controle, fiscalização e auditoria das ativida-

e
ClaJIlde
,
perícia
me'd'ica,

deS U _ Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos
.gual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidende 1 República e com atribuições voltadas para as atividades de ges~ daovernamental, relativas à formulação, implementação, controle
~a~:aliação de políticas de comércio exterior;
ru - Fiscal de Defesa Agropecuária, composto de 250 cargos
d .gual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
e '.cultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
~dades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produ~ ~ insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e proc~s~os produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2' As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da tabela de vencimentos dos servidores públicos civis da União.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso
público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ l' Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos
no edital do concurso.
§ 2' O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão r.
Art. 4' A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de que trata o inciso II do art. l' por órgão ou entidade do
Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da
República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo de carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5' São qualificados como órgãos supervisores:
r - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
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H - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IH - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 6' Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
H - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
HI - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI
aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ 1Q O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um comitê
consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

§ 2' O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da Carreira de Supervisor Médico-Pericial.
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Art. 7' Caberá ao órgão ou entidade .e~ que o s.ervidor estiver
'cio a gestão, o controle e a supervisao das atividades deseneJIl e~erc~el~ servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
vaI,? a~o da regra de ajuste correspondente, a formulação e impleaphc:Ç~o
do programa de desenvolvimento e capacitação profissioç
Ill_~n a s aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
ni:1J.,no
Art 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta
dida 'provisória é o fixado na tabela de vencimentos dos servidome úblico civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n' 8.460,
~:s de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
t ta o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
l~vidade, instituída pela Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e H do art. l' desta medida provisória, quando lotados nos órgãos ali especificados,. e no exe!cício de atividades inerentes às
atribuições das respectivas carrerras,
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata .0 ~ncis.o IH do ",rt. 1" desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agncultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da res-

0

pectiva carreira.

Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I - números de pontos resultantes da avaliação de desempenho;
H - valor do maior vencimento da tabela de vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei
n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores;
IH - percentuaís específicos por carreira.
§ 1" O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
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outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. 1'.
§ 2' O percentual para as careiras de que tratam os incisos I e
11 do art. l' é de 0,1820%;
§ 3' O percentual para a carreira de que trata o inciso 111 do
art. l' é de 0,0936%.

Art. 13. A GDE e a GDAserão calculadas com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros periodos de avaliação após a nomeação.

Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1':
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;

11 - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;

111 - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
anexo.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e 11 exceda em até vinte por cento o
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limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
[) data mais antiga de ingresso na carreira.

§ 32 Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e 11 exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDAserão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 42 Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no art. 13.

Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de
que trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado
com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. 12 e 16, somente perceberá a gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes, para
outros órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDA serão calculadas
utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na
atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.588, de 12 de setembro de 1997.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Enio Antonio Marques Pereira
Reinhold Stephanes
Francisco Dornelles
Cláudia Maria Costin
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Anexo
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
'Í'otal de iate-

Número mínimo de

da cargranle' da car- integrantes
com desempenho
i8ira DOórgão reíra
até 75% do limite máximo de pontos de desempenho individual

9
8
7

6
5
4
3
2
1

2
1
1
1
1
1
1
O
O

Número máximo de
integrantes da carreira com desempenho
acimade75%até 100%
do limite máximo de
pontos de desempenho
individual

7
7
6
5
4
3
2
2
1

Número máximo de
integrantes da carreira com desempenho

acima de 90%até 100%
do limite máximo de
pontos de desempenho

individual
2
2
2
1
1
1
1
1
1

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.507-25, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
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§ 1º O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário NacionaI, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser ncorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento,.a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
Hl - as perdas de que trata o inciso] deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeito de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuizos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2º do art. P.
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§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
ograma de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
~~4, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de renda inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte ~obre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda
variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.507-24, de 25 de setembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511-16, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas fiorestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ I'' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedade onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte a parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato
Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos
Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no
Estado do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1.250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as
indicações do zoneamento, respeitado o limite minimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a
título de reserva legal."
Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
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ntrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma ina-

d~quada segundo a capacidade de suporte do solo.

Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente
será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.511-15, de 25 de setembro de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.523-13, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, e dá outras prouídénciae.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98, e alterados os
arts. 12,22,25,28,29,30,31,38,39,45,47,55,69,94 e 97 da Lei n'
8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 12.

v-

.

..

.

b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 22.
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2' Para os fins desta lei, integram a remuneração os abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9' do art. 28.
§ 6' A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à seguridade social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que pariticipem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
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de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo desportivos.
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.
§ 8' Caberá à associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.
§ 9º No caso de a associação desportiva que matém equipe
de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade,
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta
úlitima ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento,
inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b
do inciso I do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos respectivamente, na alínea a
do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à seguridade social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
......................................................................................................»

«Art. 28.

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, ineCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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xistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal,
diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 8' Integram o salário-de-contribução pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o disposto no § 9' deste artigo.
§ 9'

a importância recebida a título de férias indenizadas;
e) a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
d)

• • • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0_0 • • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • •

»

«Art. 29.
Escala de Salários-Base
Classe

Salário-Base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R$ 120,00
R$ 206,37
R$ 309,56
R$ 412,74
R$ 515,93
R$ 619,12
R$ 722,30
R$ 825,50
R$ 928,68
R$ 1.031,87

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

• • • • • • • • • • • 0.0 ••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •• 0.0 • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••••

»

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6787
«Art. 30 .
.......................................................................................................

UI - A empresa adquirente, consumidora ou consignatária
cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata
o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente como produtor ou comintermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
OU

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

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da uni.
dade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construo
tor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem:
X -

a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do

art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso
lU deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art.
12;
d) ao segurado especial;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6788
XI - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo à
pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física.
......................................................................................................»

«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regíme de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
.......................•..........•..................................................................•»

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selie), a que se refere o
art. 13 da Lei n'' 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o
valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de l'
de abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da
obrigação;
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b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por ce~to, ~ partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15º dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houver parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
§ l' Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a muIta de
mora a que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor de pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
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ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência
em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere
o § 1a deste artigo."
«Art. 38
.
§ 5º

será admitido o reparcelamento por uma única vez.

§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1e dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior do pagamento e de um por cento
relativamente ao mês do pagamento.
§ 7º Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira prestação, conforme o montante da dívida a parcelar e o
prazo solicitado, sob pena de indeferimento do pedido."
«Art. 39. .
.
§ 3º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber em dação
de pagamento.
§ 4º O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial a que se refere o §3º."
«Art. 45. .
.
§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por
cento.»
«Art. 47. ..
.
I .
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d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
..•.•...........................•.................•..•..................•.............................»

"Art. 55 .
.......................................................................................................

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente, ao órgão do INSS
competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
•• , . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,_ • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e
falhas existentes.
§ l' Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefícios, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior farse-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário."
"Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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onista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
......................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da
autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades
operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, U e Ill do art.
19 da Lei n? 8.666, de 21 dejunho de 1993, alterada pelas Leis nQs
8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995."
«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficiaI, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
U - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.
§ 1Q Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar
seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma
prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.
§ 2Q Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.
§ 3Q O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4Q O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.
§ 5Q Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;
b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;
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-

c) indicação do arr;matante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.
§ 6' Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 7' Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.
§ 8' Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo
INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua
utilização.
§ 9' Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições de hasta pública».

Art. 2' Ficam restabelecidos o § 4' do art. 86 e o art. 122, e alterados os arts. 11, 16,48,55,57,58,75,86, caput, 96,102,103,107,
130e 131 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 11.

v-

.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;
b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral- garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
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sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda
que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio.
...................................................•...•....•.........................................»

"Art. 16.
§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
•

0.0 • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • 0.0. 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••• 0.0 •••• 0.0 ••••

»

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
• • • • • • • • • 0'0 •• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

"Art. 55.
§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados exclusivamente para fins de concessão do beuefício previsto no art.
143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua utiliCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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ção para efeito de carência, de contagem recíproca e de averbaz~o de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99 desta lei,
ç~vo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições
~elativas ao respectivo período, feito em época própria.
....•..•..••..••...•...•..........•.............•.....................................•....••.....•...»

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
poder Executivo.
§ l' A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3' Aempresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' Aempresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento.»
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«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na
data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.»
«Art. 86. O auxilio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 4" A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia»
«Art. 96. .
.

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ l' A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em
que estes requisitos foram atendidos.
§ 2' Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior,»
«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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do for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para
haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores,
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.»
"Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2', será considerado para cálculo do
valor da renda mensal de qualquer benefício."
"Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço,
se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em
atividade."
"Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código de
Processo Civil é de trinta dias."
"Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários
baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;
b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em dívida ativa;
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c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisõesjudiciais.»
Art. 3º Os arts. 144, 453, 464 e 465 da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei n' 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integcarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.»
"Art. 453.

.

.

Parágcafo único. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é
permitida sua readmissão desde que atendidos os requisitos
constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público.»
«Art. 464. .
.
Parágcafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada
empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de
crédito próximo ao local de trabalho».
«Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia
útil e no local do trabalho dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior».
Art. 4º Os arts. 3º e 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.
§ l'
.

fJ contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e aLei Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996.
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.....•...••...............................••.•...........•........•...............•....••...•........•»

«Art. gQ

.

·······§··~~····C~;;;~;~·~~·d~~~~·~~·~~~~·d~d~··d~·~~~~~~~~~·d~·~~~~
veis de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
con;trução civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo».
Art. 5' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
d s incisos II do art. 119 e III do § l' do art. 120 da Constituição
F~deral serão apose:,tad~~~e acordo com as normas ~stabelecidas
ela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
Pnvestidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n' 8.212, de 1991, para o Serviço N acionaI de Aprendizagem Rural (Seriar), criado pela Lei n" 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7' O § 3' do art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. .
.
.......................................................................................................

§ 3' Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3' do art. 25 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com aredação dada pela Lei n' 8.540, de 22 de dezembro de 1992.»
Art. 8' O art. 3' da Lei n'' 7.070, de 20 de dezembro de 1982,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de
natureza previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de
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eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão.»
Art. 9' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado das Leis n's 8.212 e 8.213, ambas de
1991.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.523-12, de 25 de setembro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legíslação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n" 158,
de 10 de fevereiro de 1967, a Lei n? 5.527, de 8 de novembro de 1968,
a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de
abril de 1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art.
38, os arts. 99 e 100 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do
art. 3º, os arts. 139, 140, 141 e 148 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de
1991, os arts. 3º e 4º da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei
nº 8.641, de 31 de março de 1993, e o § 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de
15 de abril de 1994.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.524-13, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo lI, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de motorista e motorista oficial.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.524-12, de 25 de setembro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, pãgs. 24035/24051.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.565-10, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1Q A contribuição social do salário-educação, a que se refere
o art. 15 da Lei n Q 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos
mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada
a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), sobre a matéria.
§ 1Q Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
n Q 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei n? 8.212, de 1991.
§ 2Q Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3Q Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à seguridade social.
Art. 2Q A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
art. 15, § 12, inciso lI, da Lei n" 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros
referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.
Art. 3Q O salário-educação não tem caráter remuneratório
na relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao
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salário ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas
contribuintes.

Art. 4' A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei n' 9.424,
de 1996.

Art. 5' Afiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6' As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de institnição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativodo FNDE.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarqnia.
Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
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Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.565-9, de 25 de setembro de 1997.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.571-7, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não sej a inferior a 96 meses.
§ 2º As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
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março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3º Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo Fundo de Participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7º.
Art. 2º As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir, facultando-se a sub-rogação no respectivo crédito, exclusivamente para fins de parcelamento ou reparcelamento
na forma e condições estabelecidas no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, as dívidas para com o
INSS de suas empresas públicas e sociedades de economia mista,
mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos
legais aplicáveis a estas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor
correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que
ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º O percentual de que trata o caput do art. 1s será reduzido em:
I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os Municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
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áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os Municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000 habitantes e identificados por aquele programa; ou
III - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ 1" Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
Municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional
- das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2" A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3" Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4" A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponfvel em 31 de dezembro de 1996.

Art. 4" Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. 1" desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.
Art. 5" O acordo celebrado com base nos arts. 1" a 3" desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) cu do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o
repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
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Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas ao
INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais
contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde (SUS), bem
como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e
indireta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até 96
meses, mediante cessão de créditos que tenham junto ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077 do Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser
parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no
§ 7' deste artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2' O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições aS
sumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
M

§ 3' Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4' Insuficiente o.pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6' Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's 8.212, de
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1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § F, as importâncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos os seguintes prazos
contados a partir do dia 1e de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.
§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.
§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias
referentes a competências posteriores à celebração de acordo de parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
Art. 7º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de
1997, incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em
até 96 meses, sem a restrição do § 5º do art. 38 da Lei n? 8.212, de
1991, com redução das importâncias devidas a título de multa moratória nos seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
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II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
corno seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n'' 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termOS desta medida provisória.
§ 3' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4' O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5' O prazo de parcelamento defiuido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, defiuidas no art. 2' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei n' 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput, ficando suspensa a
aplicação da alínea d do art. 95 da Lei n' 8.212, de 1991, enquanto se
mantiverem adimplentes os beneficiários do parcelamento.
§ 7' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
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Art. 8" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.571-6, de 25 de setembro de 1997.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.572-6, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos beneficios da previdência social.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O salário mínimo será de R$120,00 (cento e vinte reais), a partir de 10 de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2" Os benefícios mantidos pela previdência social serão
reajustados, em I" de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3" Para os benefícios concedidos pela previdência social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4" Para os benefícios que tenham sofrido majoração em 1"
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no art. 2", de acordo com normas a
serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
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Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.572-5, de 25 de setembro de 1997.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo
com as Respectivas Datas de Início
Data de Início do Beneficio

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

emjunho/96

7,14

emjulho/96

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abril/97

1,16

emmaio/97

0,58

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6812
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.583-2, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2' O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomuuicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n'
9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2' O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O produto da venda das ações tranferidas ao FGE deverá
constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho
a que se refere o art. 6', e o restante será aplicado em títulos públicos
federais, com cláusula de resgate antecipado.
Art. 3' Constituem recursos do FGE:
I - o produto da alienação das ações;
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H - a reversão de saldos não aplicados;
IH - os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V - as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
H - contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.
Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
H - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
H deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.

Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l'

O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.

§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDE8 a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
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Art. 7º Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
II - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
II - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
III - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.

Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.583-1, de 25 de setembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dorneles
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.589-1, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n Q S.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 3', 4º, 9º, 18, 19, 20, 25, 27, 28e30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.

v-

.

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

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura."
«Art. 4º
.
§ l' O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. l' e 3'.
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§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aqnisição ou locação de eqnipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo.
......................................................................................................»

«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.»
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio díreto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso lI, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1" desta lei.
§ 1" Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente dispendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações;e
b) patrocínios.
§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
Cc!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;

d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1· O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias.
§ 2· Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
.....................................................................................................
§ 7· O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8· Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal."
«Art. 20.

§ 2· Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
......................................................................................................»

«Art. 25.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, ont. 1997
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vamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão."
«Art. 27
.
§ 2· Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."
«Art. 28
.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."
«Art. 30
.
§ 1· Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou juridica propositora do projeto.
§ 2· Aexistência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
§ 3· Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguíntes
desta lei.»

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.589, de 24 de setembro de 1997.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Maria Delith Balaban
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.590-16, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Aredução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
HI - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso IH do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos HI e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
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c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
U - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União aos Estados nos
termos desta medida provisória poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas ao refinanciamento de dívidas estaduais previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997,
especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido no art. 5' da citada lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) nos casos de financiamentos e refinanciamentos compreendidos nOS incisos UI e IV do art. 3':
1. quando não houver transferência de controle acionário da
instituição financeira; ou
2. quando, detendo a Unidade da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle;
b) nos casos de financiamentos e refinanciamentos compreendidos no inciso V do art. 3'.
Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
U - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso U deste artigo sejam representadas por titulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
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Art. 7' Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma institnição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu Controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários,
devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes
medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em
montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente
autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira,
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
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II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
. ·stério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
~stado con.tro.la_dor com o esforço exigido pelo projeto de saneaIl1ento da instItmçao financeira,
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
raz o de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
~a Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4º o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,

terIl10S
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157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionãrio da
instituição financeira.

Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
n - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
In - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuidos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação; encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuizo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31
de dezembro de 1997, desde que os governos estaduais tenham assiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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té 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
nado, :1 visando à renegociaçiío de suas dívidas, nos termos da Lei
Fede4r96 de 11 de setembro de 1997.
rl19. ,
Art. 19. Observado o ?isposto no artigo seguinte, a priva~i~a_ d s instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
çao :ase nesta medida provisória, das que tenham suas ações desacoIll riadas conforme as disposições do Decreto-Lei n· 2.321, de
pr'$ e de dutras instituições financeiras incluidas no Programa Na1? ~ de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegu~:da igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização pre. tos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
~:s eIllpregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
prograIllas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver
firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das
Illedidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com
o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 360 dias, se a respectiva Unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestru.
turação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor
público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais, a assumir os
passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras
estaduais.
§ 1. A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
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decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador,
por força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974,
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997,
podendo a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de
1997.
§ 3º " A equalização de que trata o § 1s observará o previsto no

art. 10.
Art. 23. O art. 6º da Lei nº 9.496, de 1997, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 6º Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidos do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações, inclusive as de
entidades da Administração indireta, que tenham sido assumidas pelo Estado até 30 de setembro de 1997.
.••..............•.................................................•...................•.........•»

Art. 24. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.590-15, de 24 de setembro de 1997.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.573-13, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n Qs 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Os arts. 9º, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19,20,24,31, 35, 36,
37,38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,
95,98,102,103,117,118,119,120,128,129,133,140,143,149,164,
167,169,186,203,230 e 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9º
.
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de Natureza Especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo
das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.»
"Art. 10. .
.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,
serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira naAdministração Pública Federal e seus regulamentos.»
"Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e oregulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas.»
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«Art. 13. .
.
§ l' A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2' Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I,
III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI,
VIII, alíneas a, b, d, e e f, IX e X, do art. 102, o prazo será contado
do término do impedimento.
§ 4' Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
.......................................................................................................»

«Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ l' É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§ 2' Será exonerado do cargo ou dispensado da função o
servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.
§ 3' À autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe
exercício.
§ 4' O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o
servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da
publicação."
«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da
data de publicação do ato que promover o servidor."
«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo contados da publicação do ato, para
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a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para
a nova sede.
§ 1· Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2· É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido
no caput»
«Art. 19. .
.
§ 1· O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre
que houver interesse da administração.
..............................•.....................••..........••........••.........••.........••....»

«Art. 20 .
......................................................................................................
§ 3· O servidor em estágio probatório poderá exercer

quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4· Ao servidor em estágio probatório somente poderão
ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts.
81, incisos I a Iv, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso
para outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5· O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1·,86 e 96, bem
assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento.»
«Art. 24
.
§ 2· Areadaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
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equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga.»
«Art. 31.
.
2
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3 do art. 37, o
servidor posto em dispouibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entídade.»
«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
••...•.•••••.•.......•......•....•..••.••••••••.•........•....•..........•...•...••.....•......••.....»

«Art. 36.......................................................................•......
Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, deslocado no interesse
da administração, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica ofícial.»
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os segnintes preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.
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§ 19 A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de traba!ho ~s nece.ssi~adesd?s s:rviç~s,~
c1usive nos casos de reorgamzaçao, extmçao ou cnaçao de orgao
OU entidade.
§ 2g A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3' Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuido será
colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma
dos arts. 30 e 31.
§ 4g O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sipec, e ter exercício provisório, em outro órgão ou
entidade, até seu adequado aproveitamento.»
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ l' O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos
legais ou regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no § l' do art. 62.»
«Art. 44
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
11 - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de
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que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata;
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício,»
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ 10 A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
§ 2º A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3º A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha."
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição
seja superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
§ 1º A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2º Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa."
«Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a
ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede .
......................................................................................................)}
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6833

-

"Art. 58 .
......................................................................................................
§ 3' Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos
dentro do território nacional.»
"Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento;
.....................................................................................................»

"Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia ou Assessoramento

Art. 62.
Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 10 Aretribuição de que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme dispõe em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento
de aposentadoria.
§ 2º A incorporação é devida na proporção de um décimo
da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos, sendo exigidos cinco anos de exercício para
a concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em
que se completar o respectivo interstício.
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§ 3" Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 4" Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível
mais elevado, por período de dozes meses, após a incorporação da
fração de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva
das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo
anterior.
§ 5" Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do
cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 6" Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9"."
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor
em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o qüinqüênio."
«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77."
«Art. 81.
.

v-

para capacitação;

.•..........................•••••.••.••.....................................•..•.•.••.................»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cõnjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do
padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas
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pensas e conste do seu assentamento funcional, mediante

~~IIlprovação por junta médica oficial.

§ l' A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneaIIlente com o exercício do cargo ou mediante compensação
de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2' A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por
até trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até sessenta dias.»
«Art. 84. .
.
.......................................................................................................
§ 2' No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou compa-

nheiro taIIlbém seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou
entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o
seu cargo.»
«Art. 86
.
§ l' O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde

desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2' A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três
meses.»

«Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercíciodo cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
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Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»

«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares,
pelo prazo de até três anos, consecutivos, sem remuneração, pror-

rogável uma única vez por período não superior a esse limite.
§ 2' Não se concederá nova licença antes de decorridos
dois anos do término da anterior ou de sua prorrogação."

"Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão,
observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta
lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes
limites:
I

para entidades com 500 a 5.000 associados, um ser-

vidor;

II
para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ l' Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
..........................................................•..........................................»

«Art. 93.
§ 5' Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ l' e 2'
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista
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ue recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o
;usteio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.»
«Art. 95
.
.......................................................................................................

§ 4' As hipóteses, condições e formas para a autorização
de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento.»
«Art. 98
.
§ l' Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2' Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário,»
«Art. 102. .
.
..................................................................................................

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;
.......................................................................................................

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII ................................... ,

.
.

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere>
«Art. 103. .
.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out, 1997

6838
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do
art. 102.
......................................................................................................»

«Art. 117.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.»
«Art. 118.
§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos
da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
«Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do
art. 9', nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
......................................................................................................»

«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.»
«Art. 128. .
.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar»
«Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave.»
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que
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se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se
desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
H - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
IH - julgamento.
§ 12 A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 22 A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na
repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 32 Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivoquanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em
que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude
da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e
remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.
§ 42 No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 32 do art. 167.
§ 52 A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
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§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições
deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta lei.»
«Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I - a indicação da materialidade dar-se-á:
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa
do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos
dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual
ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período
de doze meses;
11 - após a apresentação da defesa a comissão elaborará
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço
superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.»
«Art. 143. .
.
§ 1º Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Constatada a omissão no cumprimento da obrigação
a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
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«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
.....................................................................................................»

«Art. 164.
§ 2' Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado."
«Art. 167. .
.
§ 4' Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos."
«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de
hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e
ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
......................................................................................................»

«Art. 186.

§ 3' Na hipótese do inciso I, o servidor será submetido à
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24."
«Art. 203.. .
.
§ 2' Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se confignrando as hipóteses previstas nos parágrafos
do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
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§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que tratam os parágrafos do art. 230.
§ 4º O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente
do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por junta médica oficial."
«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo
Sistema Unico de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante
convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.
§ 1º Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
§ 2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus íntegrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não
estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão."
"Art. 243. ..
.

§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e
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ediante indenização de um mês de remuneração por ano de
m
dos
, . no serviço
. pu'bl'"
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efetiVO exerclcIO
lCO re d era.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disosto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»
p
2' Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
fJ;nexo II do Decreto-Lei n" 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
°v do Anexo IV da Lei n' 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
"~o I do Decreto-Lei n' 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
'.Le,n·
A,n. • 8 270, de 17 de dezembro de 1991.

YI

§ l' A importância paga em razão da concessão das gratifica-

a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
,r;sublicação desta medida provisória e em caráter transitório, vantalem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
, tualização decorr~nte de revisão geral da remuneração dos servido'~es públicos federaIS.
§ 2' Avantagem a que se refere o parágrafo anterior não se incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se o
seupagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.
Art. 3' O art. 22 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma
da Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou
pensão;
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b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial
in natura.
§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 5º O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquerforma de auxílio ou benefício alimentação.
§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimenta.
ção, por dia não-trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento
regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos,
ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 8º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6º.»
Art. 4° As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem corno às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público,
às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 5° Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado, assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo
Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão
concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo
de 1997.
Art. 6º O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
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Art. 7· Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a
legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do
tempo de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.

Art. 8º Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9º Os Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado
de Administração de Pessoal (Siape).
§ 1· A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do provento
ou pensão.
§ 2º Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada
para o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos
a partir do mês subseqüente.
§ 3º

Admitir-se-á a realização da atualização cadastral median-

te procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente comprovados.

Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente
aos seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos, não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
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de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
benefício.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos
arts. 9" e 10 desta medida provisória.
Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2· e 152 da Lei n· 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2·

.

.............. .
§ 6· Os Juízes Militares, referidos na letrab do caput des~

te artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos, respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a
permanência no serviço público.
§ 9· Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade limite
para permanência no serviço püblico.»
«Art. 152. .
..
Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês dejaneiro, será de férias para o tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância,
por convocação extraordinária do Juiz Presidente.»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.573-12, de 26 de setembro de 1997.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Ficam revogados o art. 1" da Lei n' 2.123, de 1· de dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n· 4.069, de 11 de
junho de 1962, o parágrafo único do art. 3' da Lei n· 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, o § 2' do art. 2' da Lei n? 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos IH e IV do art. 8·, o art. 23, os incisos IV e V do art.
33, o parágrafo único do art. 35, os §§ l' e 2' do art. 78, o § 2· do art.
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81 os arts. 88, 89, o § 3' do art. 91, o parágrafo único do art. 101, os
arts. 192, 193 e 251 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art.
5' da Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4' da Lei n" 8.889,
de 21 de junho de 1994.
Brasília, 27 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.575-5, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constitnição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser reqnisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2' Para os fins previstos no art. l' desta medida provisória:
I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da
realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador
portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
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a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1Q O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.
§ 2Q OS prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 3Q O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à seguridade social, arrecadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4Q O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso 11 deste artigo.
Art. 3Q O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ F Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.

§ 2Q É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
Art. 4Q É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5Q A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n Q 8.630, de 1993.
Art. 6Q Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
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Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.
Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9' Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.
Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$173,00 (cento e setenta e três reais) a R$1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
II - de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$345,00 (trezentos
e quarenta e cinco reais) a R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos termos do art. 9';
III - de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7' e
aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
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quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso IH do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.

Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3º da Lei nº 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.575-4, de 26 de setembro de 1997.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Antonio Augusto Junho Anastásia
José Cechim
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.576-5, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (lnan) e a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ 1· A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2· Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3· São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4· Os servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o quadro de pessoal do Ministério da Saúde,
permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5· Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2· Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n· 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
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H - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.

Art. 3' Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
H - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
IH - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n' 8.112, de
1990, os servidores efetivos remanescentes do quadro de pessoal da
Sunab, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso IH fica condicionada ao comprometimento dos órgão e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competências legais da Sunab.

Art. 4' O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da
Sunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5' A Central de Medicamentos (Cerne) será desativada, devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.
Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Ceme e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.576-4, de 26 de setembro de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei n' 8.029, de 12 de
abril de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n' 5, de 26
de setembro de 1962.
Brasília, 27 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.534-11, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
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Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecimento no art. 2· desta medida provisória.
Art. 2· Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções
indicados no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1· As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2· No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3· Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribnições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4· Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4· da Lei n? 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5· Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensíno Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.534-10, de 2 de outubro de 1997.
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Art. 72 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se o Anexo Hl à Lei n' 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n' 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função

Quantitativos

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

40
206
625
1.486
Subtotal

2.357

Funções Gratificadas

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Subtotal

15.479

Total

17.836
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.537-44, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § I!? do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
crédito baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
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d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
Vl - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1· É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

§ 2· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3· As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais
previstos na legislação pertinente.
Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1" do art. 22 da Lei n·
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4· O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 52 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.537-43, de 2 de outubro de 1997.
Art. 62 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5º da Lei n 2 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 12 , 22 e 32 da Lei n 2 8.398, de 7 de janeiro de
1992.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.538-46, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, consolidando as normas sobre c matéria constantes da Lei nº 8.177, de
l' de março de 1991, e da Lei n'8.249, deU
de outubro de 199t e altera os arts. 2º e 3º
da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 O art. 30 da Lei n 2 8.177, de 1º de março de 1991, alterado pela Lei n 2 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seu déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
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§ 1· Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n· 9.491, de 9 de setembro de 1997, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2· Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3· A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a
ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5· da Lei n· 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
§ 4· A troca a que se refere o parágrafo anterior será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2· O art. 2· da Lei n· 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2· A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;

IH - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991; nas operações
de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata o art. l'
desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos acordos de
reestruturação da divida externa e nas operações de troca por títulos da divida externa para utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de que trata o art. 30,
§ 3', da Lei n' 8.177, de l'de março de 1991, em sua atual redação.

§ 2'

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
......................................................................................................»

Art. 3' O parágrafo único do art. 3' da Lei n' 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997."
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.538-45, de 2 de outubro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.539-37, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabolhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida

provisória:
a) a pessoa física;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígío:
I
mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
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-

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
~aráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo

entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constitnição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
como domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.539-36, de 2 de outubro de 1997.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Augusto Junho Anastásia
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.540-30, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuuiárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real,
pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n' 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n' 8.880,
de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
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§ 4' Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3' Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n? 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
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anualmente, a partir de l' de janeiro de 1997.

Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de l' de janeiro de 1996.
§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei n? 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Nà hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base
anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
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Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Min~stério do ~abalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5- deste artigo,
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se a qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal na sentença
normativa.
§ 1e A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
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§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante de 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.540-29, de 2 de outubro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l'e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. I" da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Cechin
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.542-28, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não-quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

OPRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não-quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e juridicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta días, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indíreta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou entidade responsável
expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no
Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em
Dívida Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;

IV - data do registro.
Parágrafo úuico. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6871

Art. 6· É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O dísposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7· A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ 1· Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada a ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idõnea e suficiente
ao Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3· Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
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§ 42 Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.

Art. 8' A não-observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n' 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n' 5.422, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n" 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei n? 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n'
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos
em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive
fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto
quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
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§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito de parcelamento, nos termos desta medida
provisória será considerado na data da concessão, deduzido o valor
dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto
no art. 11 e seu § 1º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros eqnivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
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Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Titulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n" 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I - 72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;
II - 60 prestações, se solicitadas até 30 de julho de 1997;
III - 40 prestações, se solicitados até 31 de junho de 1997;
IV - 36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Divida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
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nas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecido os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda N acional.»
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
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II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Fmsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de
1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis
n's 7.787, de30 de junho de 1989, 7.894, de 24de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um
décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de
1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77, de 13 de julho
de 1993, relativa ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 daLein'2.145, de29de dezembro de 1953, com aredação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadoria quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n' 85, de
15 de fevereiro de 1996.
§ F Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
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§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ l' Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2' A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3' Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ I" Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p- 6529-6936, out. 1997

6878
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ I" Na hipótese de a homologação serda competência do relator ou do presidente do tribunal incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas juridicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em Juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
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. adimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo
(cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siaf),
§ l' Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da

concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
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§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a
inscrição em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de
Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado
para 1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em Reais.

§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de l' de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
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Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa
e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior A
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações
disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.

§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-27, de 2 outubro de 1997.
Art. 33. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 34. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do DecretoLei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052,
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de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lein' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.543-28, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos 6rgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providênciais.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
dos cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.
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§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2Q O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.543-27, de 2 de outubro de 1997.
Art. 6 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q Revoga-se a Lei n Q 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176 da Independência e 109
da República.
Q

Q

Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção

Quantitativos

71

Natureza Especial

Subtctal

71

Direção e Assessoramento Superiores

146
644
1.916
2.849
6.329
7.278

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal

19.162

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-l
FG-2
FG-3
Subtotal

29.013

Função Comissionada de Telecomunicações"

38
53
43
53
63

FCT-V
FCT-IV
FCT-IIl
FCT-I1
FCT-l
Subtotal

250

Função Comissionada de Energia Elétrica"

32
33
26
20
19

FCE-V
FCE-IV
FCE-IIl
FCE-I1
FCE-I
Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central*

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-l
FDO-l
FCA-l
FCA-2

1
39
46
246
531
11
39
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-

CargolFunção

Quantitativos

17
112
229
12
96
56

FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-1
FTS-2
FTS-3
Subtotal
'Ibtal

1.435
50.061

* Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.546-25, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Esta Medida Provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 setembro de 1970,
e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PISlPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
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IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.
§ 2º Exclui-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da Uuião.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3ºe 4º somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.

Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
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I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizad~ a funcionar no Brasil, cujo pagaento represente mgresso de divisas;
Il1
II _ ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
onsumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacicnal, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
o III _ ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes vareistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no
varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos),
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcul~da sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso In do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública,
e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
n - um por cento sobre a folha de salários;
IH - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9º À contribuição para o Pl8/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
Pl8/Pasep compete à 8ecretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PI8/Pasep, bem como o de consulta soCol. Leis Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 1, p. 6529-6936, out. 1997
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bre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.

Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoasjuridicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso UI do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de lº de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1º de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
U - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação
então vigente.

Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1º de novembro de 1996.

Art. 17. O art. 7º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 7" Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
participação PISlPasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5", terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados
os casos lastreados com recursos do Fundo de Participação
PISlPasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observância ao disposto no art. 239, § 1"da Constituição, para os quais o
ônus da equalização será assumido pelo Tesouro Nacional."
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.546-24, de 2 de outubro de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de lO
de outubro de 1995.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.547-36, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997

6890

Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das
atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou
vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (DACTA).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3· As gratificações de que tratam os arts. lº e 2· terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto da GDAF a 0,15654% e da GDACTAa 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992,
e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1º As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2· Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1·
e 2·, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3· Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2·, para o exercício de cargos de direção, chefia e asCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 1, p. 6529-6936, out. 1997
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ssoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão paas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
ltividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O docente da carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n" 8.911, de 11 dejulho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.547-35, de 2 de outubro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548-37, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de fi.
nanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
rGnC) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal.
H - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-I501 do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal.
IH - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de
atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea, no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou
no Ipea no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos;
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VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
. .stério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
;fn~ividadesde apoio direto à elaboração de planos e orçamentos pú~lCaos, em quantitativo
fixado no ato a que se refere o § 2" do art. 2"
. , .
desta medida provisoria.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2" A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por ser'dor correspondendo cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maior
":ncimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível in:ennediário, observados o disposto no art. 2" da Lei n? 8.4 77, de 29 de
outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I" AGDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos nos incisos I a IV do artigo anterior será calculada obedecendo
a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Refonna do Estado e dos
demais órgãos supervisores.
§ 2" A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo anterior será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do Ipea, conforme
dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Refonna do Estado e do dirigente máximo daquele órgão.
Art. 3" São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado;
II - da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda;
III - da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 4" Os órgãos supervisores terão as seguintes competências
em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:

bl
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I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
Il - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;
In - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção em consonância com a Política
de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VI - aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira ou cargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ l' O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira o cargo
sob sua supervisão, observada as normas a serem estabelecidas pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o
respectivo órgão supervisor.
§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
Art. 5' Caberá ao orgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem
como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 6' A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 1', exceto para os de nível intermediário do
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Ipea deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreir; ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
e:x:ercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
compontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
compontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 12 Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargo nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste
da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo 1.
§ 22 Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) no seu primeiro período de avaliação.
§ 32 O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Art. 72 O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 12 , quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 82 O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. 12 , que não se encontre nas respectivas situações ali defiuidas, ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p- 6529-6936, out. 1997

6896
gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo
Federal.
§ I" Nos casos de cessão para a Presidência ou Vice-Presidência da República, o servidor será avaliado de acordo com as regras de
avaliação de desempenho definidas para o cargo efetivo que ocupa.
§ 2· No caso de cessão não prevista no parágrafo anterior para
ocupar cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, em outros órgãos
ou entidades do Governo Federal, o servidor perceberá a respectiva
gratificação de desempenho a que faz jus, calculada com base em 75%
do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. 9" Durante os períodos de definição dos critérios previstos nos §§ 1· e 2· do art. 2" e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho a que faz jus
calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ I" As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimento em
nivel de pós-graduação.
§ 2" As carreiras e cargos referidos no art. I" desta medida
provisória terão a mesma estrutura de elasses e padrões da Tabela
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de Vencimento dos servido:es públicos civis da União, e o ingresso
dar-s e-á na Classe D, Padrao L
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira
de Diplomata e~ exercício de ati~dades i~erentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relaçoes Extenores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% do maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2º
da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei n? 8.852, de 1994.

Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo úníco. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo Il, incidentes sobre o maior vencimento básico do
nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e
no art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado
das Relações Exteriores e da Administração Federal e Refonna do
Estado.
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 1º AGDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no
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Anexo IH, incidentes sobre o maior vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.4 77, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da
Lei nº 8.852, de 1994.
§ 2º Somente farão jus à GDCT, os servidores em exercício de
atividades inerentes às atribuições das carreiras, e nos órgãos e entidades a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.691 de 1993, e que
optarem expressamente por regime de trabalho com dedicação
exclusiva.
§ 3º O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho, e o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou
privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.

§ 4º A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
trata o art. 22 da Lei nº 8.691, de 1993.
§ 5º Para cálculo da GDCT não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei nº 8.691, de 1993.

Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão ou entidade.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
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Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6º, 7º, 8º e 9º aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura
em Ciência e Tecnologia.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDP, GDD, GDC e GDCT, considerando-se a média dos
pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois
últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, compete o exercício de atividade de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentária e de planejamento.
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Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de
Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercicio de atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à
avaliação das ações governamentais para subsidiar a formulação
de políticas públicas.
Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
§ l' A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou entidade de destino para o órgão ou
entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2' Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal em que ocorrer a nomeação.

Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista
no caput, fica garantido o recebimento da GDP, a partir do mês de
outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1997.

Art. 27. Durante os meses de outubro e novembro de 1997, os
servidores titulares de cargos de que trata o art. 1', perceberão a
GDP calculada com base nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo IV desta medida provisória para
efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
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Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.548-36, de 2 de outubro de 1997.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
1btaldeintegrantes Número mínimo de Número máximo de Número máximo de
da carreira no órgão integrantes da carrei- integrantes da cerrei- integrantes dacarreira com desempenho ra com desempenho ra com desempenho
até 75% do limite acima de 75% até acima de 90% até
máximo de pontos de 100% do limite 100% do limite
desempenho indivi- máximo de pontos de máximode pontos de
dual
desempenho indivi- desempenho individual
dual

9

2

7

2

8

1

7

2

7

1

6

2

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1
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Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Chancelaria
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
11

0,11715%

B
B
B
B
B
B

VI
V
N
III
11

0,11326%
0,11196%
0,11067%

1

0,10677%

C
C
C
C
C
C

VI
V
N
III
11

D
D
D
D
D

V
N
III
11

1

1

1

0,11586%
0,11456%

0,10937%
0,10807%
0,10547%

0,10418%
0,10288%

0,10158%
0,10028%
0,09899%
009769%

0,09639%
0,09509%

0,09380%
0,09250%

Anexo III
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Ciência e Tecnologia
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
11

0,08613%

1

0,08482%

B
B
B
B
B
B

VI
V
N
III
11

1

0,08743%

0,08352%

0,08221%
0,08091%
0,07961%

0,07830%
0,07700%
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Classe

Padrão

Porcentagem

C
C
C
C
C
C

VI
V
N
III

0,06933%
0,06166%
0,05400%
0,04667%
0,03933%
0,03200%

II

I

Anexo IV
Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993

Classes

Padrões

Inicial

de I a VIII

Valor
Correspondente
aos Padrões do
Anexo II da Lei
n" 8.460/92
D-I a V-I1I

Oficial de

«A»

Chancelaria

Especial
Subtotal

delaVI!
de I a V

C-NaB-N
B-VaA-I1I

de I a VIII
deI a VII
deIaV

C-NaB-N
B-VaA-I1I

Carreiras

Assistente de
Chancelaria
Total Geral

Inicial
,-A"

Especial
Subtotal

D-I a C-IH

Quantidade de
Cargos
500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.300

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.550-45, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
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TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo
Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e
avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
U - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
UI - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
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de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central do Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II - a Secretaria Federal de Controle;
III - a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos eqnivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
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Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria doTesouro Nacional, bem como
articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle
interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO H
Das Competências

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

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrõnico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização
dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
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XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULO UI
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento daAdministração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ F Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência da República.
§2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
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Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal os Órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nº 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ 1s Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
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-

§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria fun. nal de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, podeo
c: ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
M?nistéri o do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respect'~o Ministro de Estado, aplicando-se no caso, as restrições impost~s nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 1.548-37, de 30 de
outubro de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados, irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
Ill - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro
Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
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Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO UI
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I - atividade politico-partidária;
II - profissão liberal.
Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ l' Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos
sob sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres
e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os impetrantes da carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.
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TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
bservado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
ara sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
~ fo~a de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, triroestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no praZO de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionaroento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
coroo sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo úuico. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Miuistério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimõnio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
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Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providêucias necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégicas de desenvolvimento nacional
equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos

definidos pelo Ministério da Fazenda;
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N - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e
de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planej amento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;
11 - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação de matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação de matérias de interesse de empresa estatal sob
sua supervisão.
§ F Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente,
sem direito a voto:
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a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação de matérias de interesse específico das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.550-44, de 2 de outubro de 1997.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revoga-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983.
Brasília, 2 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Denominação

Situação
DL nQ 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.551-28, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 5°, 9º, 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nO 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nO 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
......................................................................................................»

«Art. 3º

.

I

25%, na navegação de longo curso;
n - 10%, na navegação de cabotagem;
In - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2º.
......................................................................................................»
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«Art. 5º

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não

empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .
c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do títular da pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

v-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas juridicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de
1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição de
efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outu-
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bro de 1990, nos termos do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 8 de
janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ l' Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
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§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou
à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 9' As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o §
l' do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que participarem
do transporte de bens para exportação.
..................................................................................................... .»

«Art. 10.
I -

.

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
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II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior»
«Art. 16.
.......................................................................................................

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
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b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5Q do art. 12 do Decreto-Lei n Q 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

In - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada, a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1Q As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso n
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2Q As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos In e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29. .
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
Art. 2Q Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
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§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o
caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso 11 do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.

§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Título (Cetip).

§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos term08 do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.551-27, de 2 de outubro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art. 11
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da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei n'
8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.553-21, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Th~
souro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo
máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos, para
principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3' do
art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
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lU - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei n? 9.069, de 29 dejunbo de 1995, até o
montante de R$2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre I' de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, reconbecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhídos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas comoindenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n' 8.171, de
17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
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VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da companhia Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas pelo
Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela subsidiária da importãncia ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no ãmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1a Na alienação das ações de que trata o inciso 111 deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.

§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso 111 deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. lº desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n? 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
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de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liqüidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ l' Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por cento
ao ano.
§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no fundo de amortização da Dívida
pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa de
valores, representativas de participação em sociedades anônimas de
capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente
os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta medida provisória;
b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas
a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. l' e o § 2' do art.
2' desta medida provisória depositadas no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele Fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
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de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Naciona!.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líqnido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº 8.920,
de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido saldo para
a constitnição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao
primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O art. 2º da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º;
«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no inicio de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7º O caput do art. 2º da Lei n' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
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montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior»

Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BND ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.553-20, de 2 de outubro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data da sna
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.555-16, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, emfavordoMinistério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo 11 desta medida provisória.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo Ill.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.555-15, de 2 de outubro de 1997.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação:
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, págs. 24545/24546.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.574-6, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
Art. 2· Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
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destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeirOS compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ I" O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nOs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de F de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.574-5, de 2 de outubro de 1997.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Fica revogada a Lei n" 8.187, de I" de junho de 1991.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.577-5, DE 30 DE OUTUBRO DE
1977
Altera a redação dos arts. 2 2 6'1, 7º, 11 e
12 da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivo à Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e dâ outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os arts. 2' 6', 7', 11 e 12 da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que trata o § 2'.»
«Art. 6º
.

§ 3'

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
.....................................................................................................»

«Art. 7º
IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que trata o § 2' do art. 2'.
• • • • • • • • • • • • 0.0 •••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • •

»
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te, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico
da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da Agricultura e do
Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola»
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localização do imóvel;
n - aptidão agricola;
In - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1s Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrõnomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.»
Art. 2º A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades
rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos
normativos federais.
§ lº O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de forCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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mular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2Q Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural

para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.

Art. 32 No caso de imisão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 12 O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 22 Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a periodo anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.
Art. 4º O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.
Art. 5º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6529-6936, out. 1997
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direta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Art. 6' A Lei n? 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5' e 6' para
6º e 7º:
«Art. 5' Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescindenda.»
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.577-4, de 2 de outubro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Raul Belens Jungmann Pinto
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.584-2, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendos ejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
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I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Naciona! participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso L
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.584-1, de 1º de outubro de 1997.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 39, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Franca do Imperador
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média local na Cidade de
Franca, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 631, de
25 de agosto de 1934, que renova, por dez anos, a partir de 13 de fevereiro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Franca do Imperador Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média local na Cidade de Franca, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 40, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio e Televisão Vila Rica Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 28 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão de Rádio e Televisão Vila Rica Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 41, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Salto,
Estado de São Paulo.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 135, de
13 de março de 1990, que renova a permissão outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 10 de outubro de
1987, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Salto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 42, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 632, de
25 de agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 3 de novembro de 1991, a permissão outorgada à Rádio Difusora Taubaté
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 1e de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 43, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Salgado Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.nº, de 29 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 26 de setembro
de 1987, a concessão outorgada à Rádio do Vale do Salgado Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Lavras da Mangabeira, Estado
do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 1º de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 44, DE 1997
Aprova o ato que outorga permissão à
Televisão Cidade Verde Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cuiabá, Estado
do Mato Grosso.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6937-6954, auto 1997

6941

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q 147, de
14 de março de 1990, que outorga permissão à Televisão Cidade Verde Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
Art. 2Q Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, F de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONG~ESSO NACIONAL aprovou, e eu
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1997
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Alterosa de Calçado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São José
do Calçado, Estado do Espírito Santo.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q 206, de
26 de outubro de 1989, que outorga, por dez anos, permissão à Rádio
Alterosa de Calçado Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 1Q de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGR.ESSO NACIONAL aprovou, e eu
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1997
Aprova o aio que outorga permissão à
Rádio Mostardas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito local na Cidade de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 107, de 9
de março 1990, que outorga, por dez anos, permissão à Rádio Mostardas Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de
Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, l' de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1997
Aprova o aio que renova a permissão
outorgada à Rádio Itapoã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itajaí,
Estado de Santa Catarina.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 760, de 4
de outubro de 1994, que renova, a partir de 3 de junho de 1992, a permissão outorgada àRádio Itapoã Lt~a. para explorar, ~~~ ~reito de
exclusiVIdade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, l' de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGlSLATNO Nº 48, DE 1997
Autoriza a permanência temporária de
força militar do Uruguai no território nacional para a realização de exercícios conjuntos
de força de paz entre os Exércitos brasileiro e
argentino, a realizarem-se no corrente ano no
Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É autorizada a permanência temporária de força militar do Uruguai no território nacional para a realização de exercicios
conjuntos de força de paz entre os Exércitos brasileiro e argentino, a
realizarem-se no corrente ano no Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida autorização, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
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termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 2 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 49, DE 1997
Aprova o ato que outorga permissão a
Carícia Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Correntina, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 13, de 19
de janeiro de 1990, que outorga permissão a Carícia Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Correntina, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 15 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 50, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Liberdade de Caruaru
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Caruaru, Estado de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 67, de 22
dejunbo de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 28 de janeiro
de 1987, a permissão outorgada à Rádio Liberdade de Caruaru Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 51, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão deferida à TV Eldorado Catarinense Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n', de 30 de
julho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 9 de abril de
1991, a concessão deferida à TV Eldorado Catarinense Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR]!:SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 11
de outubro de 1995, que renova, por dez anos, a partir de 22 de outubro de 1992, a concessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol
D'Oeste Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 53, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de São Carlos, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n', de 13 de
outubro de 1995, que renova, por dez anos, a partir de 18 de fevereiro
de 1992, a concessão deferida à Rádio São Carlos Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22, de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 54, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., hoje pertencente a RB8 TV
de Florianópolis 8A., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n', de 26
de julho de 1994, que renova por quinze anos, a partir de 4 de julho
de 1992, a concessão outorgada à Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., hoje pertencente à RBS TV de Florianópolis S.A.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52, do Regimento Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1997
Escolhe o Senhor Antônio Valmir Campelo Bezerra para o cargo de Ministrado Tribunal de Contas da União, nos termos do
art. 73, § 2º, lI, da Constituição Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É escolhido o Senhor Antônio Valmir Campelo Bezerra
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos
do art. 73, § 2', lI, da Constituição Federal, e do art. 105, lI, da Lei n'
8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELOcP'"!-meiro Vice-Presideute d? Senado Feder.al, no
eJ<ercício da Presidência, nos termos do art. 48, Item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 56, DE 1997 (')
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
no Domínio do Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Coréia, em
Brasília, em 11 de setembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 de
setembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência.

(*) O texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 5.7.1997.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6937-6954, out. 1997

6950
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N' 57, DE 1997 (')
Aprova o texto do Acordo, por troca de
notas verbais, que prorroga, por um período
adicional de dois anos, os arts. 10 (§§ 2 e 5),
11 (§ 2b), 12 (§ 2b) e 23 (§ 3) da Convenção
para Evitar a Dupla Tributação em Matéria
de Impostos sobre a Renda, de 25 de abril de
1975, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, em 19 de março
de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I'' É aprovado o texto do Acordo, por troca de notas verbais, que prorroga, por um período adicional de dois anos, os arts. 10
(§§ 2 e 5), 11 (§ 2b), 12 (§ 2b) e 23 (§ 3) Convenção para Evitar a Dupla
Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda, de 25 de abril de
1975, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Suécia, em Brasília, em 19 de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 19.8.1997.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p- 6937-6954, out. 1997

6951

-

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MEL.OcP~meiro Vice-Presidente d? Senado Feder.al, no
"ercício da Presidência, nos termos do art. 48, Item 28, do Regimen~o Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 58, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Presos, firmado em Brasília, em
7 de novembro de 1996, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Espanha.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Tratado sobre Transferência de
PresoS, firmado em Brasília, em 7 de novembro de 1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido tratado bem como qnaisquer ajustes complementares que, nos termos do
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio Nacional.

art.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência

(*) O texto do tratado acima citado está publicado no DSF de 19.8.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da Cultura, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do
Sul, em Pretória, em 26 de novembro de
1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1s É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no
Campo da Cultura, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência

(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 19.8.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 60, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do'
Brasil e o Governo da República Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Q
Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no Exercício da Presidência

(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 19.8.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 61, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo Relativo à
Isenção Parcial de Exigência de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em
Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo Relativo à Isenção
Parcial de Exigência de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.
SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no Exercício da Presidência

(*) O texto do acordo acima citado está publicado DO D8F de 19.8.1997.
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D.

10, t. 1, p. 6937-6954, out. 1997

RESOLUÇÕES

Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO Nº 92, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Santa
Catarina para que possa emitir, mediante
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTSC), destinando-se os recursos ao giro
de sua divida mobiliária com vencimento
em I" de outubro de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos
da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites
de endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução, para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em 1e de outubro de 1997.
Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida mobiliária do Estado vencível em 1s de outubro de 1997;
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b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$l,OO (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

561826

1.10.1997

278.742.709.040

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

Vencimento

Título

Data-Base

1.10.1997

1.10.2002

561826

1.10.1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 7.546, de 27 de janeiro de 1989,
e Decreto nº 2.986, de 10 de fevereiro de 1989.
§ 1º A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 2º O Estado de Santa Catarina encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução, bem como sua cadeia de emissões desde a origem.

Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, no prazo de quatorze dias, após concluída a operação de
emissão dos títulos autorizados nesta resolução, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda dos títulos, até o tomador final, bem como a efetivação de sua
venda definitiva.
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Art. 4Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS ;Y1AGALHÃEs
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o,SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 93, DE 1997
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal (CEF), no valor de
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais), destinando-se os recursos ao financiamento do Programa de Incentivo ao
Desligamento Voluntário no Serviço PÚblico (PDV), que integra o Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com as seguintes
características:
a) valor pretendido: R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais);
b) garantidor: União;
c) contragarantia: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e Il, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
- 2,0568% a.m. (dois inteiros e quinhentos e sessenta e oito
décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes, em 29 de
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julho de 1997, ao custo de captação médio da CEF, fixados trimestralmente, com base no último balancete da CEF, e acrescidos de juros de 0,5% a.m, (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre o
saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
- comissão de abertura de crédito: correspondente a 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto, incidente no ato da liberação de cada parcela;
e) condições de pagamento: dezessete prestações mensais consecutivas;
f> destinação dos recursos: financiamento do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público (PDV), que
integra o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.

Art. 22 A contratação desta operação de crédito é condicionada
ao encaminhamento ao Senado Federal da relação dos servidores alcançados por esta resolução, devidamente acompanhada de comprovação de suas respectivas remunerações e indenizações a receber.
Art. 32 É o Estado de Sergipe obrigado a encaminhar ao Senado Federal, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de
publicação desta resolução, demonstrativo sintético das medidas
adotadas e dos resultados efetivos esperados, de modo a enquadrar-se nas determinações da Lei Complementar n" 82, de 27 de
março de 1995.
Art. 42 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 94, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a realizar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de
R$4.98D.OOO,OO (quatro milhões, novecentos e oitenta mil reais), cujos recursos serão
destinados à assunção de parte dos custos
de infra-estrutura dos Núcleos Morgado
Rosa e Ferronato, em Bagé, Rio Grande do
Sul.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar
temporariamente os limites de endividamento estabelecidos nos
arts. 2º e 3º da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, de modo
a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF).
Art. 2º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$4.980.000,OO (quatro milhões, novecentos e oitenta mil reais), cujos recursos serão destinados à assunção de parte dos custos
de infra-estrutura dos Núcleos Morgado Rosa e Ferronato, em Bagé,
Rio Grande do Sul.
Art. 3º A operação de crédito referida no artigo anterior realizar-se-á com as seguintes características e condições financeiras:
a) valor pretendido: R$4.980.000,OO (quatro milhões, novecentos e oitenta mil reais);
b) taxa de juros: 4,4% a.a. (quatro inteiros e quatro décimos por
cento ao ano);
c) indexador: índice de atualização do FGTS;
d) destinação dos recursos: assunção de parte dos custos de infra-estrutura dos Núcleos Morgado Rosa e Ferronato, em Bagé, Rio
Grande do Sul;
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e) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE);

fJ condições de pagamento:
-

do principal: em trezentas parcelas mensais;

-

dos juros: exigíveis mensalmente;
g) regulamentação: sujeita às disposições contidas na Resolução nO 2.388, de 22 de maio de 1997, do Conselho Monetário Nacional;
.
h) autorização legislativa: Lei nO 10.917 ,de 3 de janeiro de 1997.
Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 95, DE 1997
Autoriza o Munidpio de Piracicaba
(SP) a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
(Semoe), junto ao Banco do Estado de São
Paulo, no valor de R$1.200.000,OO (um milhão e duzentos mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Município de Piracicaba (SP) autorizado a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo Serviço MuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6955-6976, out. 1997
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nicipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), junto ao Banco do
Estado de São Paulo, no valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao custeio das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Ribeirão Piracicamirim.
Art. 2Q A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil

reais);
b) encargos:
- taxa dejuros: 0,2059% a.m. (dois mil e cinqüenta e nove décimos de milésimos por cento ao mês);
- indexador: taxa de juros de longo prazo (TJLP);
c) destinação dos recursos: custeio das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Ribeirão Piracicamirim;
d) condições de pagamento:
- do principal: em dezesseis parcelas trimestrais, após vinte e
quatro meses de carência;
- dos juros: exigíveis trimestralmente sem período de carência;
e) garantia: cotas-partes de ICMS;
fJ contragarantia: direitos creditórios do produto da tarifa cobrada pelo Semae.
Art. 3Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e sententa dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 96, DE 1997
Autoriza o Município de Piracicaba
(SP) a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Piracicaba
(Semae), junto ao Banco do Estado de São
Paulo, no valor de R$490.000,OO (quatrocentos e noventa mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Município de Piracicaba (SP) autorizado a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de "Piracicaba (Semas), junto ao Banco do
Estado de São Paulo, no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento de 40,83% (quarenta inteiros e oitenta e
três centésimos por cento) do Projeto de Construção da Estação Elevatória de Esgoto da Bacia do Ribeirão Piracicamirim.
Art. 2" A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil
reais);
b) encargos:
- taxa dejuros: 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano);
- indexador: taxa de juros de longo prazo (TJLP);
c) destinação dos recursos: execução das obras de construção da
Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Ribeirão Piracicamirim;
d) condições de pagamento:
- do principal: em dezesseis parcelas trimestrais, após vinte e
quatro meses de carência;
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dos juros: exigíveis trimestralmente sem período de carência;
e) garantia: cotas-partes do ICMS;
fJ contragarantia: direitos creditórios do produto da tarifa
cobrada pelo Semae.
Art. 32 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SEN~DO FEDERAL, aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 97, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
cujos recursos serão destinados à liqüidação da oitava parcela, bem como da correção
monetária relativa à sexta e sétima parcelas, todas de precat6rios judiciais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFTRS), cujos recursos serão destinados à liqüidação da oitava parcela, bem como da correção monetária relativa à sexta e sétima parcelas, todas de precatórios judiciais.
Art. 22 As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
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quantidade: 12.487 LFTRS;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) (Cetip);
fJ previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
a)

Cetip

Data-Base
1.8.1996

Vencimento

Quantidade

Tipo

15.5.2001

12.487

p

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos
da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Leis nOs 465, de 15 de dezembro de
1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989, e Decretos nOs 33.155, de31
de março de 1989, e 36.936, de 16 de outubro de 1996.
§ 1º A emissão autorizada por esta resolução somente será registrada e colocada no mercado de títulos no exato montante das
despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco
Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
no § 4º do art. 16 da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal.
§ 2º A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 3º O Estado do Rio Grande do Sul encaminhará ao Senado
Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a
documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução.
Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado
Federal, no prazo máximo de quatorze dias após concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta resolução, para exame
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da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e
venda dos títulos, até o tomador final, bem como a efetivação de sua
venda definitiva.
Art. 4· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senador Federal, 14 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o,SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 98, DE 1997
Autoriza o Estado da Paraíba a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF),
seus débitos junto às instituições financeiras que especifica, com o aval da União, no
âmbito do Programa de Apoio à Iieeetruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$124.195. 703,02 (cento e ointe
e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil,
setecentos e três reais e dois centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado da Paraíba autorizado, nos termos das Resoluções n·s 70, de 1995, e 12, de 1997, ambas do Senado Federal, a
transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) os débitos adquiridos junto ao Banco Bandeirantes, Banco BMC e Banco do Brasil, no
valor total de R$124.195. 703,02 (cento e vinte e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e três reais e dois centavos).
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Art. 2' A operação autorizada no artigo anterior deverá ser
realizada sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: R$124.195.703,02 (cento e vinte e quatro
milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e três reais e dois
centavos), referenciado à data de 28 de fevereiro de 1997, e atualizados até a data do crédito, assim distribuídos:

- Banco Bandeirantes: R$2.111.392,66 (dois milhões, cento e
onze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos);
- Banco BMC: R$63.230.085,71 (sessenta e três milhões, duzentos e trinta mil, oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);
- Banco do Brasil: R$58.854.224,65 (cinqüenta e oito milhões,
oitocentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos);
b) garantidor: União;
c) contragarantia: recursos provenientes de receitas próprias e
cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e Il, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
- 2,0568% a.m. (dois inteiros e quinhentos e sessenta e oito décimos de milésimos por cento ao mês), equivalentes ao custo de captação médio da CEF, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos
por cento ao mês) sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados
mensalmente;
- repactuação trimestral dos encargos financeiros citados,
com base no último balancete da CEF;
- comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a.
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano), sobre o valor da aquisição do crédito, incorporada pro-rata tempore mensalmente ao saldo
devedor da operação;
e) forma de pagamento: doze prestações mensais consecutivas,
calculadas com base na Tabela Price, a partir do término da carência
de cinco meses, a contar da assinatura do contrato, vencendo-se a
primeira em 30 de janeiro de 1998, e a última em 30 de dezembro de
1998;
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fJ destinação dos recursos: aquisição dos créditos cedidos pelo
Banco Bandeirantes, por Empréstimo por Antecipação de Receita
Orçamentária, e pelos Banco BMC e Banco do Brasil, por dívida fundada vencida e vincenda, junto ao Estado da Paraíba.
Art. 3Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 99, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), relativa
ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de
R$40. 000.000, 00 (quarenta milhões de reais), destinando-se os recursos integralmente à quitação de dívidas flutuantee junto ao
Banco do Brasil S.A.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF),
com as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$40.000.000,OO (quarenta milhões de reais);
b) garantidor: União;
c) contragarantias: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e 11, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
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- 2,0428% a.m. (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes, em l' de setembro de 1997, ao custo de captação médio mensal da CEF, acrescido de
juros de 0,5% a.m (cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre o
saldo devedor atualizado e capitalizado mensalmente;
- repactuação trimestral dos encargos financeiros citados,
com base no último balancete da CEF;
- comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto;
e) forma de pagamento: dezesseis prestações mensais consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela Price, vencendose a primeira em trinta dias após a assinatura do contrato, sendo as
demais em iguais dias dos meses subseqüentes, e a última em dezembro de 1998;
fJ destinação dos recursos: quitação de dívidas f!utuantesjunto
ao Banco do Brasil S.A.
Art. 2' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 100, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), relativa
ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado, nos termos da Resolução nº 70, de 1995, alterada pela Resolução nº 12, de
1997, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), relativa ao Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2º A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);
b) garantidor: União;
c) contragarantias: receitas próprias e cotas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, I, a, e n, da Constituição Federal;
d) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão encargos financeiros de 2,0428 a.m (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito
décimos de milésimos por cento ao mês), equivalentes, em 1º de setembro de 1997, ao custo de captação médio mensal da CEF, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calculados
sobre o saldo devedor atualizado e capitalizado mensalmente;
- os encargos financeiros serão repactuados trimestralmente,
com base no último balancete da CEF;
- a CEF fará jus à Comissão de Abertura de Crédito correspondente a 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento ao ano)
sobre o valor do crédito aberto, incidente no ato da liberação;
e) forma de pagamento: o empréstimo será pago em dezesseis
prestações mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em trinta dias após a assinatura do
contrato, sendo as demais em iguais dias dos meses subseqüentes e
a última em dezembro de 1998;
fJ destinação dos recursos: serão integral e obrigatoriamente
destinados a financiar o programa de ajuste do quadro de pessoalPrograma de Desligamento Voluntário (Prodevir) e para pagamento
de rescisões normais, excluídos os incentivos especificados no programa de funcionários não estáveis de empresas da administração
indireta custeadas pelo Tesouro Estadual e em fase de extinção.
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Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o.SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 101, DE 1997
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
U8$55,406,000.00 (cinqüenta e cinco
milhões, quatrocentos e seis mil dólares norteamericanos) equivalentes a R$59.367.529,00
(cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta
e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), a
preços de 31 de maio de 1997, entre o Estado
de Mato Grosso e o Istituto Bancaria San Paolo di 1brino SpA, destinada ao financiamento
da construção depontes de concreto no âmbito
do Programa de Perenização das 1ravessias
do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado de Mato Grosso autorizado a contratar operação de crédito externo no valor de US$55,406,000.00 (cinqüenta e
cinco milhões, quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos),
equivalentes a R$59.367.529,00 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), cotados em
31 de maio de 1997, junto ao Istituto Bancario San Paolo di Torino
SpA e a conceder a contragarantia necessária.
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida neste artigo destinam-se ao Programa de Perenização de
Travessias do Estado, para financiamento de pontes de concreto prémoldadas.
Art. 2º São elevados os limites de endividamento do Estado de
Mato Grosso de maneira a contemplar a operação autorizada no artigo anterior.
Art. 3º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a que se refere o art. 1edesta resolução.
Art. 4º As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) credor: Istituto Bancario San Paulo di Torino SpA;
b) valor: US$55,406,OOO.00 (cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos) equivalentes a
R$59.367.529,OO (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e
sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), cotados em 31 de maio de
1997;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) juros: taxa a ser fixada com base na menor cotação da CIRR
Consensus, à opção do devedor, em uma das seguintes datas:
- de assinatura do acordo do empréstimo;
- de assinatura do contrato (desde que o acordo de empréstimo
seja assinado no prazo de seis meses a contar da assinatura do contrato);
- da aprovação formal, com base na qual o Mediocredito tenha
concedido seu subsídio ao crédito [neste caso, a taxa CIRR será
acrescida de 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) de acordo com
a regulamentação do Mediocredito Centralei;
e) comissão de administração: 0,5% (cinco décimos por cento) à
vista sobre o valor total do empréstimo;
fJ comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, contada a
partir da data efetiva do contrato;
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g) seguro de crédito: 4,9% (quatro inteiros e nove décimos por
cento) sobre o valor financiado;
h) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a US$55,000.00
(cinqüenta e cinco mil dólares norte-americanos);
i) condições de pagamento:

- do principal: em dezessete parcelas semestrais consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira no dia 30 de abril ou 31 de outubro, o mais próximo que ocorrer, não antes de trinta e seis meses,
nem depois de quarenta e dois meses, a contar da data efetiva do
contrato;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de abril e 31 de
outubro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em
31 de abril e 31 de outubro de cada ano;
- da comissão de administração: em três parcelas iguais, sendo: a primeira, trinta dias após a data efetiva do contrato; a segunda,
seis meses após a data efetiva do contrato; a terceira, doze meses
após a data efetiva do contrato;
- do seguro de crédito: 30% (tinta por cento) no momento da
emissão da garantia, após a aprovação da operação no ROF, e 70%
(setenta por cento) proporcionalmente a cada desembolso, diretamente à Sace, ou, alternativamente, ao credor, desde que comprovado seu recolhimento no exterior.

Art. 5º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 102, DE 1997
Autoriza o Estado de Mato Grosso do
Sul a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) débitos do Estado junto a doze
instituições financeiras, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I' É o Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da Resolução n' 70, de 1995, alterada pela Resolução n" 12, de 1997, ambas
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal (CEF), visando a transferir dívidasjunto a instituições financeiras, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2' Os termos da operação de crédito, para assunção da referida dívida, são os seguintes:
a) valor pretendido: R$353.705.439,80 (trezentos e cinqüenta e
três milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos);
b) forma de pagamento: o empréstimo para a assunção da dívida será pago em doze prestações mensais consecutivas, calculadas
com base na Tabela Price, a partir do prazo de carência que é de cinco
meses após a assinatura do contrato, vencendo-se a primeira em 30
de janeiro de 1998 e a última em 30 de dezembro de 1998;
c) contragarantias: cotas de receitas próprias a que se referem
os arts. 155 e 159, I, a, e Il, da Constituição Federal, e os créditos
previstos na Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996;
d) encargos financeiros: de acordo com os termos do Programa
de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados;
e) destinação dos recursos: serão integral e obrigatoriamente
destinados a financiar as dívidas do Estado junto às seguintes instituições financeiras:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6955-6976, out. 1997

6974
- Banco Bamerindus: R$158.777.138,45 (cento e cinqüenta e
oito milhões, setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos);
- Bamerindus (2" operação): R$72.811.929,39 (setenta e dois
milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos);
- Banco BBA Creditanstalt: R$4.956.684,25 (quatro milhões,
novecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e vinte e cinco centavos);
- BBA(2" operação): R$7.832.646,49 (sete milhões, oitocentos
e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e
nove centavos);
- Banco Gulfinvest: R$3.550.456,74 (três milhões, quinhentos
e cinqüenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e
quatro centavos);
- Banco BCN: R$15.634.702,68 (quinze milhões, seiscentos e
trinta e quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos);
- BCN (2" operação): R$26.214.758,56 (vinte e seis milhões,
duzentos e quatorze mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos);
- Banco Brascan: R$2.510.289,14 (dois milhões, quinhentos e
dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos);
- Banco Inter-Atlãntico: R$10.440.864,95 (dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos);
- Banco Omega: R$4.292.967,72 (quatro milhões, duzentos e
noventa e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois
centavos);
- Banco Progresso: R$6.226.530,98 (seis milhões, duzentos e
vinte e seis mil, quinhentos e trinta reais e noventa e oito centavos);
- Banco Porto Real: R$2.348.544,05 (dois milhões, trezentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco
centavos);
- Banco Bancesa: R$31.024.826,75 (trinta e um milhões,
vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco
centavos);
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Banco Unibanco: R$6.247.418,26 (seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos);
- Banco Interúnion: R$835.682,29 (oitocentos e trinta e cinco
roil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Parágrafo único. Os valores mencionados estão referenciados
à data de 28 de fevereiro de 1997 e serão atualizados até a data do
crédito, utilizando-se as taxas praticadas pela CEF para operações
da linha de crédito lU do Voto CMN n' 162, de 1995.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
GERALDO MELO, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 103, DE 1997
Altera a Resolução nº 56, de 1997, do
Senado Federal, que autoriza a União a
contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até
US$275,OOO,OOO.OO (duzentos e setenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias (BR-381) - 2ª Etapa.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É revogado o art. 3Q da Resolução n Q 56, de 1997, do Senado Federal.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de outubro de 1997.

SENADOR GERALDO MELO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal
no exercício da Presidência
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REPUBLICAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.593, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8E).

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores
eletrônicos de votos de que trata o art. l' da Lei n' 9.359, de 12 de dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21, 8471.60.61,
8471.60.52, 8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura
Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2' Para efeito de reconhecimento da isenção a que se refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente,
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
(*) Republicada por ter saído com incorreção na publicação doDO de 16.10.1997

(pág. 6542 desta obra).
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relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176"da Independência e 109"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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RETIFICAÇÕES

LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR NO 90, DE 1· DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nelepermanecer temporariamente.

Retificação
Na página 21909, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Waldemar Nicolau Canellas Junior, Germano
Arnoldi Pedrozo, João Augusto de Médicis e Lélio Viana Lobo.

LEI COMPLEMENTAR N· 90, DE 1· DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nado-

nal ou nelepermanecer temporariamente.

Retificação
Nas assinaturas, por ter saído com incorreção noDO dos dias 2 e
6.10.97, leia-se: Marco Antonio de Oliveira Maciel, Waldemar Nicolau Canellas Junior, Germano Arnoldi Pedrozo, João Augusto de
Medicis e Lélio Viana Lobo.
(*) Publicada 00 DO de 2.10.1997 (pág. 6517 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.592, DE 15 DE OUTUBRO
DE 1997 (*)
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

Retificação
Na página 23370, l' coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Malan, Eliseu Padilha e Cláudia Maria
Costin.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-2, DE 14 DE OUTUBRO
DE 1997 (**)
Institui as Gratificações de Deeempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas

(GDI), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (GP), edá outras providências.

Retificação
Publica-se a seguir o Anexo V, por ter sido omitido.
Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7º da Lei nº 8.460/92 para as
carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
e de Defensor Público da União
Classe
Categoria Especial
I!! Categoria

2!! Categoria

R$

208,64
199,43
190,63

(*) Publicada no DO de 16.10.1997 (pág. 6540 desta obra).
(**) Publicada no DO de 15.10.1997 (pág. 6762 desta obra).
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providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
1.473·36 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 -c-Dé nova redação
a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
"..................................
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valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
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de 10 de outubro de 1997
1.512-15 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Dá nova redação
aos arts. 2º da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 22 da Lei n?
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crédito rural. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
1.520-13 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5
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de 1997
1.535~10 Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
1.549-35 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
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1.554-20 -

Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 -Altera os arts. 2º,

3º, 4º, 5<:>, 6º, 7fJ. e 92 da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à neces-

sidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997

6723

1.559-18 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
".........

6726

1.562-10 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Define diretrizes
e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997

6728

1.567-8 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nvs 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 22 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Publicada noDO de 10 de outubro de
1997

6735

1.586-1 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1997 -Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o
INSS, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de outubro de
1997

6760

1.587-2 - Medida Provisória de 14 de outubro de 1997 -Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária
(GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de outubro de 1997
Retiticada no DO de 16 de outubro de 1997
1.588-1 - Medida Provisória de 14 de outubro de 1997 -Cria carreiras no
âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
outubro de 1997
1.507-25 - Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.511-16 - Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 - Dá nova redação ao art. 44 da Lei ns 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em
áreas agrícolas na região Norte e na parte Norte da região CentroOeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro
de 1997
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1.523~13

- Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 -Altera dispositivos das Leis nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.524-13 - Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada
no DO de 24 de outubro de 1997 ..
1.565-10 - Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 -Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 24 de outubro de 1997
1.571~7 Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 - Dispõe sobre
amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.572-6 - Medida Provisória de 23 de outubro de 1997 - Dispõe sobre reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.583-2 - Medida Provisória, de 23 de outubro de 1997 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada no
DO de 24 de outubro de 1997
1.589-1 - Medida Provisória, de 23 de outubro de 1997 - Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.590-16 - Medida Provisória, de 23 de outubro de 1997 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a
privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
1.573·13 - Medida Provisória, de 27 de outubro de 1997 -Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras
providências. Publicada no DO de 29 de outubro de 1997
1.575~5 Medida Provisória de 27 de outubro de 1997 - Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de outubro de 1997
1.576-5 - Medida Provisória, de 27 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
extinção dos órgãos que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 29 de outubro de 1997
1.534-11- Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro
de 1997
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1.537-44 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 -Dispõe sobre a
base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da
Lei nQ 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997

6856

1.538-46 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria constantes daLei ns 8.177, de
I!!de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2" e 3" da Lei n" 8.249/91. Publicada noDO de 31 de outubro
de 1997

6858

1.539-37 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 ...

6861

1.540-30 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997

6864

1.542-28 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não-quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro
de 1997

6869

1.543-28 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 -Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada noDO de 31 de outubro de
1997

6882

1.546-25 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 -Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
1.547-36 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA), e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 ...... .J
1.548~37 Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Cria a Gratífícação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho
Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria
(GDC) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT), e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro
de 1997
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1.550-45 - Medida Provisória, de 80 de outubro de 1997 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada noDO
de 31 de outubro de 1997
1.551-28 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 -Altera a Legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante, (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
1.553-21 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
1.555-16 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicada noDO de 31
de outubro de 1997
1.574-6 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
1.577-5 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Altera a redação
dos arts. 2~, 6º, 7º, 11 e 12 da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivo à Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras
providências. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
1.584-2 - Medida Provisória, de 30 de outubro de 1997 - Autoriza a União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe. Publicada no DO de 31 de outubro de 1997
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Decreto Legislativo, de 30 de setembro de 1997 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Franca do Imperador Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média local na Cidade de Franca, Estado de São Paulo. Publicada no DO de 1Q de outubro

de 1997

6937

Decreto Legislativo, de 30 de setembro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio e Televisão Vila Rica Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicada no
DO de F de outubro de 1997
Decreto Legislativo, de 30 de setembro de 1997 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Salto, Estado de São Paulo. Publicada no DO de 12 de outubro de 1997
"...
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42 -

Decreto Legislativo, de lQ de outubro de 1997 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Publicada noDO
de 2 de outubro de 1997

43 -

Decreto Legislativo de 12 de outubro de 1997 -Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Salgado Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Lavras da
Mangabeira, Estado do Ceará. Publicado no DO de 2 de outubro de
1997
Decreto Legislativo de lflde outubro de 1997 -c-Aprova o ato que outorga permissão à Televisão Cidade Verde Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
Decreto Legislativo de 1º de outubro de 1997 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Alterosa de Calçado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
São José do Calçado, Estado do Espírito Santo. Publicado noDO de 2
de outubro de 1997
,
,"', ,", .."., "',., .."
" ,',
,
,
Decreto Legislativo de F de outubro de 1997 - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mostardas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de
Mostardas, Estado do Rio Grande do SuL Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
Decreto Legislativo de I'.! de outubro de 1997 -Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itapoã Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Publicado no DO de 2 de outubro de 1997 ........
Decreto Legislativo de 2 de outubro de 1997 -Autoriza a permanência temporária de força militar do Uruguai no território nacional para
a realização de exercícios conjuntos de força de paz entre os Exércitos
brasileiro e argentino, a realizarem-se no corrente ano no Estado do
Rio Grande do SuL Publicado no DO de 3 de outubro de 1997
".
Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1997 - Aprova o ato que outorga permissão à Carícia Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Correntina,
Estado da Bahia, Publicado no DO de 16 de outubro de 1997 ..,..........
Decreto Legislativo de 15 de outubro de 1997 - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade de Caruaru Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 16 de
outubro de 1997
"', .."., ..,
,.,
,
,,
,
"
"
".
Decreto Legislativo de 22 de outubro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à TV Eldorado Catarinense Ltda. para ex-
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plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade
de Criciúma, Estado de Santa Catarina. Publicado naDO de 23 de outubro de 1997
52 - Decreto Legislativo de 22 de outubro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de
23 de outubro de 1997
53 - Decreto Legislativo de 22 de outubro de 1997 -Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio São Carlos Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de São Carlos, Estado
de Santa Catarina. Publicado no DO de 23 de outubro de 1997
54 - Decreto Legislativo de 22 de outubro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., hoje pertencente à RBS TV de Florianópolis S.A., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de
23 de outubro de 1997
55 - Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1997 - Escolhe o Senhor Antônio Valmir Campelo Bezerra para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, Il, da Constituição Fe~
deral. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
56 - Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Coréia, em Brasília, em 11 de setembro de 1996. Publicado no DO de
30 de outubro de 1997
57 - Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo, por troca de notas verbais, que prorroga, por um período adicional de dois anos, os arts. 10 (§§ 2 e 5), 11 (§ 2b), 12 (§ 2b) e 23 (§ 3) da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos
sobre a Renda, de 25 de abril de 1975, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, em
Brasília, em 19 de março de 1996. Publicado no DO de 30 de outubro
de 1997
58 - Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 -Aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Presos, firmado em Brasília, em 7 de novembro de 1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Espanha. Publicado naDO de 30 de outubro de
1997
59 - Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação no Campo da Cultura, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
África do Sul, em Pretória, em 26 de novembro de 1996. Publicado no
DO de 30 de outubro de 1997
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Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Libanesa, em Beirute, em4 de fevereiro de 1997. Publicado naDO de 3D
de outubro de 1997
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61 -

Decreto Legislativo de 29 de outubro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo Relativo à Isenção Parcial de Exigência de Vistos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996. Publicado no DO de
30 de outubro de 1997
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RESOLUÇÕES
92 -

Resolução de 30 de outubro de 1997 - Autoriza a elevação temporãria dos limites do endividamento do Estado de Santa Catarina para
que possa emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em lQde outubro de 1997. Publicada no DO de 1Q de outubro de 1997
93 - Resolução de 30 de setembro de 1997 -Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), destinando-se os recursos ao financiamento do Programa de Incentivo ao
Desligamento Voluntário no Serviço Público (PDV), que integra o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. PU
blicada no DO de 19 de outubro de 1997
94 - Resolução de 9 de outubro de 1997 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de R$ 4.980.000,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta
mil reais), cujos recursos serão destinados à assunção de parte dos custos de infra-estrutura dos Núcleos Morgado Rosa e Ferronato, em Bagé,
Rio Grande do Sul. Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
95 - Resolução de 9 de outubro de 1997 - Autoriza o Município de Piracicaba - SP a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo
Serviço Municipal de Agua e Esgoto de Piracicaba (Semae), junto ao
Banco do Estado de São Paulo, no valor de R$1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais). Publicada no DO de 10 de outubro de 1997
96 - Resolução de 9 de outubro de 1997 -Autoriza o Município de Piracicaba - SP a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae),
junto ao Banco do Estado de São Paulo, no valor de R$490.000,00
(quatrocentos e noventa mil reais). Publicada no DO de 10 de outu-
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Resolução de 14 de outubro de 1997 -Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), cujos recursos serão destinados à liquidação

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6981-6993, auto 1997

6992
da oitava parcela, bem como da correção monetária relativa à sexta e
sétima parcelas, todas de precatórios judiciais. Publicada no DO de 15
de outubro de 1997
98 - Resolução de21 de outubro de 1997 -c-Autoriza o Estado da Paraíba a
transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF), seus débitos junto
às instituições financeiras que especifica, com o aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$124.195.703,02 (cento e vinte e quatro
milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e três reais e dois centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. Publicada no DO de 22 de
outubro de 1997
99 - Resolução de 21 de outubro de 1997 -Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal (CEF), relativa ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), destinando-se os recursos integralmente à quitação de
dívidas flutuantes junto ao Banco do Brasil S.A. Publicada no DO de
22 de outubro de 1997
100 - Resolução de 21 de outubro de 1997 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Norte a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), relativa ao Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 22 de outubro de
1997
101 - Resolução de 22 de outubro de 1997 - Autoriza a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de US$55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhões,
quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos) equivalentes a
R$59.367.529,OO (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e
sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), a preços de 31 de maio de
1997, entre o Estado de Mato Grosso e o Istituto Bancario San Paolo di
Torino S.p.A., destinada ao financiamento da construção de pontes de
concreto no âmbito do Programa de Perenízação das Travessias do Estado. Publicada no DO de 23 de outubro de 1997
102 - Resolução de 23 de outubro de 1997 - Autoriza o Estado do Mato
Grosso do Sul a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) débitos do Estado junto a doze instituições financeiras, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
103 - Resolução de 29 de outubro de 1997 - Altera a Resolução n" 56, de
1997, do Senado Federal, que autoriza a União a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
destinada a financiar parcialmente o Projeto de Modernização da
Rodovia Fernão Dias (BR-381) - 2ª Etapa. Publicada noDO de 30 de
outubro de 1997
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REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1.593 - Medida Provisória de 15 de outubro de 1997 - Isenta do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados partes e
peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem
adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada no DO
de 16 de outubro de 1997
Republicada no DO de 17 de outubro de 1997

6542
6977

RETIFICAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR
90 -

Lei Complementar de 1Q de outubro de 1997 - Determina os casos em
que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou
nele permanecer temporariamente. Publicada no DO de 2 de outubro
de 1997
Retificada no DO de 6 de outubro de 1997 e rerretificada no DO de
7 de outubro de 1997

6517
6979

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.592 - Medida Provisória de 15 de outubro de 1997 - Extingue a Ccmpanhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras providências. Publicada no DO de 16 de outubro de 1997
Retificada no DO.de 17 de outubro de 1997
1.587-2 - Medida Provisória de 14 de outubro de 1997 - Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de Atividade de Informações Estratégicas (GDI) de Atividade Fundiária
(GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências. Publicada no DO
de 15 de outubro de 1997
Retificada no DO de 16 de outubro de 1997
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CRÉDITO RURAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei nº 8.427/92, alteração
Medida Provisória nº 1.512-15, de 9 de outubro de 1997........................
Normas; Lei ns 9.138/95, alteração
Medida Provisória nº 1.512-15, de 9 de outubro de 1997........................
CULTURA
Imposto de Renda, beneficios; Lei ns 7.505/86, alteração
Medida Provisória nº 1.589-1, de 23 de outubro de 1997.........................

6619
6929

6649
6649

6815

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis n'" 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-35, de 9 de outubro de 1997.........................

6640

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivos fiscais, normas
Medida Provisória nº 1.562-10, de 9 de outubro de 1997.........................

6728

DISTRITO FEDERAL
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-7, de 23 de outubro de 1997.........................

6804

DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado de Santa Catarina; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 92, de 1º de outubro de 1997

6955

E
EMOLUMENTO
Tabela; Taxas; Decreto-Lei nº 2.236/85, alteração
Lei n' 9.505, de 15 de outubro de 1997......................................................

6521

ENTIDADES
Qualificação; Organizações sociais
Medida Provisória nº 1.591, de 9 de outubro de 1997..............................

6529

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6995-7018, auto 1997

7000
ESPANHA
Tratado sobre Transferência de Presos; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 58, de 30 de outubro de 1997

6951

ESTADO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória nº 1.571-7, de 23 de outubro de 1997.........................

6804

ESTADO DA PARAÍBA
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; União Federal, garantia
Resoluçãonº 98, de 22 de outubro de 1997

6965

ESTADO DE MATO GROSSO
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Perenização
das Travessias do Estado; União Federal, garantia
Resolução nº 101, de 23 de outubro de 1997.............................................

6970

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução nS! 102, de 24 de outubro de 1997

6973

ESTADO DE SANTA CATARINA
Letra Financeira do Tesouro (LITSC), emissão; Divida mobiliária
Resolução n 2 92, de 1'1 de outubro de 1997................................................

6955

ESTADO DE SERGIPE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Incentivo ao
Desligamento Voluntário no Serviço Público (PDV)
Resolução n 2 93, de 1'1 de outubro de 1997................................................

6957

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução nS! 99, de 22 de outubro de 1997...............................................
Resolução n '1 100, de 22 de outubro de 1997.............................................

6967
6968

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação
Resolução n'2 97, de 15 de outubro de 1997
Operação financeira; Empréstimo interno; Projeto de infra-estrutura
Resolução n'2 94, de 10 de outubro de 1997...............................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6995

R7018,

6936
6959

auto 1997

7001
EXPORTAÇÃO

Bens; Serviços; Financiamento, concessão
Medida Provisória n 21.574-6, de 30 de outubro de 1997.........................

6930

Financiamento, concessão
Medida Provisória nº 1.574-5, de 2 de outubro de 1997...........................

6620

F
FLORESTA ver ÃREAFLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FORÇAS ESTRANGEIRAS

Força militar do Uruguai, permanência temporária no Território Nacional, autorização
Decreto Legislativo nº 48, de 3 de outubro de 1997
Território Nacional, permanência temporária
Lei Complementar nº 90, de 12de outubro de 1997
Publicada no DO de 2 de outubro de 1997................................................
Retificada no DO de 6 de outubro de 1997 e rerretificada no DO de 7 de
outubro de 1997

6943

6517
6979

FUNÇÃO GRATIFICADA

Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória n!? 1.543-28, de 30 de outubro de 1997...
Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação Tecnológica
Medida Provisória n!? 1.534-10, de 2 de outubro de 1997.................
Medida Provisória n!? 1.534-11, de 30 de outubro de 1997...............

6882

6546
6853

FUNDAÇÃO ROQUETE PINTO

Extinção
Medida Provisória n" 1.591, de 9 de outubro de 1997..............................

6529

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.551-27, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória nº 1.551-28, de 30 de outubro de 1997.......................

6607
6917

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrés)
Medida Provisória n g 1.469-23, de 9 de outubro de 1997.........................

6626
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7002
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n!! 8.019/90, alteração
Medida Provisória n'l1.475-32, de 9 de outubro de 1997..........................
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação
Medida Provisória nº 1.520-13, de 9 de outubro de 1997.........................
Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei n Q 2.406/88, alteração
Medida Provisória n'l1.520-13, de 9 de outubro de 1997.........................

6630

6650

6650

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação

Medida Provisória nº 1.583-2, de 23 de outubro de 1997.........................

6812

G
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
(GDI)

Criação

Medida Provisória nº 1.587-2, de 14 de outubro de 1997
Publicada no DO de 15 de outubro de 1997
Retificada no DO de 16 de outubro de 1997..............................................

6762
6980

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÃRIA (GAF)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-2, de 14 de outubro de 1997

Publicada no DO de 15 de outubro de 1997
Retificada no DO de 16 de outubro de 1997..............................................

6762
6980

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA
(GDC)

Criação; Ministério das Relações Exteriores
Medida Provisória nº 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (GDCT)

Criação; Planejamento e Infra-estrutura em Ciência e Tecnologia
Medida Provisória n' 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892
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7003
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA AGROPECUÃRIA (GDA)
Criação

Medida Provisória nº 1.588-1, de 14 de outubro de 1997.........................

6772

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
(GDAF)
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória nº 1.547-35, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n' 1.547-36, de 30 de outubro de 1997.......................

6581
6889

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO

VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória n'l1.547·35. de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n' 1.547-36, de 30 de outubro de 1997.......................

6581
6889

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA(GFJ)
Criação

Medida Provisória nº 1.587-2, de 14 de outubro de 1997
Publicada no DO de 15 de outubro de 1997..............................................
Retificada no DO de 16 de outubro de 1997..............................................

6762
6980

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
Criação; Ministério das Relações Exteriores

Medida Provisória nº 1.548·37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação

Medida Provisória nº 1.588-1, de 14 de outubro de 1997.........................

6772

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

Criação;Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nº 1.548·36, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória nº 1.548·37, de 30 de outubro de 1997.......................

6584
6892

GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA (GP)
Criação
Medida Provisória nº 1.587·2, de 14 de outubro de 1997
Publicada no no de 15 de outubro de 1997..............................................
Retificada no DO de 16 de outubro de 1997..............................................

6762
6980
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7004
GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n'11.547-35, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n'11.547-36, de 30 de outubro de 1997.......................

6581
6889

I
IMÓVEL
União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis nos 9.760/46 e 2.398/87; Art 49 do Ato
das disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n'l 1.567-8, de 9 de outubro de 1997..........................

6736

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593, de 15 de outubro de 1997
Publicada no DO de 16 de outubro de 1997
Republicada no DO de 17 de outubro de 1997

6542
6977

,.......

IMPOSTO DE RENDA
Cultura, beneficios; Lei n Q 7.505/86, alteração
Medida Provisória n Q 1.589-1, de 23 de outubro de 1997.........................
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.559-18, de 9 de outubro de 1997.........................

6815
6726

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n Q 1.593, de 15 de outubro de 1997
Publicada no DO de 16 de outubro de 1997.......................................
Republicada no DO de 17 de outubro de 1997

6542
6977

INCENTIVOS FISCAIS
Normas; Desenvolvimento regional
Medida Provisória n Q 1.562-10, de 9 de outubro de 1997.........................

6728

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização, normas
Medida Provisória n!!1.590-16, de 23 de outubro de 1997.......................

6819

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada, quantitativo
Medida Provisória n Q 1.534-10, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória nº 1.534-11, de 30 de outubro de 1997.......................

6546
6853
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7005
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS (IPC)

Extinção
Lei n' 9.506, de 30 de outubro de 1997......................................................

6522

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (lNAN)

Extinção
Medida Provisória nº 1.576-5, de 27 de outubro de 1997.........................

6851

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

Dívida, amortização, parcelamento
Medida Provisória n'l1.571-7, de 23 de outubro de 1997.........................

6804

Dívida pública; Tesouro Nacional
Medida Provisória nº 1.586-1, de 9 de outubro de 1997...........................

6760

Estados, Distrito Federal, Municípios e Sistema Único de Saúde; Dívi-

das, amorctzação, parcelamento
Medida Provisória nº 1.571-7, de 23 de outubro de 1997.........................

6804

INTERESSE PÚBLICO

Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei nº 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.554-20, de 9 de outubro de 1997.........................

6723

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON

Extinção
Medida Provisória nº 1.591, de 9 de outubro de 1997

6529

LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis n'" 8.112190 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-35, de 9 de outubro de 1997.........................

6640

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Santa Catarina
Resolução nº 92, de I" de outubro de 1997.........................................
Precatório, liquidação
Estado do Rio Grande do Sul
Resolução nº 97, de 15 de outubro de 1997........................................

6955

6936

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 1, p. 6995-7018, out. 1997

7006
LÍBANO
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional; Texto,aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n!l60, de 30 de outubro de 1997

6953

LUCRO ver EMOLUMENTO

M
MALÁSIA
Acordo Relativo à Isenção Parcial de Exigência de Vistos; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 61, de 30 de outubro de 1997

6954

MENSALIDADE ESCOLAR

VaIor total anual
Medida Provisória nº 1.477·41, de 9 de outubro de 1997.........................

6631

MILITAR
Força militar do Uruguai, permanência temporária no Território Nacional, autorização
Decreto Legislativo nº 48, de 3 de outubro de 1997

6943

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provis6ria nº 1.547-35, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória nº 1.547-36, de 30 de outubro de 1997.......................

6581
6889

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria, criação
Medida Provisória nº 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892

Gratificação de Desempenho Diplomático, criação
Medida Provisória nº 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n 21.555-15, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n 21.555-16, de 30 de outubro de 1997.......................

6619
6929

MINISTÉRIOS

Organização
Medida Provisória nº 1.549-35, de 9 de outubro de 1997.........................

6688
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7007
MUNICÍPIO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória n'21.571-7, de 23 de outubro de 1997.........................

6804

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Garantia; Operação financeira; Empréstimo interno; Serviço Municipal
de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae)
Resolução nº95, de 10 de outubro de 1997...............................................
Resolução n Q 96, de 10 de outubro de 1997...............................................

6960
6962

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória nº 1.553-20, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n" 1.553·21, de 30 de outubro de 1997.......................

6614
6924

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.538·45, de 2 de outubro de 1997.........................

6551

Programa Nacional de Desestatização (PND); Leis n'" 9.491197,8.177/91
e 8.249/91
Medida Provisória nº 1.538-46, de 30 de outubro de 1997.......................

6858

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo
Programa de Perenização das Travessias do Estado; Estado de
Mato Grosso; União Federal, garantia
Resolução nº 101, de 23 de outubro de 1997......................................
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias
Resolução nº 103, de 30 de outubro de 1997......................................
Empréstimo interno
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado da Paraíba; União Federal, garantia
Resolução nº 98, de 22 de outubro de 1997........................................

6970
6975

6965
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7008
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Rio Grande do Norte
Resolução nº 99, de 22 de outubro de 1997........................................
Resolução nº 100, de 22 de outubro de 1997......................................
Programa de Apoio à reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução nº 102, de 24 de outubro de 1997......................................
Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço
Público (PDV); Estado de Sergipe
Resolução nº 93, de 12 de outubro de 1997.........................................
Projeto de Infra-estrutura; Estado do Rio Grande do Sul
Resolução n" 94, de 10 de outubro de 1997........................................
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae); Município de Piracicaba (SP), garantia
Resolução n'195, de 10 de outubro de 1997........................................
Resolução n'196, de 10 de outubro de 1997........................................

6967
6968

6973

6957
6959

6960
6962

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito extraordinário
Ministérios dos Transportes
Medida Provisória n(! 1.555-15, de 2 de outubro de 1997.................
Medida Provisória n(! 1.555-16, de 30 de outubro de 1997...............

6619
6929

p
PESSOA JURÍDICA
Contribuição; Programa de Integração Social (PIS)
Medida Provisória n'11.537-43, de 2 de outubro de 1997 "
".............
Medida Provisória n'11.537-44, de 30 de outubro de 1997.......................

6548
6856

PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia,
criação
Medida Provisória n(! 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.......................

6892

PLANO DE CARREIRA
Banco Central do Brasil; Servidor
Medida Provisória n'11.535-10, de 9 de outubro de 1997..........................

6665

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n'11.523-13, de 23 de outubro de 1997.......................

6783
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7009
PODER EXECUTIVO FEDERAL

Carreiras, criação
Medida Provisória nl!1.588-1, de 14 de outubro de 1997.........................

6772

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n e 8.437/92, alteração
Medida Provisória n Q 1.577-4, de 2 de outubro de 1997...........................
Medida Provisória n!! 1.577-5, de 30 de outubro de 1997.........................

6621
6931

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PRECATÓRIO
Liquidação
Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 97, de 15 de outubro de 1997........................................

6936

Organização
Medida Provisória n Q 1.549-35, de 9 de outubro de 1997.........................

6688

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, planos; Lei ne 8.213/91, alteração
Medida Provisória n'l 1.523-13, de 23 de outubro de 1997.......................

6783

Benefícios, reajuste
Medida Provisória n'l 1.463-18, de 9 de outubro de 1997.........................

6624

PROGRAMA DE APOIO A REESTRUTURAÇAo E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado da Paraíba; União
Federal, garantia
Resolução n'l 98, de 22 de outubro de 1997

6965

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Rio Grande do
Norte
Resolução nº 99, de 22 de outubro de 1997,,,............................................
Resolução nº 100, de 22 de outubro de 1997.............................................

6967
6968

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução nº 102, de 24 de outubro de 1997.............................................

6973

PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO NO
SERVIÇO PÚBLICO (PDVl

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Sergipe
Resolução nº 93, de 1º de outubro de 1997

6957
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7010
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição

Medida Provisória n' 1.537-43, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n' 1.537-44, de 30 de outubro de 1997.......................

6548
6856

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória nº 1.546-24, de 2 de outubrode 1997.........................

6577

PROGRAMA DE PERENIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS DO ESTADO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado de Mato Grosso;
União Federal, garantia
Resolução n 2101, de 23 de outubro de 1997

6970

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei nº 8.313/91, alteração
Medida Provisória nº 1.589·1, de 23 de outubro de 1997.........................

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
Normas; Lei nl} 9.491197,alteração
Medida Provisória nº 1.594, de 21 de outubro de 1997............................
Nota do Tesouro nacional (NTN); Leis n'" 9.491197, 8.177/91 e 8.249/91
Medida Provisória nº 1.538-46, de 30 de outubro de 1997.......................

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória nº 1.538·45, de 2 de outubro de 1997.........................

6815

6543
6858
6551

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO

Criação
Medida Provisória nº 1.591, de 9 de outubro de 1997..............................

6529

PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)

Contribuição
Medida Provisória n' 1.546-25, de 30 de outubro de 1997.......................

6885

PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA

Operaçãofinanceira; Empréstimo interno; Estado doRioGrandedo Sul
Resolução nº 94, de 10 de outubro de 1997...............................................

6959

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS

Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução nll103, de 30 de outubro de 1997.............................................
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R
RÁDIO ALTEROSA DE CALçADO LTDA., SÃO JOSÉ DO CALçADO (ES)

Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n 2 45, de 2 de outubro de 1997

6941

RÁDIO DIFUSORADE MIRASSOL D'OESTE LTDA., MIRASSOLD'OESTE
(MT)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 52, de 23 de outubro de 1997

6946

RÁDIO DIFUSORA TAUBATÉ LTDA., PINDAMONHANGABA (SP)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n 2 42, de 2 de outubro de 1997

6939

RÁDIO E TELEVISÃO BADEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA., BELO
HORIZONTE (MG)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 40, de 12 de outubro de 1997

6938

RÁDIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA., FRANCA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 39, de 1º de outubro de 1997

6937

RÁDIO ITAPOÃ LTDA., ITAJAÍ (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 47, de 2 de outubro de 1997

6942

RÁDIO LIBERDADE DE CARUARU LTDA., CARUARU (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n 2 50, de 16 de outubro de 1997

6945

RÁDIO MOSTARDAS LTDA., MOSTARDAS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n 2 46, de 2 de outubro de 1997

6942

RÁDIO PIONEIRA LTDA., SALTO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 41, de 12 de outubro de 1997

6938

RÁDIO SÃO CARLOS LTDA., SÃO CARLOS (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n Q 53, de 23 de outubro de 1997
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RÁDIO VALE DO SALGADO LTDA., LAVRAS DA MANGABEIRA (CE)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n 243, de 2 de outubro de 1997

6940

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão
Carícia Radiodifusão Ltda., Correntina (BA)
Decreto Legislativo nº49, de 16 de outubro de 1997.........................

6944

Rádio Alterosa de Calçado Ltda., São José do Calçado (ES)
Decreto Legislativo n Q 45, de 2 de outubro de 1997...........................

.6941

Rádio Mostardas Ltda., Mostardas (RS)
Decreto Legislativo nº 46, de 2 de outubro de 1997...........................

6942

Televisão Cidade Verde Ltda., Cuiabá (MT)
Decreto Legislativo n 2 44 , de 2 de outubro de 1997........

6940

Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda., Mirassol D'Oeste (MT)
Decreto Legislativo n 252, de 23 de outubro de 1997.........................

6946

Rádio Difusora Taubaté Ltda., Pindamonhangaba (SP)
Decreto Legislativo n!!42, de 2 de outubro de 1997...........................

6939

Rádio e Televisão Badeirantes de Minas Gerais Ltda., BeloHorizonte
(MG)

Decreto Legislativo nº 40, de 1º de outubro de 1997..........................

6938

Rádio Franca do Imperador Ltda., Franca (SP)
Decreto Legislativo n 2 39, de P de outubro de 1997..........................

6937

Rádio ltapoã Ltda., ltajaí (SC)
Decreto Legislativo n 2 47, de 2 de outubro de 1997...........................

6942

Rádio Liberdade de Caruaru Ltda., Caruaru (PE)
Decreto Legislativo nº 50, de 16 de outubro de 1997.........................

6945

Rádio Pioneira Ltda., Salto (SP)
Decreto Legislativo nº 41, de 12 de outubro de 1997..........................

6938

Rádio São Carlos Ltda., São Carlos (SC)
Decreto Legislativo n 2 53, de 23 de outubro de 1997.........................

6947

Rádio Vale do Salgado Ltda., Lavras da Mangabeira (CE)
Decreto Legislativo n 2 43, de 2 de outubro de 1997...........................

6940

Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., Florianópolis (SC)
Decreto Legislativo n 2 54, de 23 de outubro de 1997.........................

6947

TV Eldorado Catarinense Ltda., Criciúma (SC)
Decreto Legislativo nº 51, de 23 de outubro de 1997.........................

6945
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Plano; Medidas complementares
Medida Provisória nº 1,540-29, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n'21.540-S0, de 30 de outubro de 1997.......................

6557
6864

REDE GAÚCHA ZERO HORA DE COMUNICAÇÕES LTDA., FLORIANÓPOLIS (SC)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 54, de 23 de outubro de 1997 ,...............................

6947

REFORMA AGRÁRIA

Normas; Regulamentação; Lei ns 8.629/93, alteração
Medida Provisória nº 1.577-4, de 2 de outubro de 1997...........................

6621

Regulamentação; Lei n!! 8.629/93, alteração
Medida Provisória nº 1.577-5, de 30 de outubro de 1997.........................

6931

s
SALÁRIO MÍNIMO

Reajuste
Medida Provisória n'2 1.463-18, de 9 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n'.' 1.572-6, de 23 de outubro de 1997.........................

6624
6810

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Legislação, alteração
Medida Provisória nr!1.565-10, de 23 de outubro de 1997.......................

6801

SEGURIDADE SOCIAL

Contribuição, alíquotas, alteração
Medida Provisória n Q 1.463-18, de 9 de outubro de 1997.........................

6624

Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n Q1.475-32, de 9 de outubro de 1997..........................
Medida Provisória n Q 1.523-13, de 23 de outubro de 1997.......................

6630
6783

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA (SEMAE)

Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Piracicaba (SP),
garantia
Resolução nr! 95, de 10 de outubro de 1997...............................................
Resolução nr! 96, de 10 de outubro de 1997...............................................
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SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n!! 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.554-20, de 9 de outubro de 1997.........................

6723

SERVIDOR
Banco Central do Brasil; Plano de Carreira
Medida Provisória nº1.535-10, de 9 de outubro de 1997..........................

6665

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória nº 1.463-18, de 9 de outubro de 1997.........................

6624

SERVIDOR PúBLICO

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n'11.479-33, de 9 de outubro de 1997.........................

6639

Seguridade social, contribuição
Medida Provisória nº 1.482-41, de 9 de outubro de 1997.........................

6647

Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n!! 8.460/92, alteração
Medida Provisória nº 1.573-13, de 27 de outubro de 1997.......................

6827

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Regime jurídico, normas; Lei n" 8.112/90, alteração
Medida Provisória n'11.573-13, de 27 de outubro de 1997.......................

6827

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n'" 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n 21.480-35, de 9 de outubro de 1997.........................

6640

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade financeira bancária
Medida Provisória nº 1.590-16, de 28 de outubro-de 1997.......................

6819

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n'21.550-44, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória n'21.550-45, de 30 de outubro de 1997.......................

6592
6908

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória nº 1.550-44, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provisória nº 1.550-45, de 80 de outubro de 1997.......................
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SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei nl! 8.692/93, alteração
Medida Provisória n'l 1.520-13, de 9 de outubro de 1997.........................

6650

Financiamento, transferência; Lei ul! 8.004190, alteração
Medida Provisória n'l1.520-13, de 9 de outubro de 1997.........................

6650

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n'l 8.100/90, alteração
Medida Provisória nl? 1.520-13, de 9 de outubro de 1997.........................

6650

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nº 1.507-25, de 23 de outubro de 1997.......................

6779

SISTEMA úNICO DE SAÚDE
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Medida Provisória n' 1.571-7, de 23 de outubro de 1997 .._......................

6804

SUÉCIA

Acordoda Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 57, de 30 de outubro de 1997

6950

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SIINAB)

Extinção
Medida Provisória n' 1.576-5, de 27 de outubro de 1997._.......................

6851

T
TELECOMUNICAÇÃO

Radiodifusão; Serviço, concessão
Carícia Radiodifusão Ltda., Correntína (BA)
Decreto Legislativo nl' 49, de 16 de outubro de 1-997.........................
Rádio Alterosa de Calçado Ltda., São José.do Calçado (ES)
Decreto Legislativo nº 45, de 2 de outubro de 1997...........................
Rádio Mostardas Ltda., Mostardas (RS)
Decreto Legislativo nº 46, de 2 de outubro de 1997...........................
Televisão Cidade Verde Ltda., Cuiabá (MT)
Decreto Legislativo nº 44, de 2 de outubro de 1997...........................
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda., Mirassol D'Oeste (MT)
Decreto Legislativo n!!52, de 23 de outubro de 1997.........................
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6942
6940
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Rádio Difusora Taubaté Ltda., Pindamonhangaba (SP)
DecretoLegislativo nº 42, de 2 de outubro de 1997...........................

6939

Rádio e Televisão Badeirantes de Minas Gerais Ltda., Belo Horizonte

(MGl
DecretoLegislativo nº 40, de 1SI de outubro de 1997..........................
Rádio Franca do Imperador Ltda., Franca (SP)
Decreto Legislativo nº 39, de 12 de outubro de 1997..........................
Rádio Itapoã Ltda., Itajal (SC)
Decreto Legislativo n'l 47, de 2 de outubro de 1997...........................
Rádio Liberdade de Caruaru Ltda., Caruaru (PEl
DecretoLegislativo nº 50, de 16 de outubro de 1997.........................
Rádio Pioneira Ltda., Salto (SPl
DecretoLegislativo n 2 41, de 12 de outubro de 1997..........................
Rádio São Carlos Ltda., São Carlos (SC)
DecretoLegislativo nº 53, de 23 de outubro de 1997.........................
Rádio Vale do Salgado Ltda., Lavras da Mangabeira (CE)
DecretoLegislativo nº 43, de 2 de outubro de 1997...........................
Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., Florianópolis (SC)
DecretoLegislativo nº 54, de 23 de outubro de 1997.........................
TV Eldorado Catarinense Ltda., Criciúma (SC)
DecretoLegislativo nº 51, de 23 de outubro de 1997.........................

6938
6937
6942
6945
6938
6946
6940
6947
6945

TELEVISÃO CIDADE VERDE LTDA., CUIABÁ (MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão
DecretoLegislativo nº 44, de 2 de outubro de 1997

6940

TERRITÓRIO NACIONAL
Forças estrangeiras, trânsito, permanência
Lei Complementar nº 90, de 12 de outubro de 1997
Publicada no DO de 2 de ontnbro de 1997................................................
Retificada no DO de 6 de outubro de 1997 e rerretificada no DO de 7 de
outnbro de 199

6517
6979

TESOURO NACIONAL
Dívida pública; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória nº 1.586-1, de 9 de outubro de 1997...........................
Dividendos, juros
Medida Provisória n 2 1.584-1, de 12 de outubro de 1997..........................
Valores mobiliários, recebimento
Medidn. Provis6ria n' 1.584·2, de 30 de outubro de 1997.........................
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TRABALHADOR
Participação aos lucros
Medida Provisória nº 1.539-36, de 2 de outubro de 1997.........................
Medida Provis6ria nº 1.539-37, de ao de outubro de 1997.......................

6554
6861

TRABALHO PORTUÁRIO
~ornaasj~uutas

Medida Provisória nº 1.575-5, de 27 de outubro de 1997.........................

6847

TRATADO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS
Texto, aprovação; Brasil e Espanha
DecretoLegislativo nº 58, de ao de outubro de 1997

6951

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministro, nomeação
DecretoLegislativo n Q 55, de 24 de outubro de 1997

6948

TRIBUNAL MARÍTIMO
Normas; Lei nº 2.180/54, alteração
Medida Prouieória nº 1.573-13, de 27 de outubro de 1997.......................

6827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de aquisição
Medida Provisória nº 1.593, de 15 de outubro de 1997
Publicada no DO de 16 de outubro de 1997
Republicada no DO de 17 de outubro de 1997

6542
6977

TV ELDORADO CATARINENSE LTDA., CRICIúMA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
DecretoLegislativo nº 51, de 23 de outubro de 1997

6945

u
UNIÃO FEDERAL

Garantia; Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; Estado da Paraiba
Resolução n'2 98, de 22 de outubro de 1997...............................................

6965

Garantia; Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Perenização das Travessias do Estado; Estado de Mato Grosso
Resolução nº 101, de 23 de outubro de 1997

6970
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Imóvel; Regularização; Administração; Moramento;Alienação;Taxa de
ocupação; Decretos-Leis n'" 9.760/46 e 2.398187; Art. 49 do Ato daa Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação

Medida Provisória n' 1.567-8, de 9 de outubro de 1997..........................
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DECRETOS

DECRETO Nº 2.331, DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a Corregedoria-Geral da
Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disporá de unidade de correição, diretamente subordinada ao
secretário, denominada Corregedoria-Geral, com finalidade de promover ações preventivas e repressivas sobre a ética funcional e disciplina de seus servidores, e verificar os aspectos disciplinares dos
feitos fiscais e outros procedimentos administrativos, bem assim realizar auditoria interna.
Parágrafo único. A lotação e atribuições da Corregedoria-Geral da Secretaria da Receita Federal serão definidas pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 2' O Corregedor-Geral .será nomeado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, por indicação do Secretário da Receita Federal,
por período de três anos, podendo ser reconduzido.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo deverá constar do ato de nomeação do servidor, somente cessando a inCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997
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vestidura em razão de decisão em processo administrativo disciplinar,
condenação judicial transitada em julgado ou a pedido.
Art. 3' O Corregedor-Geral tem, dentre outras, a função de receber e analisar denúncias de contribuintes sobre irregularidades
ou ilícitos administrativo-disciplinares na atividade de administração tributária.
Art. 4' Aplica-se o disposto no caput do art. 18 do Decreto n"
84.669, de 29 de abril de 1980, aos servidores em exercício na Corregedoria-Geral e nos seus Escritórios e aos designados para integrar
comissão de processo administrativo disciplinar de que trata o art.
149 daLein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no interstício em que
ocorrer a designação.
Art. 5' O servidor da Carreira de Auditoria do Tesouro Nacional
lotado e em exercício na Corregedoria-Geral e nos seus Escritórios, que
exercer funções diretamente relacionadas com a ética funcional e a
disciplina dos servidores, não será removido por um período de dois
anos, assegurando-se-lhe, após três anos de efetivo exercício, sua lotação em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal.
Art. 6' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, a serem alocados na Secretaria da Receita
Federal, um DAS 101.2 e 110 DAS 102.1;
II - do Ministério da Fazenda, alocados à Secretaria da Receita
Federal, para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.2 e 110 DAS 101.1.
Art. 7' Fica o Ministro de Estado da Fazenda autorizado a
dispor sobre a estrutura organizacional da Secretaria da Receita
Federal, observados os atuais quantitativos de DAS e os respectivos níveis.
Art. 8' Em decorrência do disposto neste decreto, o Anexo lI, a
e b, ao Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997
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Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogados os arts. 5º do Decreto n? 325, de 1º de
novembro de 1991, e 2º do Decreto nº 2.282, de 24 de julho de 1997.
Brasília, l' de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
DAS

Código
DAS
DAS
DAS
DAS

Unitário
1,11
1,00
1,11
1,00

101.2
101.1
102.2
102.1

Do Mare plMF (a)

Quant.
1

Valor Total

Valor Total

110
1

110,00
1,11

111

111,11

1.11

110

110,00

Total

111

111,11

Saldo do Remanejamento

-

(a - b)

Do MF plMare (b)

Quant.

-

-

-

Anexo II
(Decreto n' 1. 745, de 13 de dezembro de 1995)
Anexo II
Ministério da Fazenda

a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas
Cargos/
Unidade

Funções

n"

Denominação
Cargo/Função

8

Assessor Especial

2
1

Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro

do Ministro

NE/

DAS/

FG

102.5
102.4
102.3
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Unidade

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral
Divisão
Assessoria para Assuntos Parlamentares
Coordenação
Assessoria de Comunicação Social

Coodenaçêo
Divisão

Secretaria Executiva

Cargos!
Funções

ns
2
7
1
1
1
5

6
1
3
7
1
3
4
5
3
3
1
13
8

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação

Divisão
Serviço

Corodenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação

2
1
4
15
20
8
1
1
1

Denominação
Cargo/Função
Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador

Assistente
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assistente do
Secretário Executivo

Assistente

Chefe
Assistente
Auxiliar

NE!
DAS!
FG
102.2
102.1
101.5
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5

1
1
7
3
1
1
5
3

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

1
8

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
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Cargos!
Funções

Unidade

n'
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

7

Coordenação

Coordenação de Documentação e Biblioteca
Divisão
Serviço

Delegacias de Administração do Ministério
da Fazenda
a) no DF, RJ e SP
Divisão
Serviço

b)noRSeMG
Divisão
Serviço

c) no PR

Serviço

d) no AM, BA, CE, PA, PE e

1
1

se

Serviço

5
1
2
1
21
19
21

3
3
12
9
21
24
21
2
2
8
6
10
16
16
1
1
6
5
5
8
6
6
30
30
30
36

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

FG-2

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

c) no ES, GO, MS, AC, AL, MA, MT, PB, PI,

RN, SEeRO
Serviço

12
36
36
48
48

Delegado
Chefe

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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Unidade

Cargos!
Funções

n"
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

1
1
1
1
1
6
1
1
6
1

Denominação
Cargo/Função
Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

9
13
7

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Gabinete

Divisão
Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Operações Financeiras
da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
Coordenação

1
2
4
4
1
2
1

Procurador-Geral

NE/
DAS/
FG

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE

Procurador-Geral
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Procurador-Chefe

Procurador
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
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Unidade

Cargos!
Funções

n"
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Jurídica
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Patrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Diversos

Coordenação
Divisão
Serviço

Procuradorias Regionais da Fazenda
Nacional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

Denominação

Cargo/Função

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG·1
FG·2
FG·3

5
5

Procurador Regional
Chefe

101.4
101.2
FG·1

Procurador-Chefe
SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

101.3

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

10
Procuradorias Estaduais da Fazenda
Nacional
a) em SPe RJ
Divisão
Serviço

b) noDF,MGeRS

Divisão

I

Serviço

NE/

DAS/
FG

2
2
12
16
12
20
3
3
9
6
6
9
9

Procurador-Chefe

101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2

101.2
101.2
101.1
FG·1
F(}..2
101.3

SubprocuradorChefe
Chefe
Chefe

101.2
101.2
101.1
FG·1
FG·2
FG·3
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Cargos!
Funções

Unidade
c) na BA, CE, GO, PR, PE e

ns

se

Serviço

d) no AO, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS, PA,
PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO
Serviço

Procuradorias Seccionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete

Assessoria Especial
Assessoria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Estudos EconômicoTributários

Coordenação
Divisão
Coordenação de Atendimento ao Contribuinte
Divisão
Corregedoria-Geral

Divisão
Escritório da Corregedoria
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
Coordenação

6
6
12
12
18
24
16
16
16
16
16
62
62
62

Denominação
CargolFunção

Procurador-Chefe
SubprocuradorChefe
Chefe

NEI
DASI
FG

101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2

FG-3
Procurador-Chefe
Chefe

Procurador
Seccional
Chefe

101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-3

1
3
1

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

7

Assistente

1
8
1
2
1
1

Chefe

Assistente
Auxiliar

101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
102.1

1
2
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
1
1
3
10
1
2
3

Coordenador
Chefe
Corregedor-Geral
Auxiliar
Corregedor Adjunto
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.2
101.4
102.1
101.3

Assessor
Chefe
Assessor
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Unidade
Divisão

Serviço

Cargos!
Funções
nv

Denominação
Cargo/Função

NE/

DAS!
FG

6
2

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
1
1
5
3
1
1
1
5
1
1
1
3
6
1

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral do Sistema de

Arrecadaçãoe Cobrança
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia e de
Sistemas de Informação

Coordenador
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Programaçãoe Logística
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Pesquisa e
Investigação
Coordenação
Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

Superintendência Regional da Receita Federal

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

1
1
1
4
2

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
3
2
6
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
2
10
58
54
56

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

10

Superintendente
Superintendente
Adjunto
Chefe
Chefe
Auxiliar

101.4

11

Divisão
Serviço

Auxiliar

61
8
2

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.3
101.2
101.1
102.1
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Cargos!
Unidade

Funções

n"
Unidades Locais da Receita Federal
(Delegacia, Inspetoria, Alfândega, Agência e
Centro de Atendimento ao Contribuinte)

35
108

101.3

1
4
1
4
4
3

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

2
625

605

772

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Coordenação-Geral de Estudos EconômicoFiscais
Coordenação

NE!
DAS!
FG

Delegado e Inspetor
Delegado, Delegado
Adjunto, Inspetor e
Chefe de Divisão
Delegado, Agente,
Inspetor, Chefe de
Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de
Serviço e de Equipe
de Fiscalização
Auxiliar
Chefe de Inspetoria,
de Agência, de
Seção, de Centro de
Atendimento ao
Contribuinte e de
Equipe de
Fiscalização, e
Assistente
Chefe de Inspetoria,
de Agência, de
Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de
Setor e de Equipe, e
Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente
Delegado
Chefe
Auxiliar

283

Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Divisão

Denominação
Cargo/Função

18
84
120

101.2

101.1
102.1

FG-1

FG-2
FG-3
101.3
101.2
102.1
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Unidade
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da
Dívida Pública
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação
Financeira

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral das Operações de Crédito
do Tesouro Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação da
Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

1
1

Coordenador-Geral

4
4

Chefe

1
1
4
4
1
1
4
4

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

NE!
DAS!

FG
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
10J.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

4

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
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Cargos!
Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Estados

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
3
3
14
12
18
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3

Unidade

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas
Fiscais de Estados e Municípios
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assunção e

Reestruturação de Passivos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Política Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Monetária
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Financeira
Coordenação
Coordenaão-Geral de Área Externa
Coordenação
Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica
Coordenação
Coordenação-Geral de Questões Estruturais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação

7

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
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r

Cargos/
Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

Corodenação-Geral de Assuntos Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Estatais

1
1
1
1
1
9
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
FG·1
FG·2
FG·3

Secretaria de Acompanhamento Econômico

1
2
2

Gabinete

1
3
2
4

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor do
Secretário
Chefe

Unidade

Coordenação
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Salarial

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Defesa da Concorrência

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Públicos e
Infra-Estrutura
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço

1
3
2
1
4
4
2
1
2

Coordenador

Coordenador-Geral

Assessor
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral

101.6
101.5
102.4
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.2
102.1

11
7

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
5
5
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
4
4
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
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~L_----------------Unidade

Cargos!
Funções
n"

~

a ão_Geral de Produtos Industriais
Coordell ç

denação
piviSão
ço

coar

se:r-vi

_ do Patrimônio da União

secr e tarta

denaçá o
ão-Geral de Engenharia
Ooordenaç

co or

pivisão
ão-Geral de Legislação Aplicada
Ooorde n a ç
pivísão
_o_Geral de Administração
Coordenaf~

pa- t rillJ- O J}.1a

são
_o_Geral de Receitas Patrimoniais
Ooordenaça

pí"VÍ

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/
FG

1
1
3
10
20
26
34
36

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

pivisão a ão_Geral de Desenvolvimento

Coord~n Ç·onal e Infonnática
O<gaJllzacl
_

pivis a o
_o-Geral de Programação Técnica
Coo:rdeü:aça
ca
J..,ogístl
Divisão

.
do Patrimônio da União
sClas

pe1eg F.J SP e PE
a) no
'
pivisão

se:eviço

3
3
15
3
3
6
9
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Unidade

Cargos/
Funções

n?

Denominação
Cargo/Função

NE/

DAS/
FG

b) no ES, BA, SC, SE, RS, DF, MA, PA, CE,

PR,RNeAL
Divisão
Serviço

c) no AIvI, GO, MG, MS, MT, PB e PI
Serviço

Secretaria Federal de Controle
Gabinete
Corregedoria-Geral do Controle Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento 'I'énicoOperacional
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação Externa
das Ações do Controle Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação da Execução
do Orçamento
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Execução de Programas
Divisão

12
48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8
1
1
1
1
3

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assistente
Corregedor-Geral
Corregedor Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2
101.5
101.3
102.1
101.3
101.2

1
1
1
5

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
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Cargos!
Funções
ng

Denominação
Cargo/Função

Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenação-Geral de Orientação e Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento,
Avaliação e Sistematização das Ações de
Fiscalização e Controle
Divisão

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Serviço

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planejamento e
Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2

Secretário
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.2

14

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Unidade

NE/
DAS/

FG

Coordenação~Geral de Normas e Programas

de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Auditorias Integradas
e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança
Divisão
Coordenação~Ger.al. para Fiscalizações e
Auditorias ESpeCiaIS

Divisão
Secretarias de Controle Interno
a) na MJ, MT, MAA;MinC, MTb, MPAS, MS,

Divisão

14
14
28

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

56

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

56

MICT, MME, MPÜ, MC, Mare, MCT,MMA

14
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Unidade

b) no MF

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

Cargos!
Funções
n''

1
1
1
2
1
4
1

6
1
1
1
2
1
4
1
5

Denominação
Cargo/Função
Secretário

Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

NE/
DAS/
FG
101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

Chefe
Coordenação-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

20
20
20

Delegado
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

b)emMGeSP

2
2

Divisão
Serviço

8
6

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

c) no RJ

1
1

Delegado

101.4
102.1
101.2
101.1
101.6
101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

c)

no MEC

Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coodenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão
Delegacias Federais de Controle

Secretário

Assistente
Auxiliar

a) na AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MS,

MT, PA, PB, PE, PR, P1, RS, RN, RO, SC
eSE
Divisão
Serviço

Divisão
Serviço

Secretaria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Créditos Externos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão

6
3
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2

Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
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Unidade

Coordenação-Geral de Assuntos EconômicosFinanceiros
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Assuntos EconômicosComerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Fazendária

Coordenação
Centro Estratégico
Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa

Cargos/
Funções
n'
1
2
2

Denominação
CargolFunção

Coodenador-Geral

Coordenador
Chefe

NE/
DAS/
FG

101.4
101.3
101.2

1
1
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-l
FG-2
FG-3

1
1

Diretor-Geral

101.5

5
7
1
4
1

Auxiliar
Gerente
Coordenador
Chefe
Diretor

101.4
102.1
101.2
101.3
101.1
101.3

1

Diretor

101.3

1

Diretor

101.3

1
1
2
1
1
10

Diretor
Diretor
Chefe
Prefeito

101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretor-Geral
Adjunto

Diretoria de Planejamento e Desenvolvlmeto

Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação de
Programas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

Centros Regionais de Treinamento

Diretor Regional

Conselhos de Contribuintes
12 Conselho de Contribuintes

1

7
1

22 Conselho de Contribuintes

1
2
1

Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário
Executivo

101.4

Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário
Executivo

101.4

101.2
101.1

101.2
101.1
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Cargos/

Unidade

Funções

n'
1
2

32 Conselho de Contribuintes

1
6
7
8

NE/
DAS/
FG

Denominação
Cargo/Função

Presidente
Presidente de

101.4

Câmara
Secretário Executivo

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Anexo II
Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda

b)

DAS
Unitário

Código

Situação Atual
Quant.

ValorTora!

Situação Nova
Quant.

ValorTotal

DAS 101.6

6,52

7

45,64

7

45,64

DAS 101.5

4,94

41

202,54

41

202,54

DAS 101.4

3,08

174

535,92

174

535,92

DAS 101.3

1,24

256

317,44

256

317,44

DAS 101.2

1,11

1.005

1.115,55

1.006

1.116,66

DAS 101.1

1,00

817

817,00

707

707,00

DAS 102.5

4,94

8

39,52

8

39,52

DAS 102.4

3,08

17

52,36

17

52,36

DAS 102.3

1,24

31

38,44

31

38,44

DAS 102.2

1,11

67

74,37

66

73,26

DAS 102.1

1,00

116

116,00

226

226,00

2.539

3.354,78

2.539

3.354,78

Subtotal I

f---- FG-1

0,31

991

307,21

991

307,21

FG-2

0,24

989

237,36

989

237,36

FG-3

0,19

1.221

231,99

1.221

231,99

Subtota12

3.201

776,56

3.201

776,56

Total

5.740

4.131,34

5.740

4.131,34
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DECRETO Nº 2.332, DE 10DE OUTUBRO DE 1997
Promulga o Acordo sobre Quarentena
Vegetal celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da China firmaram, em Beijíng,
em 13 de dezembro de 1995, um Acordo sobre Quarentena Vegetal;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo
por meio do Decreto Legislativo n? 24, de 7 de maio de 1997, publicado no Diário Oficial da União nº 85, de 8 de maio de 1997;
Considerando que o Acordo sobre Quarentena Vegetal entrou
em vigor em 3 de julho de 1997, nos termos do seu artigo IX,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre Quarentena Vegetal, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijing, em 13 de dezembro de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, l' de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
João Augusto de Médicis

o acordo está publicado no DO de 2.10.1997, págs. 21917/21918.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997

7039
DECRETO Nº 2.333, DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um
DAS 101.4, dois DAS 101.3 e três DAS 102.1.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o Anexo II ao Decreto nº 1.784, de 11 de janeiro de 1996, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Arlindo Porto
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS-Unitário

DAS-101.4
DAS-101.3
DAS-102.1

3,08
1,24
1,00

Total

-

Do Mare para o MA

Quantidade

Valor Total

1
2
3

3,08
2,48
3,00

6

8,56
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Anexo II
(Decreto n'' 1. 784, de 11 de janeiro de 1996)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
N'
Cargos/
Funções

Unidade

8
4
2
1
4

Gabinete do Minsitro

Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva

,
Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão do FFAP
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

9
2
1
3
1
2
1
2
1
2
1
12
4
3
1
5

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG

Assessor do Ministro 102.4
AssistentedoMinistro 102.3
Assistente
102.2
101.5
Chefe
Assistente
102.2
102.1
Auxiliar
101.3
Coordenador
Chefe
101.2
Chefe
101.1
101.4
Chefe da Asessoria
101.2
Chefe
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe da Asessoria
101.4
101.2
Chefe
Chefe
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
Secretário Executivo
NE
Assessor do
Secretário Executivo 102.4

4

Assistente do
Secretário Executivo

5
1
2
1
1
4
1
5
1
1

Assistente
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

Subsecretário
Assessor

102.3
102.2
101.4
101.1
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
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N'
Unidade

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Modernização e

Cargos!
Funções

2
1
1
1

Informática

1
1
1

Coordenação

2
4
5
1
1
4
4
5
1
1
2
4
5
29
7
13

Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

I

Divisão
Serviço

IConsultoria Jurídíca
i Coordenação

Denominação
Cargo/Função

Assistente
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe

NE/
DAS/

FG
102.2
101.1
101.3
101.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Gerente de
Programa
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1

1
2
1
1
1
2
4
2
1
1
2
2
1
10
4

Subsecretário
Assistente
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-3

1
2
3

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador

101.5
102.2
101.3

101.2
101.3
101.2
101.1
101.4
101.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
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NO
Unidade

Cargos/

Funções

Divisão
Serviço

Secretaria de Política Agricola

1
2
4
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função
Chefe
Chefe

Secretário
Assessor do
Secretário

Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento de Planejamento Agrícola

2
2
1
1
2
1
1
4

Assistente
Auxiliar

NE/
DAS/
FG

101.2
101.1
FG-1

FG-2
FG-3
101.6
102.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1
101.5
102.1

4

Chefe
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
1
4

Coordenador-Geral

101.4
101.5
102.1

101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planos e Políticas
Setoriais

Coordenação-Geral de Estatísticas e
Informações Agrícolas
Departamento de Economia Agrícola

Diretor

4
1

Auxiliar
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral

Comerciais

1

Coordenador-Geral

101.4

Departamento de Abastecimento Agropecuário

1
1
4

101.5
102.1

4

Diretor
Auxiliar
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1

Coordenador-Geral

101.4

1
13
5
10

Coordenador-Geral

101.4
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Análise Econômica
Coordenação-Geral de Política e Acordos

Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Mercado
Coordenação-Geral de Políticas de
Abastecimento Agropecuário

101.2
101.1
101.4

101.2
101.1
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NO
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

101.6

3
1

Secretário
Assessor do
Secretário
Assistente
Auxiliar

Gabinete
Coordenação
Serviço

1
1
2

Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares

1
3
2

Chefe do Serviço
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

101.5

3

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.2
101.1

Coordenação-Geral de Melhoramento Animal

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Promoção Animal

1

Coordenador-Geral

101.4

1
3

101.5

4

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
2

101.5

4

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Coordenação-Geral de Informação
Documental Agrícola
Divisão
Serviço

Departamento de Fiscalização e Fomento da
Produção Animal

Departamento de Fiscalização e Fomento da
Produção Vegetal

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Vegetal
Coordenação-Geral de Solo e Água
Departamento de Cooperativismo e
Associativismo Rural

Coordenação-Geral de Desenvolvimento das
Organizações Associativistas
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão das
Organizações Associativistas

1
1

102.4
102.2
102.1

101.2
101.1
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N'

Unidade
Departamento de Infra-Estrutura Rural

Cargos!
Funções
1
2
2

Departamento de Assistência Técnica e
Extensão Rural

Secretaria de Defesa Agropecuária

1
1
2
15
7
14
1
1

Denominação
Cargo/Função

NEI
DASI
FG

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.5

Diretor
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

101.5

101.2
101.1

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
3
2

Secretário
Assistente do
Secretário
Assistente
Gerente de
Programa
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

Departamento de Defesa Animal

1
1
3
4
6
4
3
3

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.1
101.2
101.1

1
1
5
4
6
2
4

Diretor
Auxiliar
Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.1
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1

1
1
4
9

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

3
2

Coodenação
Divisão
Serviço
Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Animal

Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal
Coordenação
Divisão
Serviço
Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Vegetal
Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal
Divisão
Serviço

6

102.3
102.2
101.2
101.4
101.3
101.2
101.1
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N'
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
Cargo/Função

47
16
23
Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira
Superintendente Regional

Divisão
Centro
Serviço

1
2
3
2
2
11

FG-1
FG-2
FG-3
Diretor
Auxiliar
Superintedente
Chefe
Chefe
Chefe

33
11

Instituto Nacional de Meteorologia

Distrito

23
1
1
10

NE/
DAS/
FG

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Sistemas de

Comunicação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Agrometeorologia
Centro
Divisão
Coordenação-Geralde Apoio Operacional
Divisão

Serviço

Delegacias Federais de Agricultura
Delegacias de Classe A
(Estados do RS, PR, SP, MG, SC, RJ e GOl

1
1
1
1
1
2
1
1
1
39
8
22

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.2
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

7
7
14
56
7
100
29

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto

101.3
102.1
101.2
101.1
101.1
FG-1
FG-2

B
I(Estados
do CE, PE, MA, MS, MT, PA, AL,
ES, PB, BA e DF)

11

j Serviço

33

Delegado
Chefe
Gerente de Projeto

101.3
101.1
101.1

Divisão

Serviço

Delegacias de Classe

11
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NO
Unidade

Cargos!
Funções

NE!
DAS!
FG

Denominação
Cargo/Função

FG-1

92
44

FG-2

Delegacia de Classe C
(Estados do AC, RO, RR, AM, AP, TO, RN,

SE e PI)

9
9
9
13
54
45

Serviço

Comissão Especial de Recursos
Secretaria
Divisão
Serviço

1
2
2
1
1

Delegado
Chefe
Gerente de Projeto

101.3
101.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Secretário Executivo

101.4
101.2
101.1
FG-2
FG-3

Chefe
Chefe

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Situação Atual e Nova
Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.4
102.3
102.2
102.1

DAS
Unitário

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11

Situação Atual
Quant.

Valor Total

19,56
83,98
92,40
71,92

Situação Nova
Quant.

3,08
1,24
1,11
1,00

122,10
243,00
46,20
12,40
27,75
32,00

Subtotall (+)

-

543

751,31

549

759,87

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

411
188
164

127,41
45,12
31,16

411
188
164

127,41
45,12

Subtotal2 (+)
Total Geral

-

1,00

3
17
31
60
110
243
15
10
25
35

Valor Total

3
17
30
58
110
243
15
10
25
32

19,56
83,98
95,48
74,40
122,10
243,00
46,20
12,40
27,75
35,00

31,16

763

203,69

763

203,69

1.306

955,00

1.312

963,56

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997

7047
DECRETO Nº 2.334, DE 6DE OUTUBRO DE 1997
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2'2
do Decreto n" 2.027, de 11 de outubro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O prazo a que se refere o art. 2' do Decreto n' 2.027, de
11 de outubro de 1996, fica prorrogado até 7 de abril de 1998.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.192.cde±de abril de 1997.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.335, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia sob regime
especial, aprova sua Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vistao disposto na Lei n'' 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e na Medida
Provisória n'' 1.549-34, de 11 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' É constituída a Agência Nacional de Energía Elétrica
(Aneel), autarquia sob regíme especial, com personalidade jurídica
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de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas Energia, com sede e foro no
Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, nos termos da
Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Art. 2' Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança da
Aneel, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 3' Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para a Aneel as seguintes Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE) e cargos em comissão, criados pelos arts. 36 e 37 da Medida Provisória n' 1.549-34, de 11 de
setembro de 1997:
I - 130 Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE),
sendo 32 FCE V;33 FCE IV;26 FCE UI; vinte FCE II e dezenove FCE I;
II - 71 cargos em comissão, sendo cinco de Natureza Especial
e 66 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim
distribuidos: 22 DAS 101.5; cinco DAS 102.5; um DAS 101.4; cinco
DAS 102.4; 21 DAS 102.3 e doze DAS 102.1.
Art. 4' O Regimento Interno da Aneel será aprovado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e publicado no Diário Oficial,
no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 5' Com a publicação do regimento interno, ficam remanejados do Ministério de Minas e Energia para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 28 cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), alocados ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), assim
distribuídos: um DAS 101.5, cinco DAS 101.4, oito DAS 101.2, treze
DAS 101.1 e um DAS 102.1.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Britto
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAJ,. DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELETRICA (ANEEL)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1· A Agência Nacional de Energia Elétrica (Arreei), autarquia sob regime especial, com personalidade juridica de direito
público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com
sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado,
nos termos da Lei n Q 9 . 4 2 7 , de 26 de dezembro de 1996, vincula-se ao
Ministério de Minas e Energia.
Art. 2Q A Aneel tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação e em conformidade com as diretrizes e
as políticas do Governo Federal.
Parágrafo único. A regulação e fiscalização da agência incidirão sobre as atividades dos agentes envolvidos na produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, abrangendo aqueles com funções de execução de inventário de potenciais de
energia elétrica e de coordenação de operação.
Art. 3Q A Aneel orientará a execução de suas atividades finalísticas de forma a proporcionar condições favoráveis para que o
desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os agentes e em beneficio da sociedade, observando as
seguintes diretrizes:
I - prevenção de potenciais conflitos, por meio de ações e
canais que estabeleçam adequado relacionamento entre agentes do
setor de energia elétrica e demais agentes da sociedade;
II - regulação e fiscalização realizadas com o caráter de
simplicidade e pautadas na livre concorrência entre os agentes, no
atendimento às necessidades dos consumidores e no pleno acesso aos
serviços de energia elétrica.
UI - adoção de critérios que evitem práticas anticompetitivas
e de impedimento ao livre acesso aos sistemas elétricos;
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IV - criação de condições para a modicidade das tarifas,
sem prejuízo da oferta e com ênfase na qualidade do serviço de
energia elétrica;
V - criação de ambiente para o setor de energia elétrica que
incentive o investimento, de forma que os concessionários, permissionáríos e autorizados tenham asseguradas a viabilidade econômica e
financeira, nos termos do respectivo contrato;
VI - adoção de medidas efetivas que assegurem a oferta de
energia elétrica a áreas de renda e densidade de carga baixas, urbanas e rurais, de forma a promover o desenvolvimento econômico e social e a redução das desigualdades regionais;
VII - educação e informação dos agentes e demais envolvidoS sobre as políticas, diretrizes e regulamentos do setor de energia
elétrica;
VIII - promoção da execução indireta, mediante convênio, de
atividades para as quais os setores públicos estaduais estejam devidamente capacitados;
IX - transparência e efetividade nas relações com a sociedade.

CAPÍTULon
Da Estrutura Organizacional
Seção I
Das Competências
Art. 4º À Aneel compete;
I - implementar as políticas e diretrizes do Governo Federal
para a exploração .de energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais de energia bidráulica;
II - incentivar a competição e supervisioná-Ia em todos os
segmentos do setor de energia elétrica;
III - propor os ajustes eas modificações na legislação necessários à modernização do ambiente institucional de sua atuação;
N - regular os serviços de energia elétrica, expedindo os atos
necessários .ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor;
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v - regular e fiscalizar a conservação e o aproveitamento
dos potenciais de energia hidráulica, bem como a utilização dos
reservatórios de usinas hidrelétricas;
VI - regular e fiscalizar, em seu âmbito de atuação, a geração de energia elétrica oriunda de central nuclear;
VII - aprovar metodologias e procedimentos para otimização
da operação dos sistemas interligados e isolados, para acesso aos sistemas dê transmissão e distribuição e para comercialização de energia elétrica;
VIII - fixar critérios para cálculo do preço de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e arbitrar seus valores, nos casos
de negociação frustrada entre os agentes envolvidos, de modo a 'garantir aos requerentes o livre acesso, na forma da lei;
IX - incentivar o combate ao desperdício de energia no que díz
respeito a todas as formas de produção, transmissão, dístribuição, comercialização e uso de energia elétrica;
X - atuar, na forma da lei e do contrato, nos processos de definição e controle dos preços e tarifas, homologando seus valores iniciais, reajustes e revisões, e criar mecanismos de acompanhamento de
preços;

XI -

autorizar a transferência e alteração de controle acioná-

rio de concessionário, permissionário ou autorizado de serviços ou ins-

talações de energia elétrica;
XII -

autorizar cisões, fusões e transferências de concessões;

XIII - articular-se com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural para elaboração de critérios de fixação.dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração. de
energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
XIV - fiscalizar a prestação dos serviços e instalações de energia
elétrica e aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
XV - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares
do serviço e as cláusulas dos contratos de concessão ou de permissão e
do ato da autorização;
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XVI - estimular a melhoria do serviço prestado e zelar, direta e indiretamente, pela sua boa qualidade, observado, no que couber, o disposto na legislação vigente de proteção e defesa do
consumidor;
XVII - intervir, propor a declaração de caducidade e a encampação da concessão de serviços e instalações de energia elétrica,
nos casos e condições previstos em lei e nos respectivos contratos;
XVIII - estimular a organização e operacionalização dos
conselhos de consumidores e comissões de fiscalização periódica compostas de representantes da Aneel, do concessionário e dos usuários,
criados pelas Leis n' 8.631, de 4 de março de 1993, e 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995;
XIX - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências
entre concessionários, permissionários, autorizados, produtores independentes e autoprodutores, entre esses agentes e seus consumidores, bem como entre os usuários dos reservatórios de usinas
hidrelétricas;
XX - articular-se com outros órgãos reguladores do setor
energético e da Administração Federal sobre matérias de interesse
comum;
XXI - promover a articulação com os Estados e Distrito
Federal para o aproveitamento energético dos cursos de água e compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hidricos;
XXII - dar suporte e participar, em conjunto com outros órgãos, de articulação visando ao aproveitamento energético dos rios
compartilhados com países limítrofes;
XXIII - estimular e participar das atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico necessárias ao setor de energia elétrica;
XXN - promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais;

XXV - estimular e participar de ações ambientais voltadas
para o benefício da sociedade, bem como interagir com o Sistema
Nacional de Meio Ambiente em conformidade com a legislação vigente, e
atuando de forma harmônica com a Política Nacional de Meio Ambiente;
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XXVI - determinar o aproveitamento ótimo do potencial de
energia hidráulica, em conformidade com os §§ 2' e 3' do art. 5' da
Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995;
XXVII - diminuir os limites de carga e tensão de consumidores, para fins de escolha do seu f~rnecedor de energia elétrica, nos
termos do § 3-o do art. 15 da LeI n- 9.074, de 1995;
XXVIII - expedir as outorgas dos direitos de uso dos recursos hídricos para fins de aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica, em harmonia com a Política Nacional dos Recursos
Hídricos;
XXIX - extinguir a concessão e a permissão de servíços de
energia elétrica, nos casos previstos em lei e na forma prevista no
contrato;

XXX - elaborar editais e promover licitações destinadas à
contratação de concessionários para aproveitamento de potenciais
de energia hidráulica e para a produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica;

XXXI - emitir atos de autorização para execução e exploração
de servíços e instalações de energia elétrica;
XXXII - celebrar, gerir, rescindir e anular os contratos de
concessão ou de permissão de servíços de energia elétrica e de concessão de uso de bem público relativos a potenciais de energia
hidráulica, bem como de suas prorrogações;
XXXIII - organizar e manter atualizado o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades estratégicas do serviço de energia elétrica e do aproveitamento da energia hidráulica;
XXXIV - expedir as autorizações para a realização de estudos, anteprojetos e projetos, nos termos do §§ l ' e 2' do art. 28
da Lei n" 9.427, de 1996, e do art. l' da Lei n' 6.712, de 5 de novembro de 1979, estipulando os valores das respectivas cauções;
XXXV - declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servídão administrativa, dos bens necessários à execução de servíço ou instalação de energia elétrica, nos
termos da específica;
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XXXVI - desenvolver atividades de hidrologia relativas aos
aproveitamentos de energia hidráulica e promover seu gerenciamento nos termos da legislação vigente;
XXXVII - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas, na área
de sua responsabilidade;
XXXVIII - regulamentar e supervisionar as condições técnicas e administrativas necessárias à descentralização de atividades;
XXXIX - celebrar convênios de cooperação, em especial com
os Estados e o Distrito Federal, visando à descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização, mantendo o acompanhamento e avaliação permanente da sua condução;
XL - definir e arrecadar os valores relativos à compensação
financeira pela exploração de recursos hidricos para fins de geração
de energia elétrica, nos termos da legislação vigente, fiscalizando
seu recolhimento;
XLI - arrecadar os valores relativos aos royalties devidos pela
Itaipu Binacional ao Brasil e de outros aproveitamentos binacionais,
nos termos dos regulamentos próprios definidos em acordos internacionais firmados pelo Governo brasileiro e fiscalizar seus recolhimentos e utilizações;
XLII - apurar e arrecadar os valores da taxa de fiscalização
instituída pela Lei n' 9.427, de 1996, na conformidade do respectivo
regulamento;
XLIII - fixar os valores da cota anual de reversão, da cota das
contas de consumo de combustiveis fósseis, das cotas de reintegração dos bens e instalação em serviço e outras transferências de recursos aplicadas ao setor de energia elétrica, e fiscalizar seus
recolhimentos e utilizações, quando for O caso.
Parágrafo único. A Aneel providenciará os ajustes e modificações nos regulamentos de sua competência, em função de mudanças
estabelecidas pela legislação superveniente.

Seção II
Da Estrutura Básica

Art. 5' A Aneel tem a seguinte estrutura básica:
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I
Diretoria;
U
Procuradoria-Geral;
Ill
Superintendências de Processos Organizacionais.
§ I? O Regimento Interno disporá sobre a estruturação, atribuições e vinculação das Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 2' Ficam criados o Gabinete do Diretor-Geral e a SecretariaGeral da Diretoria, cuja estruturação, atribuições e vinculações deverão ser estabelecidas no Regimento Interno.
Art. 6' A estruturação das Superintendências de Processos
Organizacionais deverá contemplar os seguintes processos básicos:
I - estabelecimento dos valores iniciais, dos reajustes e
das revisões de tarifas;
U - supervisão do mercado com vistas à competição e ao
equilíbrio entre oferta e demanda;
UI - estabelecimento de regras e procedimentos para encargos intra-setoriais;
IV - consulta aos agentes, aos consumidores e à sociedade;
V - atendimento de reclamações de agentes e consmnidores;
VI - informação e educação institucionais dos agentes e
consumidores;
VII - comunicação com os agentes setoriais, consumidores e
demais segmentos da sociedade;
VIU - aprovação de estudos e determinações do aproveitamento ótimo dos potenciais de energia hidráulica;
IX - licitação para contratação de concessões e outorga de
autorizações de geração;
X - controle e fiscalização das concessões e autorizações de
geração;
XI - regulamentação, normatização e padronização referentes à geração de energia elétrica;
XII - gestão dos potenciais de energia hidráulica;
XIU - planejamento, licitação e contratação de concessões,
permissões e autorizações de serviços de transmissão e distribuição;
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XN - controle e fiscalização das concessões, permissões e autorizações de serviços de transmissão, distribuição e comercialização;
XV - estabelecimento de critérios e supervisão do acesso
aos sistemas de transmissão e distribuição;
XVI - regulamentação, normatização e padronização referentes aos serviços de transmissão, distribuição e comercialização;
XVII - estabelecimento de critérios, elaboração de convênios,
supervisão e acompanhamento das funções descentralizadas aos
Estados e ao Distrito Federal;
XVIII - controle de gestão;
XIX
gestão da informação;
XX
gestão de recursos humanos;
XXI
gestão de recursos financeiros;
XXII
auditagem da qualidade dos processos organizacionais;
XXIII
gestão de materiais e patrimônio.

Seção III
Da Diretoria
Art. 7' O Diretor-Geral e os demais diretores serão nomeados
pelo Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o disposto no art. 29 da Lei n' 9.427,
de 1996.
§ I" A nomeação dos membros da diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III
do art. 52 da Constituição.
§ 2' Na hipótese de vacância de cargo de diretor, o novo diretor nomeado cumprirá o período remanescente do mandato.
Art. 8' À Diretoria da Aneel, constituída por um Diretor-Geral
e quatro diretores, compete, em regime de colegiado, analisar, discutir e decidir, em instância administrativa final, as matérias de competência da autarquia, bem como:
I - planejamento estratégico da agência;
II - políticas administrativas internas e de recursos humanos e seu desenvolvimento;
III - nomeação, exoneração, contratação e promoção de pessoal, nos termos da legislação em vigor.
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§ l' Ao diretor incumbido da área de atendimento de reclamações de agent~s e consumidore~ competirá a função de ouvidor, sendo-lhe atribuída a responsabilidade final pela cobrança da correta
aplicação de medidas pelos agentes no atendimento às reclamações.
§ 2' À diretoria compete, ainda, alterar o Regimento Interno
nos itens relacionados com a gestão administrativa da autarquia
e com a vinculação das Superintendências de Processos Organizacionais.
§ 3' A diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos,
três diretores, dentre eles o Diretor-Geral ou seu substituto legal, e
deliberará com, no mínimo, três votos favoráveis.
§ 4' A diretoria poderá delegar a cada diretor competência
para deliberar sobre assuntos relacionados às Superintendências de
Processos Organizacionais.
§ 5' Fica delegada à Diretoria da Aneel competência para
autorizar, na forma da legislação em vigor, o afastamento do País
de servidores para desempenho de atividades técnicas e de desenvolvimento profissional imprescindíveis à missão institucional da
autarquia.

§ 6' Compete à diretoria aprovar os pareceres jurídicos emitidos ou aprovados pelo Procurador-Geral e avaliar sua relevãncia e interesse público, para fins de publicação no Diário Oficial da União.

SeçãoN
Das Atribuições Comuns aos Diretores
Art. 9' São atribuições comuns aos Diretores da Aneel:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares
do serviço e as cláusulas contratuais da concessão e permissão, observando o disposto no art. 4' deste anexo;
II - zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e externa da Aneel e legitimidade de suas ações;
III - zelar pelo cumprimento dos planos e programas da autarquia;
IV - praticar e expedir os atos de gestão administrativa no âmbito de suas atribuições delegadas, nos termos do Regimento Interno;
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v-

executar as decisões tomadas pela diretoria colegiada;
VI - contribuir com subsídios para propostas de ajustes e modificações na legislação, necessárias à modernização do ambiente
institucional de atuação da Aneel;
VII - responsabilizar-se solidariamente pelo cumprimento do
contrato de gestão.

Seção V
Das Atribuições do Diretor-Geral
Art. 10. Além das atribuições comuns referidas no artigo anterior, são atribuições exclusivas do Diretor-Geral:
I - presidir as reuniões da diretoria;
II - representar a AneeI, ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele;
III - supervisionar o funcionamento da autarquia em todos
os seus setores e coordenar as Superintendências de Processos Organizacionais de sua responsabilidade;
IV - expedir os atos administrativos de incumbência e competência da Aneel, nos termos do Regimento Interno;
V - firmar, em nome da AneeI, contratos, convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos legais, conforme decisão da diretoria;
VI - praticar atos de gestão de recursos orçamentários e financeiros e de administração;
VII - praticar atos de gestão de recursos humanos, aprovar
edital e homologar resultados dos concursos públicos, nomear, exonerar, contratar, promover e praticar demais atos correlatos, previamente aprovados pela diretoria, nos termos da legislação em vigor.

Seção VI
Da Procuradoria-Geral
Art. 11. Compete à Procuradoria-Geral:
I
assessorar juridicamente a diretoria;
II - emitir pareceres jurídicos;
III - exercer a representação judicial da autarquia, nos termos
do disposto na Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993.
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Parágrafo único.

Ao Procurador-Geral incumbe:

a) coordenar as atividades de assessoramento jurídico da Au-

tarquia;
b) aprovar os pareceres jurídicos dos procuradores;

c) representar ao Ministério Público para inicio de ação pública
de interesse da Anee!.

CAPÍTULO III
Da Regulação, da Fiscalização e da Solução
de Divergências

Seção I
Da Regulação
Art. 12. A ação regulatória da Aneel, de acordo com as diretrizes e competências estabelecidas neste anexo, visará primordialmente à:
I - definíção de padrões de qualidade, custo, atendimento e
segurança dos serviços e instalações de energia elétrica compatíveis
com as necessidades regionais;
II - atualização das condições de exploração dos serviços e
instalações de energia elétrica, em decorrência das alterações verificadas na legislação específica e geral;
III - promoção do uso e da ampla oferta de energia elétrica de
forma eficaz e eficiente, com foco na viabilidade técnica, econômica e
ambiental das ações;
IV - manutenção da livre competição no mercado de energia
elétrica.
Art. 13. O exercício da livre competição deverá ser estimulado
pelas ações da Aneel, visando à proteção e defesa dos agentes do setor de energia elétrica e à repartição de forma justa dos benefícios
auferidos, entre esses agentes e os consumidores.
Parágrafo único. A Aneel celebrará convênios de cooperação
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mais órgãos de proteção e defesa da ordem econômica, com o objetivo
de harmonizar suas ações institucionais.
Art. 14. As ações de proteção e defesa do consumidor de energia elétrica serão realizadas pela Aneel, observado, no que couber, o
disposto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aprovado
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei nº 8.987, de
1995, e no Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Parágrafo único. Objetivando o aperfeiçoamento de suas
ações, a Aneel articular-se-á com as entidades e os órgãos estatais e
privados de proteção e defesa do consumidor.
Art. 15. A Aneel regulará o uso dos potenciais de energia hidráulica e dos reservatórios de usinas hidrelétricas nos termos da legislação em vigor, com o propósito de estimular seu aproveitamento
racional, adequado e em harmonia com a Política Nacional de Recursos Hídricos.
§ 1º A Aneel e os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos
recursos hídricos devem articular-se para a outorga de concessão de
uso de águas em bacias hidrográficas de que possa resultar a redução da potência firme de potenciais de energia hidráulica, especialmente os aproveitamentos hidrelétricos que se encontrem em
operação, ou com obras iniciadas, ou por iniciar, mas já concedidas
ou em processo de prorrogação de concessão.
§ 2º A Aneel é parte integrante do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pelo art. 32 da Lei
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Seção II
Da Fiscalização
Art. 16. A ação fiscalizadora da Aneel visará, primordialmente, à educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, à
prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos e à descentralização de atividades complementares aos Estados, com os propósitos de;
I - instruir os agentes e consumidores quanto ao cumprimento
de suas obrigações contratuais e regulamentares;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.lO, t. 2, p.
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U - fazer cumprir os contratos, as normas e os regulamentos
da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica;
UI - garantir o atendimento aos padrões de qualidade, custo,
prazo e segurança com\,atíveis com as nece.ssidades regionais e específicas de cada categona de agente envolvido;
IV - garantir o atendimento aos requisitos de quantidade,
adequação e finalidade dos serviços e instalações de energia elétrica;
V _ subsidiar, com informações e dados necessários, a ação
regulatória, visando à modernização do ambiente institucional de
atuação da Ansel.
§ 1º A Aneel criará mecanismos de credenciamento e descredenciamento de técnicos e empresas especializadas, bem como de
consultores independentes e auditores externos, para obter, analisar e atestar informações ou dados necessários às atividades de fiscalização e controle dos serviços e instalações de energia elétrica.
§ 2º Dos atos praticados pela fiscalização caberá recurso à diretoria, com efeito suspensivo, como última instância administrativa.
Art. 17. A Aneel adotará, no âmbito das atividades realizadas
pelos agentes do setor de energia elétrica, em conformidade com as
normas regulamentares e os respectivos contratos, as seguintes penalidades a serem aplicadas pela fiscalização:
I - advertência escrita, por inobservância a determinações
da fiscalização ou de normas legais;
U - mu1tas em valores atualizados, nos casos previstos nos
regulamentos ou nos contratos, ou pela reincidência em fato que tenha gerado advertência escrita;
lU - suspensão temporária de participação em licitações para
obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como
impedimento de contratar com a autarquia, em caso de não execução
total ou parcial de obrigações definidas em lei, em contrato ou em ato
autorizativo;
IV - intervenção administrativa, nos casos previstos em lei,
no contrato, ou em ato autorizativo, em caso de sistemática reincidência em infrações já punidas por multas;
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v - revogação da autorização, nos termos da legislação vigente ou do ato autorizativo;
VI - caducidade da concessão ou permissão, na forma da lei e
do respectivo contrato.
§ l' A Aneel definirá os procedimentos administrativos relativos à aplicação de penalidades, de cobrança e pagamento das multas
legais e contratuais, assegurados o contraditório e o direito de ampla
defesa.
§ 2' Nos processos descentralizados de fiscalização, da decisão do órgão estadual conveniado, caberá recurso à Diretoria da
Aneel, a qual, mediante justificativa do interessado, poderá conferir
ao recurso efeito suspensivo.
§ 3' As penalidades do inciso III poderão ser impostas nos casos em que haja reiteradas violações dos padrões de qualidade dos
serviços, conforme verificado em histórico dos concessionários, permissionários e autorizados e de seus administradores ou responsáveis técnicos demonstradas pelos registros cadastrais da
fiscalização, inclusive os dos órgãos estaduais conveniados, de conhecimento publicamente alcançável por requerente legitimamente
interessado.
§ 4' As multas serão graduadas segundo a natureza e a gravidade das infrações e aplicadas em múltiplos, conforme dispuser o
respectivo regulamento da Aneel, nos casos de reincidência, podendo ser cumuladas com outras penalidades.
§ 5' A Aneel atualizará os valores das multas segundo os critérios fixados pela legislação federal específica.
§ 6' Os valores arrecadados pela Aneel, provenientes da aplicação de multas, poderão ser parcialmente utilizados para financiamento de atividades institucionais dos Conselhos de Consumidores
de energia elétrica.

Seção lII
Da Solução de Divergências

Art. 18. A atuação da Aneel para a finalidade prevista no inciso V do art. 3' da Lei n'9.427, de 1996, será exercida direta ouindiretamente, de forma a:
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I - dirimir as divergências entre concessionários, permissionários, autorizados, produtores independentes e autoprodutores,
bem como entre esses agentes e os consumidores, inclusive ouvindo
diretamente as partes envolvidas;
II - resolver os conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora no ãmbito dos serviços de energia elétrica, nos termos da
legislação em vigor;
III - prevenir a ocorrência de divergências;
IV - proferir a decisão final, com força determinativa, em caso
de não entendimento entre as partes envolvidas;
V - utilizar os casos mediados como subsídios para regulamentação.

CAPÍTULOrv
Da Descentralização
Art. 19. A Aneel promoverá, em nome da União e nos termos
dos arts. 20 a 22 da Lei n? 9.427, de 1996, a descentralização de suas
atribuições, mediante delegação, aos Estados e ao Distrito Federal,
de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização
dos serviços e instalações de energia elétrica, com o objetivo de:
I - aproximar a ação reguladora dos agentes, consumidores
e demais envolvidos do setor de energia elétrica;
II - tornar mais ágil e presente a ação reguladora;
II1 - adaptar as ações de regulação, controle e fiscalização às
circunstâncias locais.
§ l' AAneel identificará e estimulará as oportunidades de de~
legação.
§ 2' As atividades descentralizadas serão executadas mediante convênio, e, sem prejuízo da descentralização de outras, estarão voltadas preferencialmente para:
a) fiscalização de serviços e instalações de energia elétrica;
b) formulação de padrões regionais de qualidade de serviços de
energia elétrica;
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c) apuração e solução de queixas de consumidores em primeira
instância;
d) preparação de propostas tarifárias para serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica;
e) autorização de centrais geradoras termelétricas nos termos
do respectivo convênio;
f) prestação de apoio por ocasião das outorgas de concessões
para aproveitamento de potenciais hidráulicos situados em rios estaduais;
g) acompanhamento de obras concedidas, permitidas e autorizadas e da execução de projetos e estudos de viabilidade devidamente autorizados.
§ 3' A descentralização abrangerá os serviços e instalações
de energia elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade federativa, observado o disposto no § I" do art. 20 da
Lei n? 9.427, de 1996.

§ 4' A descentralização de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização deverá ser feita exclusivamente aos
Estados que detiverem reais condições técnicas e administrativas,
nos termos da regulamentação específica.
§ 5' O descumprimento das normas gerais de regulação e fiscalização definidas pela Aneel, ou das condições estabelecidas no
respectivo convênio, implicará sua rescisão de pleno direito, com revogação unilateral da delegação pela Aneel.

CAPÍTULO V
Da Administração da Autarquia

Seção I
Do Contrato de Gestão
Art. 20. A administração da Aneel será objeto de contrato de
gestão, negociado entre a diretoria e o Ministro de Estado de Minas e
Energia, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Administração Federal e da Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
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§ 1º O contrato de gestão, que deverá ser assinado dentro dos
noventa dias seguintes à nomeação do Diretor-Geral, constituirá
instrumento de controle da atuação administrativa da autarquia e
do seu desempenho, a ser feito por meio de avaliações periódicas, definidas no respectivo instrumento.
§ 2º O contrato de gestão conterá, sem prejuízo de outras especificações, os seguintes elementos:
a) objetivos e metas, com seus respectivos planos de ação, observada a missão e a visão de futuro da autarquia, prazo de consecução e indicadores de desempenho;

b) demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação com o
orçamento e com o cronograma de desembolso, por fonte;

c) premissas que não possam ser afetadas pela gestão da autarquia e que venham a comprometer, de forma significativa, o cumprimento dos objetivos e metas;
d) responsabilidade dos signatários em relação ao atingimento
dos objetivos e metas definidos, inclusive no provimento de meios
necessários à consecução dos resultados propostos;
e) critérios e parâmetros a serem considerados na avaliação do
cumprimento do contrato de gestão;

f) condições para sua revisão, renovação e rescisão;
g) vigência.

§ 3º O contrato de gestão fixará, sem prejuizo de outros, objetivos e metas relativos aos seguintes itens:
a) regulação econômica do setor de energia elétrica;
b)

fiscalização e qualidade dos serviços de energia elétrica;

c) efetividade no uso e na oferta de energia elétrica.
§ 4' O contrato de gestão estabelecerá, em cláusula específica,
o procedimento relativo à avaliação e prestação de contas anual da
Diretoria da Aneel.
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Seção II
Da Audiência Pública

Art. 21. O processo decisório que implicar efetiva afetação de
direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, decorrente de ato administrativo da agência ou de anteprojeto
de lei proposto pela Aneel, será precedido de audiência pública com
os objetivos de:
I - recolher subsídios e informações para o processo decisório da Aneel;
II - propiciar aos agentes e consumidores a possibilidade de
encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões;
III - identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública;
IV -

dar publicidade à ação regulatória da Anee!.

Parágrafo único. No caso de anteprojeto de lei, a audiência pública ocorrerá após prévia consulta à Casa Civil da Presidência da
República.

Seção ttt
Do Processo Decisório
Art. 22. O processo decisório da Aneel obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, ampla publicidade e
economia processual.

§ 1Q As reuniôes da Diretoria da Aneel que se destinem a resol ver pendências entre agentes econômicos do setor de energia elétrica e entre esses e consumidores, assim como a julgar infrações à
lei e aos regulamentos, poderão ser públicas, a critério da diretoria,
permitida sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de obter as respectivas transcrições.
§ 2' A Aneel definirá os procedimentos para seus processos
decisórios, assegurando aos interessados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
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CAPÍTULO VI
Do Patrimônio e das Receitas

M

23. O patrimônio da Aneel é constituído pelos bens e dide sua propriedade e dos que lhe forem conferidos ou que verei os
..
nha a adqulnr.
M. 24. Constituem receitas da Aneel:
it

I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização de
erviços de energia elétrica instituída pela Lei nº 9.427, de 1996;
s
II _ produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de li~it_ação pública, de ~m?lu
mentos admimstrativos e de taxa de mscnçao de concurso público;
III - rendimentos de operações financeiras que a Aneel

realizar;

IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organ!smos ou empresas, públicos ou
privados, nacionais ou internacionais;
V - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
foram destinados;
VI - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis ou
imóveis de sua propriedade;
VII - valores de multas aplicadas nos termos dos contratos e
dos regulamentos do serviço de energia elétrica.
§ l' Serão transferidas para a Aneel as receitas relativas aos
recursos a que se refere o § 6' do art. 4' da Lei nº 5.655, de 20 de maio
de 1971, com a redação dada pelo art. 9' da Lei n" 8.631, de 1993.
§ 2' A Aneel poderá manter recursos próprios formados pelas
receitas referidas neste artigo ~m conta b>;ncária para aplicações financeiras, nos termos do autonzado pelo mClSO IV do art. 11 da Lei
n' 9.427, de 1996.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais e Transitórias
M. 25. O quantitativo total de pessoal em exercício na Aneel,
considerando os integrantes do quadro efetivo, contratados de forma
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temporária, requisitados e ocupantes de cargos em comissão sem
vínculo, não será superior a 325 servidores.
§ 1º O quadro de pessoal da agência poderá contar com servidores redistribuídos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
§ 2º Na redistribuição de servidores de que trata o parágrafo
anterior serão observados os interesses da agência e a qualificação
profissional requerida para o desempenho das atividades.
Art. 26. Fica a Aneel autorizada, nos termos do § 2º do art. 34
da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a contratar temporariamente pessoal técnico de nível superior e médio imprescindível à
continuidade de suas atividades, limitadas essas contratações a 155
pessoas.
Parágrafo único. O quantitativo total de que trata o caput será
reduzido anualmente, de forma compatível com as necessidades da
agência, conforme determinarem os resultados de estudos conjuntos
da Aneel e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), para inclusão nas revisões do contrato de
gestão de que trata o art. 20 deste Anexo.
Art. 27. As contratações temporárias serão feitas por tempo
determinado e observado o prazo máximo de doze meses, podendo
ser prorrogadas desde que respeitado o prazo de que trata o § 2º do
art. 34 da Lei nº 9.427, de 1996, e os quantitativos totais de contratação temporária definidos para cada ano.

Art. 28. A remuneração do pessoal técnico contratado temporariamente nos termos deste anexo observará o seguinte:
I ~ para os profissionais de nível superior com atribuição voltada à regulação, fiscalização, formulação, implementação, controle e
avaliação de políticas referentes à organização e coordenação do mercado e da prestação de serviços na área de atuação da agência não poderá
ser superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final
da carreira de nível superior específica dos órgãos reguladores;
II - para o pessoal técnico de nível intermediário que atue na
área fim da agência, não poderá ser superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final da carreira de nível intermediário específica dos órgãos reguladores;
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HI - para o pessoal técnico que desempenhe atividades semelhantes às atribuições dos cargos integrantes dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público, não
correspondentes às referidas nos incisos I e H, será fixada em importância não superior ao valor da respectiva remuneração do plano de
retribuição ou quadro de cargos e salários.
§ 1" Enquanto não forem criadas as carreiras específicas para
os órgãos reguladores, referidas nos incisos I e H, a Aneel poderá efetuar contratação temporária dos profissionais de que tratam os referidos incisos com base em remunerações de referência definidas em
ato conjunto da agência e do órgão central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal (Sipec), tendo como parâmetros os
valores praticados pelo mercado.
§ 2" A agência fica autorizada a criar critérios para definição
da remuneração contratual na situação prevista no inciso IH deste
artigo, respeitadas as faixas definidas pelos planos de retribuição ou
pelos quadros de cargos e salários do serviço público federal.

Art. 29. A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada mediante análise do respectivo currículo, observados, em ordem de prioridade, os seguintes requisitos:
I - possuam capacidade técnica comprovada e experiência
profIssional desenvolvidas no âmbito de instituições ou empresas, no
exercício de atividades que guardem estreita relação com as competências da agência e com as funções a serem desempenhadas;
H - sejam portadores de títulos de formação, especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, em campos de interesse concernente às competências da agência.

Art. 30. Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente
pela Aneel, o disposto nos arts. 32 e 6", no parágrafo único do art. 7",
no art. 8", nos incisos I, H e HI e parágrafo único do art. 9 2 , nos arts.
10,11,12 e 16 da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Art. 31. A continuidade dos processos decisórios e das atividades relativas a concessões, permissões ou autorizações, em curso no
DNAEE, será assegurada pela Aneel, com a manutenção pelo prazo
necessário, dos procedimentos administrativos essenciais atualmente em vigor.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de

Confiança da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
Cargos!

Funções
ns

Unidade

1
4
5

Diretoria

5
1
1
1
1
20

Secretaria-Geral
Gabinete

Procuradoria-Geral
Superintendência de Processo

20
12
FCE-I
FCE-I1
FCE-IIl
FCE-IV
FCE-V

Denominação

Cargo/Função
Diretor-Geral
Diretor
Assessor Especial
de Diretor
Assessor de Diretor
Secretário-Geral
Chefe
Procurador-Geral
Assessor
Superintendente de
Processo
Assessor
Assistente

NE!
DAS!
FG
NE
NE
102.5
102.4
101.5
101.4
101.5
102.3
101.5
102.3
102.1
19
20
26
33
32

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

de Confiança da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
Código

DAS Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.1

4,94
3,08
4,94
3,08
1,24
1,00

Subtotall
FCE-I
FCE-I1
FCE-IIl
FCE-IV
FCE-V

0,69
0,78
0,89
1,48
2,02

Quant.

ValorThtal

22
1
5
5
21
12

108,68
3,08
24,70
15,04
26,04
12,00

66

189,54

19
20
26
33
32

13,11
15,60
23,14
48,84
64,64

Subtota12

130

165,33

Total

196

354,87
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DECRETO Nº 2.336, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 Q
do Decreto n" 2.286, de 24 dejulhode 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
.
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1997, o prazo estabelecido no art. I" do Decreto nº 2.286, de 24 de julho de 1997.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO W 2.337, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento do cargo
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) que menciona, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alocado, em caráter transitório, até 31 de janeiro
de 1998, à Secretaria Executiva do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS 101.5.
§ 1º O cargo em comissão objeto do caput deste artigo não integrará a estrutura regimental do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, devendo constar do ato de nomeação seu
caráter de transitoriedade, mediante remissão a este decreto.
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§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão objeto desta alocação retornará à disposição do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.338, DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Aprova o Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II, o Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações e o correspondente
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Comissionadas de Telecomunicações.
Art. 2' Ficam remanejados:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, oriundos da extinção de órgãos da Administração Federal, para
a Agência Nacional de Telecomunicações, seis cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um DAS
101.6 e cinco DAS 101.5.
II - da Agência Nacional de Telecomunicações para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS, nível
102.5.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir da data dos atos de nomeação dos membros do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
REGULAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES
CAPÍTULO I
Da Organização

Seção I
Da Instalação
Art. 1º A Agência Naciona! de Telecomunicações, criada pela
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, é entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função
de órgão regulador das telecomunicações.
§ 1° A natureza de autarquia especial conferida à agência é
caracterizada por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, bem como mandato
fixo e estabilidade de seus dirigentes.

§ 2° A agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-se-lhe, nos termos da lei, as prerrogativas
necessárias ao exercício adequado de sua competência.
§ 3º A agência tem sede e foro na Capital da República e atuação em todo o território nacional.
§ 4º A extinção da agência somente ocorrerá por lei específica.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10,t. 2, p. 7019-7176, out. 1997

7074

Art. 2' A agência organizar-se-á nos termos da Lei n" 9.472, de
1997 e deste regulamento, bem como das normas que editar, inclusive de seu Regimento Interno.
Art. 3'

O patrimônio da agência é constituído:

I - pelo acervo técnico e patrimonial do Ministério das Comunicações correspondente às atividades a ela transferidas, o qual
será inventariado por comissão nomeada pelo Ministro de Estado
das Comunicações e entregue no prazo máximo de 180 dias;
H - pelos bens móveis ou imóveis que vierem a ser adquiridos, inclusive com recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistei);
IH - pelos bens que reverterem ao poder concedente em decorrência das outorgas de serviços de telecomunicações;
IV - por outros bens e recursos que lhe vierem a ser destinados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Seção II
Da Gestão Financeira
Art. 4'

Constituem receitas da agência:

I - as dotações orçamentárias e os créditos adicionais que lhe
venham a ser consignados;
H - os recursos do Fistel, o qual passa à sua administração exclusiva, com os saldos nele existentes, exceto os que estejam provisionados ou bloqueados para crédito, incluídas as receitas que sejam
produto da cobrança pelo direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.
Art. 5' As propostas de orçamento encaminhadas pela agência ao Ministério das Comunicações serão acompanhadas de um
quadro demonstrativo do planejamento plurianual das receitas e
despesas, visando ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro nos
cinco exercícios subseqüentes.

§ l' O planejamento plurianual preverá o montante a ser
transferido ao fundo de universalização a que se refere o inciso H do
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art. 81 da Lei nº 9.472, de 1997, e os saldos a serem transferidos ao
Tesouro Nacional.
§ 2º A Lei Orçamentária Anual consignará as dotações para
as despesas correntes e de capital da agência, bem como o valor das
transferências de recursos do Fistel ao Tesouro Nacional e ao fundo
de universalização, relativas ao exercício a que ele se referir, as
quais serão formalmente feitas ao final de cada mês.
§ 3º A fixação das dotações orçamentárias da agência na Lei
Orçamentária Anual e sua programação orçamentária e financeira
de execução não sofrerão limites nos seus valores para movimento e
empenho.
Art. 6º A prestação de contas anual da administração da
agência, depois de aprovada pelo Conselho Diretor, será submetida
ao Ministro de Estado das Comunicações, para remessa ao Tribunal
de Contas da União (TCU), observados os prazos previstos em legislação especifica.

Seção tu
Dos Agentes
Art. 7' A agência executará suas atividades diretamente, por
seus servidores próprios ou requisitados, ou indiretamente, por intermédio da contratação de prestadores de serviço.
Art. 8º A agência poderá requisitar, com ônus, servidores de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal
direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.
§ 1º Durante os primeiros 24 meses subseqüentes à instalação da agência, as requisições de que trata o caput deste artigo serão
irrecusáveis quando feitas a órgãos e entidades do Poder Executivo,
e desde que aprovadas pelo Ministro de Estado das Comunicações e
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' Quando a requisição implicar redução de remuneração do
servidor requisitado, fica a agência autorizada a, na forma em que
dispuser, complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no
órgão de origem.
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Art. 9' A estrutura do quadro de cargos e funções da agência é
composta, nos termos do Anexo Il, dos Cargos em Comissão de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e das Funções Comissionadas de Telecomunicações (FCT), criados pelos arts. 12 e 13 da Lei n'9.472, de 1997, bem assim dos cargos
remanejados na forma do decreto que aprova este regulamento.
Parágrafo único. Poderão ser incluídos, no quadro da agência,
cargos remanejados da estrutura do Ministério das Comunicações,
com base na autorização do art. 11, parte final, da Lei n" 9.472, de
1997, e na forma do art. 37 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conforme decreto específico.
Art. 10. Aos servidores encarregados das atividades de assessoramento e coordenação técnica poderão ser atribuídas as Funções
Comissionadas de Telecomunicações (FCT), observadas as seguintes
condições:
I - a FCT é privativa de servidores do quadro efetivo, servidores públicos federais ou empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União em exercício na agência;
H - a FCT é inacumulável com qualquer outra forma de comissionamento;
IH - a vantagem pecuniária decorrente da FCT será percebida conjuntamente com a remuneração do cargo ou emprego permanente do servidor;
IV - ressalvados os casos dos incisos I, IV,VI, VIII, alíneas a a
e, e inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 1990, em todos os demais o
afastamento do servidor, mesmo quando legalmente definido como
efetivo exercício, implicará cessação do pagamento da vantagem pecuniária decorrente da FCT.
Art. 11. A nomeação, exoneração e demissão de servidores da
agência observarão os procedimentos e condições estabelecidos na
Lei n? 8.112, de 1990, e suas alterações.
Art. 12. Após a nomeação, o desempenho do servidor, para
fins de permanência no cargo, deverá ser acompanhado permanentemente pelos superiores hierárquicos e pela Corregedoria, cabendo
a esta última realizar, de modo célere e nos termos da Lei n? 9.472,
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de 1997, os procedimentos necessários à confirmação, à demissão ou
à exoneração, conforme o caso.

Art. 13. Para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, a agência poderá contratar, por prazo determinado,
o pessoal técnico e burocrático imprescindível às suas ativídades, nos
termOS da Lei nº 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, e suas alterações,
cabendo ao Conselho Diretor autorizar a contratação.
Art. 14. A agência poderá utilizar, mediante contrato, técnicos
OU empresas especializadas, inclusive consultores independentes e
auditores externos, para executar indiretamente suas ativídades.
Parágrafo único. A fiscalização de competência da agência
será sempre obj eto de execução direta, por meio de seus agentes,
ressalvadas as atividades materiais de apoio.
Art. 15. Na celebração de seus contratos, a agência observará
o procedimento licitatório, na forma dos arts. 22, inciso II e 54 a 59
da Lei nº 9.472, de 1997, salvo nas hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade.

CAPÍTULO II
Das Competências
Art. 16. À agência compete adotar as medidas necessárias
para o atendimento do interesse público e para o desenvolvímento
das telecomunicações brasileiras, e especialmente:
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política
nacional de telecomunicações fixada na lei e nos decretos a que se refere
o art. 18 da Lei nº 9.472, de 1997;
H - representar o Brasil nos organismos internacionais de
telecomunicações, sob a coordenação do Poder Executivo;

HI - elaborar e propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, a adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV do art. 18 da Lei nº 9.472, de
1997, submetendo prevíamente à consulta pública as relativas aos
incisos I a IH;
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IV - rever, periodicamente, os planos geral de outorgas e de
metas para universalização dos serviços prestados no regime público, submetendo-os, por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, ao Presidente da República, para aprovação;
V - exercer o poder normativo relativamente às telecomunicações;
VI - editar atos de outorga e extinção do direito de exploração de serviço no regime público;
VII - celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar
a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando intervenções;
VIII - controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas
dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas
condições previstas na Lei n' 9.4 72, de 1997, bem como homologar
reajustes;
administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de
IX
órbitas;
editar atos de outorga e extinção do direito de uso de
X
radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e aplicando sanções;
XI - expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções;
XII - expedir ou reconhecer a certificação de produtos,
observados os padrões e normas por ela estabelecidos;
XIII - expedir licenças de instalação e funcionamento das estações transmissoras de radiocomunicação, inclusive as empregadas
na radiodifusão sonora e de sons e imagens ou em serviços ancilares e
correlatos, fiscalizando-as permanentemente;
XIV - comunicar ao Ministério das Comunicações as infrações constatadas na fiscalização das estações de radiodifusão sonora
e de sons e imagens ou em serviços ancilares e correlatos, encaminhando-lhe cópia dos autos de constatação, notificação, infração,
lacração e apreensão;
XV - exercer as competências originalmente atribuídas ao
Poder Executivo pela Lei n' 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e que lhe
foram transferidas pelo art. 212 da Lei n' 9.4 72, de 1997;
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XVI - realizar busca e apreensão de bens no âmbito de sua
cOIllpetência;

XVII - deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de telecomunicações e sobre os casos omissos;
XVIII - compor administrativamente conflitos de interesses
entre prestadoras de serviço de telecomunicações, inclusive
arbitrando as condições de interconexão no caso do art. 153, § 2º, da
Lei nº 9.472, de 1997;
XIX - atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários,
reprimindo as infrações e compondo ou arbitrando conflitos de interesses, observado o art. 19;
XX - exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações
da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), observado o art. 18;
XXI - propor ao Presidente da República, por intermédio do
Ministério das Comunicações, a declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à implantação ou manutenção de serviço de
telecomunicações no regime público;
XXII - arrecadar, aplicar e administrar suas receitas, inclusive
as integrantes do Fistel;
XXIII - resolver quanto à celebração, alteração ou extinção de
seus contratos, bem como quanto à nomeação, exoneração e demissão de servidores, realizando os procedimentos necessários, nos
termos da legislação em vigor;
XXIV - contratar pessoal por prazo determinado, de acordo
com o disposto na Lei nº 8.745, de 1993;
XXV - adquirir, administrar e alienar seus bens;
XXVI - decidir em último grau sobre as matérias de sua alçada;
XXVII - submeter anualmente ao Ministério das Comunicações a proposta de seu orçamento, bem como a do Fistel, que serão
encaminhadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento para inclusão no projeto da Lei Orçamentária Anual a que se refere o § 5º do
art. 165 da Constituição Federal;
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XXVIII -

aprovar o seu Regimento Interno;

XXIX - elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o cumprimento das políticas do setor, enviando-o ao Ministério das Comunicações e, por intermédio da Presidência da
República, ao Congresso Nacional;
XXX - promover interação com administrações de telecomunicações dos países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), com vistas à consecução de objetivos de interesse comum;
XXXI - requerer, aos órgãos reguladores dos prestadores de
outros serviços de interesse público, de ofício ou por solicitação fundamentada de prestadora de serviço de telecomunicações que deferir, O estabelecimento de condições para utilização de postes, dutos,
condutos e servidões que pertençam àqueles prestadores;
XXXII - instituir e suprimir comités, em como unidades
regionais e funcionais, observadas as disposições deste regulamento.

Art. 17. No exercício de seu poder normativo relativamente
às telecomunicações, caberá à agência disciplinar, entre outros aspectos, a outorga, a prestação, a comercialização e o uso dos serviços,
a implantação e o funcionamento das redes, a utilização dos recursos
de órbita e espectro de radiofreqüências, bem como:
I -

definir as modalidades de serviço;

II - determinar as condições em que a telecomunicação restrita aos limites de uma mesma edificação ou propriedade independerá de concessão, permissão ou autorização;

III - estabelecer, visando a propiciar competição efetiva e a
impedir a concentração econômica no mercado, restrições, limites ou
condições a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção e
transferência de concessões, permissões e autorizações;
N - expedir regras quanto à outorga e extinção de direito de
exploração de serviços no regime público, inclusive as relativas à licitação, observada a política nacional de telecomunicações a que se refere
o inciso I do art. 16;
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v - disciplinar o cumprimento das obrigações de universalização e de continuidade atribuídas aos prestadores de serviço no
regime público;
VI - regular a utilização de bens ou serviços de terceiros no
cumprimento do contrato de concessão;
VII - estabelecer a estrutura tarifária de cada modalidade
de serviço;
VIII - disciplinar o regime de liberdade tarifária;
IX - definir os termos em que serão compartilhados com os
usuários os ganhos econômicos do concessionário decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como de
novas receitas alternativas;
X - definir a forma em que serão transferidos aos usuários
os ganhos econômicos do concessionário que não decorram diretamente da eficiência empresarial;
XI - estabelecer os mecanismos para acompanhamento
das tarifas e para garantir sua publicidade, bem como os casos de serviço gratuito;
XII - disciplinar os casos e condições em que poderá ser suspensa a prestação, ao usuário, de serviço em regime público;
XIII - disciplinar o regime de permissão;
XIV - expedir regras quanto à prestação dos serviços no regime
privado, incluindo a definição dos condicionamentos a que estão sujeitos
osprestadores em geral e em especial os de serviço de interesse coletivo;
XV - editar o plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado, quando for o caso;
XVI - definir os casos em que a exploração de serviço independerá de autorização e aqueles em que o prestador será dispensado da comunicação de início das atividades;
XVII - determinar as condições subjetivas para obtenção de
autorização de serviço de interesse restrito;
XVIII - regulamentar os compromissos exigíveis dos interessados na obtenção de autorização de serviço, em proveito da coletividade;
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XIX - determinar, relativamente aos serviços prestados
exclusivamente em regime privado, os casos em que haverá limite ao
número de autorizações de serviço, bem como as regiões, localidades
ou áreas abrangidas pela limitação;
XX - dispor sobre a fixação, revisão e reajustamento do preço
de serviços autorizados, quando a autorização decorrer de procedimento Iicitatório cujo julgamento o tenha considerado;
XXI - fixar prazo para os prestadores de serviço adaptaremse a novas condições impostas pela regulamentação;
XXII - aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações, bem assim as normas e padrões que assegurem a compatibilidade, a operação integrada e a interconexão entre as redes,
abrangendo os equipamentos terminais, quando for o caso;
XXIII - dispor sobre os planos de numeração;
XXIV - determinar os casos e condições em que as redes destinadas à prestação de serviço em regime privado serão dispensadas
das normas gerais sobre implantação e funcionamento de redes de
telecomunicações;
XXV - regulamentar a interconexão entre as redes;
XXVI - fixar os casos e condições em que, para desenvolver a
competição, um prestador de serviço de telecomunicações de interesse coletivo deverá disponibilizar sua rede a outro prestador;
XXVII - estabelecer os condicionamentos do direito de uso
das redes de serviços de telecomunicações pelos exploradores de serviço de valor adicionado, disciplinando seu relacionamento com as
empresas prestadoras daqueles serviços;
XXVIII - definir as circunstâncias e condições em que o prestador do serviço deverá interceptar ligações destinadas a ex-assinantes, para informar seu novo código de acesso;
XXIX - expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem;
XXX - definir as condições para a utilização, por prestador de
serviço de telecomunicações de interesse coletivo, dos postes, dutos,
condutos e servidões pertencentes ou controlados por outro prestador de serviço de telecomunicações;
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XXXI - regulamentar o tratamento confidencial das informatécnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis solicitadas às empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações;
XXXII - disciplinar a cobrança de preço público pela atribuição do direito de explorar serviço de telecomunicações, bem como de
uso de radiofreqüência e de órbita;
XXXIII - editar tabela de adaptação do Anexo III da Lei n'
9.472, de 1997, à nomenclatura dos serviços a ser estabelecida pela
nova regulamentação;
XXXIV - aprovar o plano de atribuição, distribuição e destinação de faixas de radiofreqüência e de ocupação de órbitas e as demais normas sobre seu uso;
XXXV - elaborar e manter os planos de distribuição de canais
dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como
dos serviços ancilares e correlatos cuja outorga cabe ao Poder
Executivo;
XXXVI - regulamentar a autorização para uso de radiofreqüência, com a determinação dos casos em que será dispensável;
disciplinar a exigência de licenças de instalação e
XXXVII funcionamento para operação de estação transmissora de radiocomunicação, bem como sua fiscalização;
XXXVIII - disciplinar a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das estações utilizadas nos serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, hem como nos serviços ancilares e correlatos;
XXXIX - definir os reqnisitos e critérios específicos para execução de serviço de telecomunicações que utilize satélite;
XL - disciplinar a utilização de satélite para transporte de
sinais de telecomunicações, inclusive o procedimento de outorga
para satélite brasileiro;
XLI - editar tabela de emolumentos, preços e multas a serem
cobrados;
elaborar e editar as normas e regulamentações sobre
XLII o serviço de TV a Cabo, nos termos da Lei n? 8.977, de 1995, e do art.
212 da Lei n' 9.472, de 1997;
çõcs
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XLIII - regulamentar o dever de fornecimento gratuito de listas telefônicas aos assinantes do serviço telefônico fixo comutado.

Art. 18. No exercício das competências em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações à ordem econômica, que lhe
foram conferidas pelos arts. 7º, § 2º, e 19, inciso XIX, da Lei nº 9.472,
de 1997, a agência observará as regras procedimentais estabelecidas na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e suas alterações, cabendo ao Conselho Diretor a adoção das medidas por elas reguladas.
Parágrafo único. Os expedientes instaurados e que devam ser
conhecidos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) ser-lhe-ão diretamente encaminhados pela agência.
Art. 19. A agência articulará sua atuação com a do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, organizado pelo Decreto nº 2.181,
de 20 de março de 1997, visando à eficácia da proteção e defesa do
consumidor dos serviços de telecomunicações, observado o disposto
nas Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e nº 9.472, de 1997.
Parágrafo único. A competência da agência prevalecerá sobre
a de outras entidades ou órgãos destinados à defesa dos interesses e
direitos do consumidor, que atuarão de modo supletivo, cabendo-lhe
com exclusividade a aplicação das sanções do art. 56, incisos VI, VII,
IX, X e XI da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CAPÍTULO UI
Dos Órgãos Superiores

Seção I
Do Conselho Diretor
Art. 20. O Conselho Diretor será composto por cinco conselheiros, que sejam brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade,
devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f
do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, otrt. 1997

7085
Parágrafo único. Aos conselheiros serão assegurados os mesdireitos, vantagens, prerrogativas e tratamento, inclusive protocolar, que na Administração Pública Federal são atribuídos aos
ocupantes de cargos de Secretário Executivo de Ministério.
Art. 21. O Presidente do Conselho Diretor será nomeado pelo
Presidente da República dentre os seus integrantes e investido no
cargo por três anos ou pelos que restar de seu mandato de conselheiro, quando inferior a esse prazo, vedada a recondução.
§ l' O Conselho Diretor proporá anualmente um de seus integrantes para assumir a presidência nas ausências eventuais e impedimentos do presidente, não devendo ser escolhido conselheiro que a
tenha exercido no ano anterior, competindo ao Ministro de Estado
das Comunicações submeter a proposta à aprovação do Presidente
da República.
§ 2' Enquanto estiver vago o cargo de presidente, será ele
exercido pelo conselheiro escolhido na forma do § 1'.
Art. 22. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de
cinco anos, vedada a recondução.
Parágrafo único. Em caso de vaga no curso do mandato, este
será completado por sucessor investido na forma prevista no art. 20,
que o exercerá pelo prazo remanescente.
Art. 23. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor serão de três, quatro, cinco, seis e sete anos, a serem estabelecidos no decreto de nomeação.
§ l' A data em que for expedido o decreto de nomeação conjunta dos primeiros membros do Conselho Diretor será considerada
como o termo inicial de todos os mandatos, devendo ser observada, a
partir de então, para a renovação anual de conselheiros.
§ 2' O termo inicial fixado de acordo com o parágrafo anterior prevalecerá para cômputo da duração dos mandatos, mesmo que
as nomeações e posses subseqüentes venham a ocorrer em dia diferente.
Art. 24. Os conselheiros tomarão posse e entrarão em exercício mediante assinatura do livro próprio, até trinta dias contados da
nomeação.
IIlOS
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Parágrafo único. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se
a posse não ocorrer no prazo previsto no caput.
Art. 25. Os conselheiros somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou
de processo administrativo disciplinar.
§ 1º Sem prejuízo do que prevêem as leis penal e de improbidade administrativa, será causa da perda do mandato a inobservância, pelo conselheiro, dos deveres e proibições inerentes ao cargo,
inclusive no que se refere ao cumprimento das políticas estabelecidas para o setor pelos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 2º Cabe ao Ministro de Estado das Comunicações instaurar,
nos termos da Lei nº 8.112, de 1990, o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao
Presidente da República determinar o afastamento preventivo,
quando for o caso, e proferir o julgamento.

Art. 26. Considera-se vago o cargo de conselheiro, até a posse
do sucessor, em razão da perda do mandato, nos termos do art. 25,
caput, ou de seu término, bem como nos casos de morte ou de invalidez permanente que impeça o exercicio de suas funções.
§ l' Ressalvadas as licenças para tratamento da própria saúde, à gestante, à adotante e à paternidade, bem como o afastamento
para missâo no exterior, autorizado pelo Conselho Diretor, os conselheiros não terão direito a licença ou a afastamento de seu cargo.
§ 2' Considera-se impedido o conselheiro nas hipóteses de
afastamento preventivo, nos termos do art. 25, § 2', e de licença por
mais de quinze dias, nos termos do parágrafo anterior.

Art. 27. Durante o período de vacância que anteceder à nomeação de novo titular ou no caso de impedimento de conselheiro, será
ele substituído por integrante da lista de substituição do Conselho
Diretor.
§ l' A lista de substituição será formada por três servidores
da agência, ocupantes dos cargos de Superintendente-Adjunto ou
Gerente-Geral, escolhidos e designados, mediante decreto, pelo Presidente da República, entre os indicados pelo Conselho Diretor, obCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997
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servada a ordem de precedência constante do ato de designação para
o exercício da substituição.
§ 2º O Conselho Diretor indicará ao Presidente da República
três nomes para cada vaga na lista.
§ 3º Ninguém permanecerá por mais de dois anos contínuos
na lista de substituição e somente a ela será reconduzido em prazo
superior ao mínimo de dois anos.
§ 4' Aplicam-se aos substitutos os requisitos subjetivos quanto
à investidura, às proibições e aOR deveres impostos aos conselheiros.
§ 5º Em caso de necessidade de substituição, os substitutos
serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio.
§ 6' O mesmo substituto não exercerá o cargo de conselheiro
por mais de sessenta dias contínuos, devendo ser convocado outro
substituto, na ordem da lista, caso a vacância ou impedimento do
conselheiro se estenda além desse prazo.
Art. 28. Aos conselheiros é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária, salvo a de professor universitário, em horário
compatível.
Parágrafo único. O exercício a que se refere este artigo caracteriza-se pelo desempenho de tarefas regulares ou pela gestão operacional de empresas ou entidades.
Art. 29. É vedado aos conselheiros ter interesse significativo,
direto ou indireto, em empresa relacionada com telecomunicações.
§ 1s Considera-se interesse significativo, em empresa relacionada com telecomunicações, ser sócio ou acionista, com participação
no capital total superior a:
a) três décimos por cento, de prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo ou de empresa cuja atividade preponderante seja a prestação de serviço de interesse restrito;
b) três décimos por cento, de controladora, controlada ou coligada de prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo ou de empresa cuja atividade preponderante seja a prestação de
serviço de interesse restrito;
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c) três por cento, de empresa cujo faturamento dependa diretamente, em mais de dez por cento, de relacionamento econômico com
prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo ou
de empresa cuja atividade preponderante seja a prestação de serviço
de interesse restrito.
§ 2º Para garantir a transparência e probidade de sua atuação, os conselheiros serão obrigados a notificar outras situações de
interesse que os envolvam direta ou indiretamente e sejam suscetíveis de influir no exercício de suas competências.
§ 3º A notificação deverá ser feita ao Conselho Diretor, com
cópia para o ouvidor, sendo arquivada em lista própria na biblioteca.
Art. 30. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência.
Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-conselheiro utilizar
informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido,
sob pena de incorrer em improbidade administrativa.
Art. 31. O Conselho Diretor decidirá por maioria absoluta,
nos termos fixados no Regimento Interno.
§ 1º Cada conselheiro votará com independência, fundamentando seu voto.
§ 2º Não é permitido aos conselheiros abster-se na votação de
qualquer assunto.
§ 3º O conselheiro que impedir, injustificadamente, por mais
de trinta dias, a deliberação do conselho, mediante pedido de vista
ou outro expediente de caráter protelatório, terá suspenso o pagamento de seus vencimentos, até que profira seu voto, sem prejuízo
da sanção disciplinar cabível.
§ 4º Obtido o quorum de deliberação, a ausência de conselheiro não impedirá o encerramento da votação.
§ 5' Serão publicados no Diário Oficial da União a íntegra dos
atos normativos e o extrato das demais decisões do Conselho Diretor,
os quais também serão inscritos na biblioteca.
Art. 32. O Conselho Diretor reunir-se-á com objetivo de resolver pendências entre agentes econômicos, bem como entre estes e
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consumidores ou usuários de bens e serviços de telecomunicações,
ou, nos termos do Regimento Interno, assegurando-se aos interessados nas decisões da agência o direito de intervenção oral.
§ 1º As sessões do Conselho Diretor serão públicas, permitida
a sua gravação por meios eletrõnicos e assegurado aos interessados
o direito de delas obter transcrições.
§ 2' Quando a publicidade ampla puder violar segredo protegido ou a intimidade de alguém, a participação na sessão será limitada.
Art. 33. As atas ou transcrições das sessões, bem como os votos, ficarão arquivados na biblioteca, disponíveis para conhecimento
geral.
Parágrafo único. Quando a publicidade puder colocar em risco
a segurança do País, ou violar segredo protegido ou a intimidade de
alguém, os registros correspondentes serão mantidos em sigilo.
Art. 34. O Conselho Diretor poderá suspender suas deliberações por um total de trinta dias ao ano, contínuos ou não, conforme
dispuser o Regimento Interno.
Parágrafo único. Nos períodos de suspensão, ao menos um
conselheiro permanecerá em exercício.

Art. 35. Compete ao Conselho Diretor, sem prejuízo de outras
atribuições previstas na lei, neste regulamento ou no Regimento Interno:
I - estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas pela agência, zelando por seu efetivo
cumprimento; _
n - submeter ao Presidente da República, por intermédio do
Ministro de Estado das Comunicações, as propostas de modificação
deste regulamento;
In - aprovar normas de licitação e contratação próprias da
agência;
IV - propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações;
V - exercer o poder normativo da agência relativamente às
telecomunicações, nos termos do art. 17;
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VI - aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência, intervenção
e extinção, em relação às outorgas para prestação de serviço no regime público, obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo;
VII - aprovar editais de licitação, homologar adjudicações,
bem como decidir pela prorrogação, transferência e extinção, em relação
às autorizações para prestação de serviço no regime privado ou de uso de
radiofreqüência e de uso de órbitas, na forma do Regimento Interno;
VIII - aprovar o Regimento Interno;
IX - resolver sobre a aquisição e a alienação de bens;
X - autorizar a contratação de serviços de terceiros, na
forma da legislação em vigor;
XI - aprovar as propostas a que se referem os incisos XXI
e XXVII do art. 16, bem como o relatório de que trata o inciso XXIX do
mesmo artigo;

XII -

aprovar a requisição, com ônus para a agência, de ser-

vidores de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas, nos termos do art. 14 daLei n" 9.472, de 1997;
XIII - deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de telecomunicações e sobre os casos omissos;
XIV - exercer o poder de decisão final sobre todas as matérias da alçada da agência;
XV - encaminhar ao Presidente da República lista com os
indicados para integrar a lista de substituição do Conselho Diretor;
XVI - propor ao Presidente da República a cassação do mandato de integrante do Conselho Consultivo, nos termos do art. 40;
XVII - indicar um de seus integrantes para assumir a presidência, na hipótese e na forma dos §§ l' e 2' do art. 21;
XVIII - deliberar sobre a direção das superintendências pelos
conselheiros, nos termos do art. 62;
XIX - aprovar previamente as nomeações ou exonerações
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riores (DAS), bem como as designações para as Funções Comissionadas
de Telecomunicações (FCT) e sua cessação;
XX - autorizar o afastamento de seus integrantes para desempenho de missão no exterior.
Parágrafo único. É vedado ao Conselho Diretor:
a) delegar a terceiros a função de fiscalização de competência
da agência, ressalvadas as atividades de apoio;
b) delegar, a qualquer órgão ou autoridade, interna ou externa,
o seu poder normativo e as demais competências previstas neste artigo, ressalvada a prevista no inciso XIX.

Seção II
Do Conselho Consultivo
Art. 36. O Conselho Consultivo, órgão de participação institucionalizada da sociedade na agência, será integrado por doze conselheiros e decidirá por maioria simples, cabendo ao seu presidente o
voto de desempate.
§ 1Q Cabe ao Conselho Consultivo:
a) opinar, antes do seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, sobre o plano geral de outorgas, o plano geral de metas
para universalização dos serviços prestados no regime público e demais políticas governamentais de telecomunicações;
b) aconselhar quanto à instituição ou eliminação da prestação
de serviço no regime público;
c) apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor;
d) requerer informação e fazer proposição a respeito das ações
referidas no art. 35.
§ 2' Será publicada no Diário Oficial da União o extrato das
decisões do Conselho Consultivo, as quais serão também inscritas
na biblioteca.
Art. 37. Os integrantes do Conselho Consultivo, cuja qualificação deverá ser compatível com as matérias afetas ao colegiado, serão designados por decreto do Presidente da República, mediante
indicação:
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I
II

do Senado Federal: dois conselheiros;
da Câmara dos Deputados: dois conselheiros;
III
do Poder Executivo: dois conselheiros;
IV
das entidades de classe das prestadoras de serviço de telecomunicações: dois conselheiros;
V - das entidades representativas dos usuários: dois conselheiros;
VI - das entidades representativas da sociedade: dois conselheiros.
§ 1º No caso dos incisos I e Il, as indicações serão remetidas ao
Presidente da República trinta dias antes do vencimento dos mandatos dos respectivos representantes.
§ 2' As entidades que, enquadrando-se nas categorias a que
se referem os incisos N a VI, pretendam indicar representantes, poderão fazê-lo livremente, em trinta dias contados da publicação do
edital convocatório no Diário Oficial da União, remetendo ao Ministério das Comunicações lista de três nomes para cada vaga, acompanhada de demonstração das características da entidade e da
qualificação dos indicados.
§ 3º A designação para cada uma das vagas referidas nos
incisos N a VI será feita por escolha do Presidente da República,
dentre os indicados pela respectiva categoria.
§ 4º Na ausência de indicações, o Presidente da República esc
colherá os conselheiros.

§ 5º Para a escolha dos primeiros integrantes do Conselho
Consultivo, as entidades terão prazo de dez dias, a contar da instalação da agência, para formular suas indicações, dispensada a publicação de edital convocatório.
§ 6º A posse dos novos integrantes do Conselho Consultivo
ocorrerá na primeira reunião que este realizar após a nomeação.
Art. 38. Os integrantes do Conselho Consultivo, que não serão remunerados, terão mandato de três anos, vedada a recondução.
§ 1º A agência arcará com custeio de deslocamento e estada dos
conselheiros quando no exercício das atribuições a eles conferidas.
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§ 2º Os mandatos dos primeiros conselheiros serão de um,
dois e três anos, definidos pelo Presidente da República quando da
designação, na proporção de um terço para cada período.
Art. 39. O Presidente do Conselho Consultivo será eleito pelos seus integrantes e terá mandato de um ano.
§ 1º Será eleito presidente aquele que obtiver o maior número
de votos, em único escrutínio secreto, independentemente de candidatura, sendo o desempate feito em favor do conselheiro mais idoso.
§ 2' O mandato do primeiro presidente terá início, quando de
sua eleição, na reunião de instalação do conselho.

Art. 40. Os integrantes do Conselho Consultivo perderão o
mandato, por decisão do Presidente da República, a ser tomada de
ofício ou mediante provocação do Conselho Diretor da agência, nos
casos de:
I - conduta incompatível com a dignidade exigida pela função;
II - mais de três faltas não justificadas consecutivas a reuniões
do conselho;
III - mais de cinco faltas não justificadas alternadas a reuniões
do conselho.
Art. 41. O Presidente do Conselho Diretor convocará o Conselho Consultivo a reunir-se ordinariamente, uma vez por ano, no mês
de abril, para eleição do seu presidente e apreciação dos relatórios
anuais do Conselho Diretor.
Art. 42. Haverá reunião extraordinária do Conselho Consultivo toda vez que este for convocado pelo Presidente do Conselho Diretor para apreciar as proposições relativas ao art. 35, incisos I e lI,
da Lei nº 9.472, de 1997.
Parágrafo único. As proposições do Conselho Diretor referidas
no caput serão consideradas aprovadas caso o Conselho Consultivo
não delibere a respeito em até quinze dias contados da data marcada
para a reunião.
Art. 43. Por convocação do seu presidente ou de um terço de
seus integrantes, o Conselho Consultivo reunir-se-á extraordinariamente para opinar sobre assunto de sua competência.
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Art. 44. Os requerimentos formulados pelo Conselho Consultivo na forma do art. 35, inciso N da Lei n? 9.472, de 1997, serão dirigidos ao Presidente do Conselho Diretor, devendo ser atendidos no
prazo máximo de sessenta dias.
Art. 45. O Secretário do Conselho Diretor será também o Secretário do Conselho Consultivo.
CAPÍTULON
Da Estrutura Organizacional

Seção I
Da Presidência da Agência
Art. 46. O Presidente do Conselho Diretor exercerá a presidência da agência, cabendo-lhe nessa qualidade o comando hierárquico sobre o pessoal e o serviço, com as competências administrativas correspondentes, e também:
I - representar a agência ativa e passivamente, firmando,
em conjunto com outro conselheiro, os convênios, ajustes e contratos;

II - submeter ao Conselho Diretor os expedientes em matéria de sua competência;
III
cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho
Diretor;
N
encaminhar ao Ministério das Comunicações, quando
for o caso, as propostas e medidas aprovadas pelo Conselho Diretor;
V - requisitar de quaisquer repartições federais, inclusive
da Administração indireta, as informações e diligências necessárias
às deliberações do Conselho Diretor;
VI - assinar os contratos de concessão e os termos de permissão, bem como suas alterações e atos extintivos;
VII - assinar os termos de autorização de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência e de órbita, bem como alterações e atos extintivos;
VIII - aprovar os editais de concurso público e homologar seu
resultado;
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IX - nomear ou exonerar os servidores, provendo os cargos
efetivos ou em comissão, atribuindo as funções comissionadas, exercendo o poder disciplinar e autorizando os afastamentos, inclusive
para missão no exterior;
X - convocar as reuniões ordinárias do Conselho Consultivo,
bem como as reuniões extraordinárias a que se refere o art. 42.
Parágrafo único. O presidente poderá avocar competências
dos órgãos a ele subordinados, podendo delegar a atribuição a que se
refere o inciso VII, bem assim as de firmar contratos e de ordenação
de despesas.
Art. 47. O presidente será substituído pelo conselheiro, escolhido na forma do § 1a do art. 21.
Art. 48. A presidência disporá de um gabinete, a ela vincuIandose também a procuradoria, a corregedoria, a assessoria internacional, a assessoria de relações com os usuários, a assessoria técnica e a
assessoria parlamentar e de comunicação social.
Art. 49. Haverá um superintendente-executivo, que auxiliará
o presidente no exercício de suas funções executivas.
Seção II
Da Ouvidoria
Art. 50. A agência terá um ouvidor nomeado pelo Presidente
da República para mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Art. 51. O ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará
como apoio adnrinistrativo de que necessitar, sendo-lhe dado o direito
de assistir às sessões e reuniões do Conselho Diretor, inclusive as secretas, bem como de acesso a todos os autos e documentos, não se lhe
aplicando as ressalvas dos arts. 21, § 1º, e39 da Lei nº 9.472, de 1997.
Parágrafo único. O ouvidor deverá manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado.
Art. 52. Compete ao ouvidor produzir, semestralmente ou
quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da agência, encaminhando-os ao Conselho Diretor, ao Conselho Consultivo, ao Ministério das Comunicações, a outros órgãos do Poder Executivo e ao
Congresso Nacional, fazendo-as publicar no Diário Oficial da União,
e mantendo-as em arquivo na biblioteca para conhecimento geral.
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Art. 53. O ouvidor atuará com independência, não tendo vinculação hierárquica com o Conselho Diretor ou seus integrantes.
Art. 54. O ouvidor somente perderá o mandato em virtude de
renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
§ 1º Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de improbidade administrativa, será causa da perda do mandato a inobservância, pelo ouvidor, dos deveres e proibições inerentes ao cargo.
§ 2' Caberá ao Ministro de Estado das Comunicações instaurar, nos termos da Lei n" 8.112, de 1990, processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao
Presidente da República determinar o afastamento preventivo do
ouvidor, quando for o caso, e proferir o julgamento.
Art. 55. É vedado ao ouvidor ter interesse significativo, direto
ou indireto, em empresas relacionadas com telecomunicações, nos
termos do art. 29.

Seção III
Da Procuradoria
Art. 56. A procuradoria da agência vincula-se à AdvocaciaGeral da União para fins de orientação normativa e supervisão
técnica.
Art. 57. Cabe à procuradoria:
I - representar judicialmente a agência, com prerrogativas
processuais de Fazenda Pública;
II - representar judicialmente os ocupantes de cargos e funções de direção, com referência a atos praticados no exercício de suas
atribuições institucionais ou legais, competindo-lhe, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome deles para defesa de
suas atribuições legais;
III - apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa,
para fins de cobrança amigável ou judicial;
IV - executar as atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos;
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v - assistir as autoridades no controle interno da legalidade
administrativa dos atos a serem praticados, inclusive examinando
previamente os textos de atos normativos, os editais de licitação, contratos e outros atos dela decorrentes, bem assim os atos de dispensa e
inexigibilidade de licitação;
VI - opinar previamente sobre a forma de cumprimento de
decisões judiciais;
VII - representar ao Conselho Diretor sobre providências de
ordem juridica que pareçam reclamadas pelo interesse público e pelas normas vigentes.
Art. 58. A procuradoria será dirigida pelo Procurador-Geral,
a quem compete especialmente:
I - participar das sessões e reuniões do Conselho Diretor,
sem direito a voto;
11 - receber as citações e notificações judiciais;

111 - desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas
ações de interesse da agência, autorizado pelo Conselho Diretor;
IV - aprovar todos os pareceres elaborados pela Procuradoria.
SeçãoN
Da Corregedoria

Art. 59. A Corregedoria será dirigida por um corregedor e
integrada por Corregedores Auxiliares, conforme dispuser o regimento interno, competindo-lhe:
I - fiscalizar as atividades funcionais dos órgãos e unidades;
11 - apreciar as representações que lhe forem encaminhadas
relativamente à atuação dos servidores;
111 - realizar correição nos diversos órgãos e unidades, sugerindo as medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços;
IV - coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das
carreiras de servidores, emitindo parecer sobre seu desempenho e
opinando, fundamentadamente, quanto a sua confirmação no cargo
ou exoneração;
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v - instaurar, de ofício ou por determinação superior, sindicância e processo administrativos disciplinares relativamente
aos servidores, submetendo-os à decisão do Presidente do Conselho Diretor.
Seção V
Dos Comitês

Art. 60. Por decisão do Conselho Diretor, a agência instituirá
comitês, que funcionarão sempre sob a direção de conselheiro, para
realizar estudos e formular proposições ligadas a seus objetivos,
princípios fundamentais ou assuntos de interesse estratégico.
Seção VI
Das Superintendências

Art. 61. A estrutura da agência compreenderá as seguintes
superintendências, organizadas na forma do Regimento Interno:
I
Superintendência de Serviços Públicos;
n
Superintendência de Serviços Privados;
In
Superintendência de Serviços de Comunicação de
Massa;
IV - Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização;
V - Superintendência de Administração Geral.
Art. 62. As superintendências ficarão sob a direção dos conselheiros, conforme deliberação do Conselho Diretor, podendo ser adotado rodízio entre os conselheiros.
Parágrafo único. O conselheiro será auxiliado pelo superintendente-adjunto, que ficará incumbido da gestão executiva da superintendência.
CAPÍTULO V
Da Atividade e do Controle

Art. 63. A atividade da agência será juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, imparcialidade, igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade.
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-

Art. 64. A agência dará tratamento confidencial às informases técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis que
çolicitar às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações,
d~sde que sua divulgação não seja diretamente necessária para:
I - impedir a discriminação de usuários ou prestadores de
serviço de telecomunicações;
II - verificar o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de a,?,-toriza.ção,_permissão.ouconcessão, especialmente as
relativas à umversalIzaçao dos serviços.
Art. 65. Os atos da agência deverão ser acompanhados da exposição formal dos motivos que os justifiquem.
Art. 66. Os atos normativos de competência da agência serão
editados pelo Conselho Diretor, só produzindo efeito após publicação
no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Os atos de alcance particular só produzirão
efeito após a correspondente notificação.
Art. 67. As minutas de atos normativos serão submetidas à
consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da
União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer à disposição do público na biblioteca, nos termos do regimento
interno.
Art. 68. Na invalidação de atos e contratos será garantida
previamente a manifestação dos interessados, conforme dispuser o
Regimento Interno.

Art. 69. Qualquer pessoa terá o direito de peticionar ou de recorrer contra ato da agência no prazo máximo de trinta dias, devendo sua decisão ser conhecida em até noventa dias, nos termos do
Regimento Interno.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 70. Caberá à agência, nos termos da Lei nº9.472,de 1997,
regular os serviços de telecomunicações no País, substituindo gradativamente os regulamentos, normas e demais regras em vigor.
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Parágrafo único. Enquanto não forem editadas as novas regulamentações, será observado o seguinte:
a) concessões, permissões e autorizações continuarão regidas
pelos atuais regulamentos, normas e regras;
b) continuarão regidos pela Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996,
os serviços por ela disciplinados e os respectivos atos e procedimentos de outorga.
Art. 71. Para permitir a adequada organização das atividades, ficam suspensos, nos trinta dias que se seguirem à instalação da
agência, os prazos estabelecidos para a atuação de suas autoridades
e agentes, relativamente aos procedimentos administrativos que lhe
tenham sido transferidos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não suspende os prazos em curso para os administrados, nem impede a atuação da agência no período de suspensão.
Art. 72. A agência contará com a colaboração do Ministério
das Comunicações para sua implantação e consolidação, podendo
com ele celebrar convênios ou contratos, utilizando, inclusive, recursos do Fiste!.
Art. 73. A Advocacia-Geral da União e o Ministério das
Comunicações, por intermédio de sua Consultoria J uridica, mediante
comissão conjunta, promoverão, no prazo de cento e oitenta dias,
levantamento dos processos judiciais em curso envolvendo matéria
cuja competência tenha sido transferida à Agência Nacional de Telecomunicações, a qual sucederá a União em todos esses processos.
§ 1e A transferência dos processos judiciais será realizada mediante solicitação, por petição, da Procuradoria-Geral da União, perante o Juízo ou tribunal onde se encontrar o processo, requerendo a
intimação da Procuradoria da agência para assumir o feito.
§ 2' Enquanto não opera a transferência na forma do parágrafo anterior, a Procuradoria-Geral da União permanecerá no feito,
praticando todos os atos processuais necessários.

§ 3' A transferência a que se refere este artigo não alcança os
processos judiciais envolvendo a concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.
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Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Comissionadas de Telecomunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações
Cargos/
Funções
n''

Unidade

Superintendência

Assessoria Internacional
Assessoria de Relações com os Usuários
Assessoria Técnica
Assessoria Parlamentar e de Comunicação
Social
Ouuidoria
Corregedoria
Procuradoria
Gerência Geral
Gerência Operacional

NE/
DAS
NE

Superintendente

5
1

SuperintendenteExecutivo
Superintendente-

101.6

5

Adjunto

101.6
102.4
101.5
101.5
101.5

6
1
1
1

Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

1
1
1
1
13
36
38

Chefe
Ouvidor
Corregedor
Procurador
Gerente-Geral
Gerente
Gerente de Unidade
Operacional
Chefe
Chefe

10
16

Divisão de Operações
Serviço de Operações
Escritório Regional

Denominação

Cargo/Função

11

Gerente
FCT-V
FCT-1V
FCT-111
FCT-ll
FCT-1

38
53
43
53
63

101.5
101.4
101.4
101.5
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Comissionadas de Telecomunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações
Código

DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3

DAS Unitário

Quant.

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24

7
18
49
38

45,64
88,92
150,92
47,12
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Código

DAS Unitário

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4

1,11

Quant.

ValorTotal

10
16
6

11,10
16,00
18,48

144

378,18

38
53
43
53
63

76,76
78,44
38,27
41,34
43,47

Subtotal2

250

278,28

Total

394

656,46

1,00
3,08

Subtotall
FCT-V
FCT-IV
FCT-I1I
FCT-I1
FCT-!

2,02
1,48
0,89
0,78

0,69

DECRETO N' 2.339, DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2!! e 3 Q do Decreto n!! 2.220, de 6 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e nos termos do
§ F do art. 18 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 2' e 3' do Decreto n" 2.220, de 6 de maio de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Não se aplica a suspensão de que trata o artigo
anterior às inadimplências referentes aos convênios celebrados
após 6 de maio de 1997.
Art. 3' Até 31 de dezembro de 1997, os órgãos da Administração Pública Federal direta e as entidades autárquicas e fundacionais providenciarão a análise e o saneamento dos processos
relativos a prestação de contas recebidos dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, inclusive daqueles situados nos bolsões de
pobreza, que estejam em situação de inadimplência, ou diligenciarão e adotarão, naquele mesmo prazo, todas as medidas no
sentido de obter as prestações de conta dos recursos transferidos, de modo a regularizar as pendências.
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Parágrafo único. As providências previstas no caput deverão ser tomadas, também, com relação às inadimplências das demais transferências de recursos da União para Estados, Distrito
Federal e Municípios.»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO NO 2.340, DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento temporário do cargo em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica remanejado em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério das Relações Exteriores, um
cargo em comissão Grupo-Direção e Assessoramento Superior
(DAS), nível 102.5, oriundo de órgão extinto da Administração Pública Federal.
§ l' O cargo objeto deste remanejamento não integra a estrutura regimental do Ministério das Relações Exteriores, devendo
constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da AdmiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out.1997
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nistração Federal e Reforma do Estado sendo considerado exonerado o titular nele investido.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.341, DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Estabelece prazos para o exercício de
chefia de posto no exterior para integrantes
da Carreira de Diplomata.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Os Ministros de Primeira Classe, os Ministros de Segunda Classe e os Conselheiros, no exercício de chefia de posto, não
permanecerão por período superior a cinco anos em cada posto e a
dez anos consecutivos no exterior.
Parágrafo único. Na contagem dos prazos a que se refere o caput conta-se o tempo de exercício das funções de Representante Permanente e de Representante Permanente Alterno junto a organismos
internacionais.
Art. 2º Serão removidos para a Secretaria de Estado, até 30
de setembro de 1998, os Ministros de Primeira Classe, os Ministros
de Segunda Classe e os Conselheiros que, naquela data, já tenham
completado o prazo máximo de exercício de chefia de posto a que se
refere o artigo anterior.
Parágrafo único. Os Ministros de Primeira Classe, os Ministros de Segunda Classe e os Conselheiros que, em 30 de setembro de
1998, tiverem completado o prazo a que se refere o artigo anterior, e
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ainda não contem dois anos no posto em que estiverem lotados,
i::ãO removidos para a Secretaria de Estado somente ao completar
esse tempo no posto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.342, DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Altera o Anexo do Regulamento da
Organização e de Custeio da Seguridade
Social (ROCSS), aprovado pelo Decreto
n' 2.173, de 5 de março de 1997.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
• DECRETA:
Art. l' ARelação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Rísco, constante do Anexo do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS), aprovado
pelo Decreto n? 2.173, de 5 de março de 1997, relativamente ao código a seguir indicado, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«34.20-7 Fabricação de Caminhões e Ônibus
2"
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997

7106
DECRETO N' 2.343, DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento, em coráter temporário, do cargo em comissão que
menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado da extinta Fundação Roquette Pinto
para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em caráter temporário até a assinatura do contrato de gestão
com a organização social que absorver as atividades daquela fundação, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 101.6
§ 1º O cargo objeto deste remanejamento não integra a estrutura regimental da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, destinando-se à supervisão das atividades
finalísticas da entidade extinta, devendo constar do ato de nomeação o seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao caput
deste artigo.

§ 2' Assinado o contrato de gestão, o cargo em comissão ora
remanejado será restituído ao acervo de cargos da entidade extinta,
considerando-se exonerado o titular nele investido.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO N' 2.344, DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a instauração de processo
de inventário em entidades em extinção, cujas atividades serão absorvidas por organizações sociais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Este decreto institui o processo de inventário a ser observado pelas entidades extintas, com vistas à obsorção de suas atividades por organizações sociais.
Parágrafo único. No âmbito do inventário, o levantamento
preliminar dos bens móveis e imóveis, dos contratos e convênios e a
identificação dos servidores é suficiente e necessário à celebração do
contrato de gestão com organizações sociais.
Art. 2' Salvo disposição legal em contrário, o processo de inventário ficará a cargo do órgão ou entidade supervisora da entidade
extinta, com supervisão do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Art. 3' Em todos os atos, o inventariante utilizará a denominação social das entidades, seguida da expressão em extinção.

Art. 4' São atribuições do inventariante:
I - viabilizar o prosseguimento das atividades sociais da entidade extinta, até que se efetive a plena absorção de suas atividades
por entidade qualificada como organização social;
II - identificar, localizar e relacionar os bens imóveis e móveis, os acervos técnicos, logisticos, bibliográficos e documentais da
entidade extinta, dispouibilizando os bens móveis ao órgão ou à entidade sup.ervisora;
III - proceder à análise dos contratos e convêuios firmados,
podendo promover sua manutenção, alteração ou rescisão, ouvida a
entidade qualificada como organização social, à qual poderão ser
sub-rogados após a celebração do contrato de gestão;
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IV - proceder, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), ao levantamento e à regularização
dos atos administrativos pendentes e remanescentes, das prestações
de contas dos contratos, convênios e instrumentos similares;
V - adotar as providências cabíveis quanto à regularização
da situação dos bens móveis e imóveis.
VI - encaminhar ao órgão ou entidade supervisora e ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado relação de
inativos, dos cargos efetivos ou em comissão, ocupados ou extintos;
VII - representar a entidade extinta, ativa e passivamente,
em juízo ou fora dele, podendo constituir mandatários;
VIII - praticar os atos de gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de pessoal, da entidade extinta;
IX - requisitar, junto aos quadros da Administração Pública
Federal direta ou indireta, pessoal necessário ao processo de inventariança.

Art. 5' O prazo para conclusão do inventário será de até 180
dias a contar da publicação do ato de nomeação do inventariante, podendo ser prorrogado pela autoridade competente, ouvido o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ lº Compete à autoridade referida no caput dispor, mediante
ato conjunto com o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre os procedimentos adicionais concernentes ao inventário da entidade extinta.
§ 2' A nomeação e a exoneração do inventariante da entidade
extinta serão propostas pelo titular do órgão ou entidade supervisora.

Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.345, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior
(DAS), e Funções Gratificadas (FG) entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Previdên-

cia e Assistência Social, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social, oriundos
da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS
101.4 e dois DAS 101.2;
II - do Ministério da Previdência e Assistência Social para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS
102-4, um DAS 101.3, duas FG-1 e duas FG-3.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n" 1.644, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3' Os apostilamentos decorrentes da alteração de que
trata o artigo anterior deverão ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social fará publicar
no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data
de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Do Mare para o Mpas

Do MPAS para o Mare

(a)

(b)

DAS
Unitário

Código
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.4

3,08
1,24
1,11
3,08

Subtotal1

-

FG-1
FG-3

0,31
0,19

Subtota12

-

Total (1+2)

Saldo do Remanejamento
(a)- (b)

-

Quant.

Valor Total

Quant.

1

3,08

-

Valor Total

-

-

-

2

2,22

-

-

1

3,08

3

5,30

2

4,32

-

-

2
2

0,62
0,38

4

1,00

3

5,30

6

5,32

-

-

3

0,02

-

1

-

1,24
-

Anexo II
(Decreto n' 1.644, de 25 de setembro de 1995)
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Cargos/

Unidade

Funções

n'
3
4

Gabinete do Ministro
Divisão
Serviço

1
2
3

Denominação

Cargo/Função
Assessor do Ministro

Assistente do
Ministro
Chefe
Chefe
Chefe

NE/
DAS/
FG

102.4
102.3
101.5
101.2
101.1
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Unidade

Cargos!
Funções

n'
Assessoria de Comunicação Social
Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão

Assessoria de Assuntos Internacionais
Divisão

Secretaria Executiva
Gabinete

Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Serviço
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamentos e
Finanças
Coordenação
Divisão

NE/
DAS/
FG

8

Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Secretário Executivo
NE
Chefe
101.4
Assessor do
Secretário Executivo 102.4
Assistente do
Secretário Executivo 102.3
FG-1
FG-2
FG-3
Subsecretário
101.5
Assessor
102.2
Chefe
101.1
Coordenador-Geral
101.4
Assessor
102.1
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Coordenador-Geral
101.4
Assessor
102.1
Chefe
101.1
Coordenador
101.3
Chefe
101.2

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Assessor
Coodenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2
4

Subsecretário
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
2
1
2
1
1
2
4

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Denominação
CargolFunção

74
79
100
1
2
1
1
1
2
4
1
2
1
2
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Unidade

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Direito Administrativo
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria da Previdência Social
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Previdenciários
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços
Previdenciários
Coordenação
Serviço

Coordenação-Geral de Estatística e Atuária
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Legislação e Normas
Coordenação
Serviço

Secretaria de Previdência Complementar
Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade e
Estudos Técnicos
Coordenação
Serviço

Cargos!
Funções
n"

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
2
1
3
6
2

Consultor Juridico
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

1
1
1
4
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.1

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1
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Unidade

Coordenação-Geral de Orientação e
Fiscalização

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Sistemas de Infonnação
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Atuária e Regimes
Especiais

Coordenação
Serviço
Secretaria da Assistência Social
Gabinete

Serviço
Departamento de Planejamneto e Normas

Serviço
Coordenação-Geral de Política Nacional de
Assistência Social

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Descentralização da
Assistência Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Contabilidade
Coordenação
Serviço

Cargos!
Funções
n"

1
1
2
7
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe

Assessor
Chefe
Diretor

Assessor
Chefe
Coordenador-Geral

NE!
DAS!
FG

101.4
102.1
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3
101.1
101.6
101.5
101.4
102.1
101.1
101.5
102.2
101.1

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.1

Coordenador
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Cargos!
Unidade

Funções

n"
Coordenação-Geral de Finanças
Divisão
Serviço
Departamento de Desenvolvimento da
Assistência Social
Serviço
Coordenação-Geral de Cadastro
Serviço
Coordenação-Geral de Ação Integrada
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Ações Continuadas,
Acompanhamento e Controle
Coordenação
Serviço
Inpetorio-Gercd. da Previdência Social
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de coletas e Análise de
Dados
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção em
Arrecadação e Assuntos Normativos
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção de Perícias
Médicas
Coordenação
Coordenação-Geral dé Admínsitração
Coordenação
Coordenação-Geral de Inspeção de Benefícios
Coordenação

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1
1
1

Diretor
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.1
101.4
101.3
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Inspetor-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe

101.5
101.3
102.2
101.1

1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2
1
3
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3

1
3
3
1

Secretário Executivo
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

1
10
1
1

Conselho Nacional de Assistência Social
Secretaria Executiva
Coordenação
Divisão
Serviço

8
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Cargos!
Funções

Unidade

n"
Conselho de Recursos da Previdência Social

1

Câmara

8

Serviço
Junta
Divisão
Serviço

1
1
20
1
1

NE/

Denominação
Cargo/Função

DAS/
FG

Presidente do
Conselho
Pesidente da
Câmara
Assessor
Chefe
Presidente da Junta

Chefe
Chefe

101.4
101.2
102.1
101.1
101.1
101.2
101.1

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Previdência
e Assistência Social
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

Situação Atual
Quant.

Quant.

Valor Total

34
64
49
80

19,56
54,34
104,72
79,36
54,39
80,00

35
63
51
80

19,56
54,34
107,80
78,12
56,61
80,00

3,08
1,24
1,11
1,00

6
8
21
19

18,48
9,92
23,31
19,00

5
8
21
19

15,40
9,92
23,31
19,00

Subtotall

-

295

463,08

296

464,06

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

76
79
102

23,56
18,96
19,38

74
79
100

22,94
18,96
19,00

Subtota12

-

257

61,90

253

60,90

552

524,98

549

524,96

7019~7176,

out. 1997

Total (1+2)

3

Valor Total

Situação Nova

11
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DECRETO Nº 2.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Consolida normas de procedimentos a
serem observadas pela Administração PÚblica Federal em razão de decisões judiciais,
regulamenta os dispositivos legais que menciona, e dá outras providências.
.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 131 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alterada pela Medida Provisória n? 1.523-12, de 25 de setembro de
1997,77 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 1º a 4º da Lei
n? 9.469, de 10 de julho de 1997,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem,
de forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente observadas pela Administração PÚblica Federal direta e indireta, obedecidos aos procedimentos
estabelecidos neste decreto.
§ 1a Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal
Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
em ação direta, a decisão, dotada de eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional,
salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa oujudicial.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à
lei ou ao ato normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal.
§ 3º O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, poderá autorizar a extensão
dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto.
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Art. 2° Firmada jurisprudência pelos tribunais superiores, a
Advocacia-Geral da União expedirá súmula a respeito da matéria,
cujo enunciado deve ser publicado no Diário Oficial da União, em
conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Complementar nO 73,
de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 3° À vista das súmulas de que trata o artigo anterior, o
Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações
ou a interposição de recursos judiciais.
Art. 42 Ficam o Secretário da Receita Federal e o ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários,
autorizados a determinar, no âmbito de suas competências e com
base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare
a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
1 - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou
cancelados;
U - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
lU - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou
cancelamento da respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução
fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando
houver impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado
contra a sua constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou
coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei,
tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 5º Nas causas em que a representação da União competir
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, havendo manifestação
jurisprudencial reiterada e uniforme e decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em suas
respectivas áreas de competência, fica o Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorizado a declarar, mediante parecer fundamentado, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, as matérias em
relação às quais é de ser dispensada a apresentação de recursos.
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Art. 6º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
ser autorizado pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, ouvida a Consultoria Juridica, a desistir ou abster-se de propor ações e recursos em demanda judiciais sempre que a ação versar
matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores.
§ l' Na hipótese prevista no caput, o Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social poderá determinar que os órgãos
administrativos procedam à adequação de seus procedimentos à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores.
§ 2' O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
relativamente aos créditos previdenciários, com base em lei ou ato
normativo federal declarado inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, em ação processada e julgada originariamente ou mediante recurso extraordinário, conforme o caso, e
ouvida a Consultoria Juridica, poderá autorizar o INSS a:
a) não constituí-los ou, se constituídos, revê-los, para a sua retificação ou cancelamento;
b) não inscrevê-los em dívida ativa ou, se inscritos, revê-los,
para a sua retificação ou cancelamento;

c) abster-se de interpor recurso judicial ou a desistir de ação de
execução fiscal.
CAPÍTULO II
Das Disposições Especiais
Art. 7' O Advogado-Geral da União e o dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor até R$50.000,OO (cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a não-interposição de
recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança
de créditos, atualizados, de valor igualou inferior a R$l.OOO,OO (mil
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eais) em que interessadas essas entidades na qualidade de auto-

~as, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.

§ l' Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do
titular de Secretaria da Presidência da República a cuja área de
competência estiver afeto o assunto, no caso da União, ou da autoridade máxima da autarquia, da fundação ou da empresa pública.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo às causas relativas
ao patrimônio imobiliário da União e às de natureza fiscal.

Art. 8' O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos
das autarquias, fundaçôes ou empresas públicas federais poderão
autorizar a realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos processos ajuizados por essas entidades, para o recebimento
de débitos de valores não superiores a R$50.000,OO (cinqüenta mil
reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta, observado o disposto no § 2' do artigo anterior.
§ l' O saldo devedor será atualizado pelo índice de variação
da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o valor da prestação
mensal incidirão juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 2' Deixada de cumprir qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias, instaurar-se-á o processo de execução ou nele se prosseguirá,
pelo saldo.
.

Art. 9' As autoridades indicadas no caput do artigo anterior
poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de
quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação, ressalvadas as de natureza fiscal, em
que a competência será da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 10. Ao fim de cada trimestre, os órgãos e as entidades da
Administração Pública Federal direta e indireta encaminharão ao
Ministro de Estado da Justiça, com cópias para o Ministro de Estado
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Chefe da Casa Civil da Presidência da República e para o AdvogadoGeral da União, relatório circunstanciado sobre a fiel execução deste decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Ficam revogados os Decretos nOs 73.529, de 21 de janeiro de 1974, 1.601, de 23 de agosto de 1995, e 2.194, de 7 de abril de
1997.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.347, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Promulga o Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte firmaram, em Londres, em 18 de julho de 1995, um Tratado de Extradição;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse tratado
por meio do Decreto Legislativo nº 91, de 11 de setembro de 1996, publicadonoDiário Oficial da União nº 178, de 12 de setembro de 1996;
Considerando que o tratado entrou em vigor em 13 de agosto de
1997, nos termos do seu art. 18,
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DECRETA:
Art. I" O Tratado de E,,;tradição, firmado e,;,-tre o Governo da
R ública FederatIva do Brasil e o Governo do Remo Umdo da GrãBe~tanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995,
a;ens o por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.10.1997, pãgs. 22956/22958.
DECRETO N' 2.348, DE 13 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Regulamenta a Lei n'2 9.479, de 12 de
agosto de 1997, que concede subvenção econômica a produtores de borracha natural, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 9.479, de 12 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. 1º A subvenção econômica de que trata a Lei n" 9.479, de
12 de agosto de 1997, corresponderá à diferença entre:
I - os preços de referência das borrachas nacionais fixados na
portaria n" 187, de 29 de junho de 1995, do Ministério da Fazenda,
publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 1995;
II - os preços dos produtos congêneres no mercado internacional, tomando-se como base referencial o da borracha tipo Standard
(*) Retificado no

DO de 15.10.1997 (pág. 7421 desta obra).
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MalaysianRubber n? 10 (SMR-10), acrescidos das despesas de nacionalização.
§ l' O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, responsável pelo pagamento da subvenção econômica, publicará o valor
da subvenção devida por quilograma de cada um dos tipos de borracha constantes da portaria de que trata o inciso I deste artigo, tendo em conta:
a) a média aritmética das cotações médias diárias da borracha
natural do tipo Standard Malaysian Rubber n? 10 (SMR-lO), equivalente ao tipo Granulado Escuro Brasileiro n" 1 (GEB-1), nas bolsas
de mercadorias de Singapura, Kuala Lampur e Londres nos quinze
dias anteriores ao da publicação dos preços, com as respectivas cotações das moedas de negociação em dólar americano,
b) que a conversão cambial do dólar americano de que trata a
alínea anterior, para a moeda brasileira, deverá ser realizada com
base na cotação daquela moeda na véspera da publicação dos preços;
c) as despesas de nacionalização relativas a impostos, encargos
sociais, seguros, frete, adicional de frete, armazenagem e outras prevalentes à época de apuração e publicação dos preços.

§ 2' Os valores das subvenções publicados pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento prevalecerão até a véspera da publicação dos novos valores.
Art. 2' A subvenção econômica de que trata o artigo anterior:
I -

terá a duração de oito anos;

II - será de até R$0,90 (noventa centavos de real) por quilograma de borracha do tipo Granulado Escuro Brasileiro n" 1 (GEB1), sendo que, para os demais tipos de borracha, este teto sofrerá os
ágios e deságios correspondentes;
III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte por cento,
quarenta por cento, sessenta por cento e oitenta por cento, a partir
do final do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo anos de vigência
da Lei n" 9.4 79, de 1997, sobre o teto de que trata o inciso anterior, observado o que dispõe o parágrafo único do art. 2' da mencionada lei;

IV - para efeito de cálculo dos ágios e deságios e dos correspondentes rebates nos preços dos demais tipos de borracha, conforme
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estabelecem os incisos I e II anteriores; será tomado como referencial
o preço da borracha tipo GEB-l e guardada a correlação de preços
constantes da portaria de que trata o inciso I do art. 1Q deste decreto.
Art. 3º São beneficiárias da subvenção econômica de que trata este decreto os extrativistas, cultivadores, sejam pessoas físicas
ou juridicas, dedicados à produção de borracha natural no País.
Parágrafo único. A fruição do benefício a pessoas jurídicas
fica condicionada à comprovação, junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, de sua capacidade jurídica e regularidade fiscal.
Art. 4º O pagamento da subvenção econômica aos beneficiários será feito por intermédio das usinas beneficiadoras credenciadas
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, mediante:
I - apresentação do pedido de ressarcimento da subvenção ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, acompanhado de relação contendo o nome do produtor, seu Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Geral de Contribuinte (CGC), local de produção ou
de extração, tipo da borracha natural correspondente, quantidade do
produto adquirido, em quilogramas, o preço respectivo pago ao produtor, os números e as datas das notas fiscais representativas das transações efetivadas;
II - cópia das notas fiscais de venda da borracha beneficiada às
indústrias consumidoras do produto, acompanhada da comprovação do
aceite e da certificação do tipo de borracha comercializado, fornecida
pela compradora final.
§ 1º O pagamento de que trata este artigo será efetivado pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento no prazo de dez dias,
contados a partir da data de recebimento do pedido, respeitados os
limites por tipo de borracha comercializado prevalentes na data de
efetivação da transação, considerada para esse efeito a data constante da nota fiscal respectiva.
§ 2º O pagamento de subvenção relativa à compra de borracha de pessoas jurídicas produtoras estará condicionado à satisfação
da condição estabelecida no parágrafo único do artigo anterior.
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Art. 5' As usinas beneficiadoras, credenciadas pelo Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, manterão em seus arquivos uma
via das notas fiscais emitidas pelos produtores de borracha natural,
ou documento legal equivalente, contendo no verso o atestado do beneficiário de recebimento da subvenção econômica correspondente.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios de que trata
este artigo serão conservados pelas usinas beneficiadoras em boa ordem, no próprio lugar onde forem contabilizadas as operações, à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo e dos
órgãos ou entidades responsáveis pela subvenção.
Art. 6º O Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
I - estabelecerá, em ato normativo, as condições para credenciamento das usinas beneficiadoras de borracha;
II - orientará as pessoas jurídicas sobre a forma de apresentação da comprovação de que trata o parágrafo único do art. 3º deste
decreto;

III - registrará e controlará os pagamentos efetuados e gerenciará o provimento dos recursos necessários à concessão da subvenção;
IV - estabelecerá normas complementares de controle, visando a boa e regular aplicação dos recursos.
Parágrafo único. Dentre as condições para credenciamento
das usinas beneficiadoras constará a de comprovação de sua capacidade jurídica e regularidade fiscal.
Art. 7º Ficam os Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do
Abastecimento autorizados, exclusivamente para o presente exercício, a conceder a subvenção de que trata este decreto sob a forma de
equalização de preços, ao amparo da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, alterada pela Medida Provisória n" 1.512-15, de 9 de outubro
de 1997, e disposições regulamentares.
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em ato normativo, divulgará as condições de concessão da subvenção de equalização de preços de que trata este artigo, observado o
disposto no art. 2º da Lei n? 8.427, de 1992, na sua atual redação.
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Art. 8' A superveniência de fatos que justifiquem a revisão
dos preços de referência da borracha nacional, constantes da portaria de que trata o inciso I do art. l' deste decreto, será ponderada
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento para, se for o
caso, fundamentar, juntamente com os Ministérios da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, proposta de edição de decreto do Poder
Executivo.
Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.349, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. L" do Decreto
n'21.387, de 7 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o afastamento do País de servidores civis da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. l' do Decreto n? 1.387, de 7 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

IV - serviço ou aperfeiçoamento relacionado com a atividade-fim do órgão ou entidade, de necessidade reconhecida pelo
Ministro de Estado;
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§ l' A participação em congressos internacionais, no exterior, somente poderá ser autorizada com ônus limitado, salvo
nos casos previstos no inciso IV deste artigo, ou de financiamento aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) ou pela Fundação Coordenação de Aperfeiço.
amento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cujas viagens serão autorizadas com ônus, não podendo exceder, nas duas
hipóteses, a quinze dias.
......................................................................................................»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.350, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997
Regulamenta a Lei n!l9.055, de lºdejunho de 1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.055, de I" de junho de 1995,
DECRETA:
Art. l' A extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte de asbesto/amianto, no território nacional,
ficam limitados à variedade crisotila.
Art. 2' A importação de asbesto/amianto, da variedade crísotila, em qualquer de suas formas, somente poderá ser realizada após
autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) do Ministério de Minas e Energia e atendidas às seguintes
exigências:
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I - cadastramento junto ao DNPM das empresas importadoras de asbesto/amianto da variedade crisotila, em qualquer de suas
formas, condicionado à apresentação, pela empresa importadora, de
licença ambiental e registro no cadastro de usuário do Ministério do
Trabalho;
II - apresentação, até 30 de novembro de cada ano, ao
DNPM, de previsão de importação, para o ano seguinte, de asbesto/amianto da variedade crisotila;
UI - cumprimento das condições estabelecidas pela legislação
federal, estadual e municipal de controle ambiental, de saúde e segurança no trabalho e de saúde pública, pertinentes a armazenagem,
manipulação, utilização e processamento do asbesto/amianto, bem
como de eventuais resíduos gerados nessa operação, inclusive quanto a sua disposição final.
Art. 3' O cadastramento da empresa importadora de asbesto/amianto no órgão competente referido no inciso I do artigo anterior é válido por doze meses, ao término dos quais, inexistindo a
renovação, será cancelado.
Art. 4' O DNPM e a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho encaminharão, semestralmente, à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo relação atualizada das empresas cadastradas e
aptas a realizarem importação de asbesto/amianto.
Art. 5' Todos os produtos que contenham asbesto/amianto da
variedade crisotila, importado ou de produção nacional, somente poderão ser comercializados se apresentarem marca de conformidade
do Sistema Brasileiro de Certificação.
Parágrafo único. As normas e os procedimentos para aplicação
desse controle serão elaborados e regulamentados até 31 de dezembro de 1998.
Art. 6' As fibras naturais e artificiais quejá estejam sendo comercializadas ou que venham a ser fabricadas deverão ter a comprovação do nível de agravo à saúde humana avaliada e certificada pelo
Ministério da Saúde, conforme critérios a serem por ele estabelecidos, no prazo de noventa dias.
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Art. 7' As empresas de extração e industrialização de asbesto/amianto depositarão nas Delegacias Regionais do Trabalho, no
prazo de noventa dias a contar da data de publicação deste decreto,
cópias autenticadas dos acordos firmados entre empregados e empregadores, nos quais deverão constar cláusulas referentes a segurança e saúde no trabalho.
Art. 8' As empresas que iniciarem o processo de extração e industrialização de asbesto/amianto, após a publicação deste decreto,
terão prazo de doze meses, a contar da data de expedição do alvará
de funcionamento, para depositar nas Delegacias Regionais do Trabalho o acordo firmado entre empregados e empregadores referido
na Lei n' 9.055, de l' de junho de 1995.
Art. 9' As empresas que não assinarem e depositarem o acordo
com os sindicatos de trabalhadores, nos prazos fixados nos arts. 7' e
8', terão o seu alvará de funcionamento automaticamente cancelado.
Art. 10. O monitoramento e controle dos riscos de exposição
ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais, nos termos do art. 4' da Lei n' 9.055, de 1995, poderão ser
executados por intermédio de instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. O credenciamento de instituições públicas ou
privadas especializadas no monitoramento e controle dos riscos de
exposição dos trabalhadores ao asbesto/amianto far-se-á conforme
critérios estabelecidos pelos Ministérios do Trabalho de Minas e
Energia e da Saúde.
Art. 11. Os registros da medição de poeira de asbesto/amianto
deverão ser conservados nas empresas pelo prazo mínimo de trinta
anos, e o acesso a eles é franqueado aos trabalhadores, aos seus representantes e às autoridades competentes.
Art. 12. As empresas de extração e industrialização do asbesto/amianto encaminharão, anualmente, à Secretaria de Saúde do
Estado ou do Município, a listagem de seus empregados, de acordo
com os critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Art. 13. Os Ministérios do Trabalho e da Saúde determinarão
aos produtores de asbesto/amianto da variedade crisotila, bem como
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das fibras naturais e artificiais referidas no art. 2' da Lei n' 9.055, de
1995, a paralisação dofornecimento de materiais às emp:~sa~ que
descumprirem obngaçao estabelecida naquela lei, dando ciencia, ao
mesma tempo, ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
para as providências necessárias.

Art. 14. Fica criada a Comissão Nacional Permanente do
Amianto (CNPA), vinculada ao Ministério do Trabalho, de caráter
consultivo, com o objetivo de propor medidas relacionadas ao asbesto/amianto da variedade crisotila, e das demais fibras naturais e artificiais, visando à segurança do trabalhador.
Parágrafo único. A CNPA elaborará seu regimento interno, a
ser aprovado pelo Ministro de Estado do Trabalho, disciplinando o
seu funcionamento.

Art. 15. Integram a CNPA:
I - dois representantes do Ministério do Trabalho, um dos
quais a presidirá;
II - dois representantes do Ministério da Saúde;
III - dois representantes do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IV - um representante do Ministério do Meio Ambiénte, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - um representante do Ministério de Minas e Energia;
VI - quatro representantes de entidades de classe representativas de empregados e quatro de empregadores.
§ 1" Os membros da CNPA serão designados pelo Ministro de
Estado do Trabalho, após indicação pelos titulares dos órgãos e das
entidades nela representados.
§ 2' A CNPA poderá se valer de instituições públicas e privadas de pesquisa sobre os efeitos do uso do amianto, da variedade crisotila, na saúde humana.
§ 3' A participação na CNPA será considerada serviço público
relevante, não ensejando qualquer remuneração.
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Art. 16. O Ministério do Trabalho estabelecerá, no prazo de
180 dias a partir da publicação deste decreto, critérios para a elaboração e implementação de normas de segurança e sistemas de acompanhamento para os setores têxtil e de fricção.
Art. 17. Caberá aos Ministérios do Trabalho, da Saúde, da
Ciência e Tecnologia e da Educação e do Desporto, mediante ações integradas, promover e fomentar o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados ao asbesto/amianto e à saúde do trabalhador.
Art. 18. A destinação de resíduos contendo asbesto/amianto
ou fibras naturais e artificiais referidas no art. 2' da Lei n" 9.055, de
1995, decorrentes do processo de extração ou industrialização, obedecerá ao disposto em regulamentação específica.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
José Israel Vargas
Gustavo Krause

DECRETO N' 2.351, DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona, altera dispositivos do Decreto nº
1. 796, de 24 dejaneiro de 1996, que aprova a
Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo
I a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Justiça, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, seis DAS 101.4 e seis DAS
102.3;
11 - do Ministério da Justiça para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS 101.3, cinco DAS 101.2, um
DAS 102.1, dez FG-1, sete FG-2 e cinco FG-3.
Art. 2º O art. 2º do Anexo I ao Decreto nº 1.796, de 24 dejaneiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

I -

.

b)

.

3. Departamento Nacional de Trânsito;
.....................................................................................................»

Art. 3º Fica acrescentado à Seção I do Capítulo 111 do Anexo I
ao Decreto nº 1.798, de 1996, o seguinte artigo, renumerando-se os
demais..
«Art. 7º As competências do Departamento Nacional de
Trânsito são as definidas no art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997."
Art. 4º Em decorrência do disposto neste decreto, o Anexo 11
ao Decreto nº 1.796, de 1996, passa a vigorar na forma do Anexo 11 a
este decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6º Fica revogado o art. 20 do Anexo I ao Decreto nº 1.796,
de 24 de janeiro de 1996, e o art. 2º do Decreto n'' 2.315, de 4 de setembro de 1997.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Cláudia Maria Costin
Anexo I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.3
DAS 102.1
FG-1
FG-2
FG-3

3,08
1,23
1,11
1,24
1,00
0,31
0,24
0,19

6

Saldo do Remanejamento (a-b)

Valor Total
18,48

-

-

Quant.

Valor Total

-

3
5

3,72
5,55

-

1
10
7
5

1,00
3,10
1,68
0,95

25,92

31

16,00

9,92

-19

-

7,44

6

-

12

Total

Do MJ pIMare u»

Do Mare plMJ (a)

Quant.

-

-

-

Anexo II
(Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de 1997)
Anexo II
Ministério da Justiça
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Previdência e Assistência Social
Unidades

Cargos!
Funções
n"

2
1

Denominação
Cargo/Função
Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro

NE/

DAS/
FG
102.5
102.4
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Cargos!
Unidades

Funções

n"
2

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral do Gabinete
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Serviço
Asessoria Internacional
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços

4
4
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
4
1
2
1
3
2
5
1
3
3
2
2
5
1
1
1
1

Denominação
Cargo/Função
Assistente do
Ministro
Assistente
Auxiliar
Chefe
Assessor do Chefe
de Gabinete
Assistente
Coordenador-Geral

Chefe
Chefe
Chefe da Asessoria
Coordenador
Chefe
Chefe da Asessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Asessoria
Chefe
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Execuitvo
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário

Assistente do
Subsecretário
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

NEI
DAS!
FG
102.3
102.2
102.1
101.5
102.4
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

NE
102.4
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.5
102.3
102.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
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Unidades
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Informática

Coordenação
Divisão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de Trânsito
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções

nO

Denominação
Cargo/Função

Chefe

4
4
3
1
4
1
1
2
5
2
7
4
7
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

4

Coordenador

11

4
9
1
1
3
1
1
3
5
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2
2
1
6
1
2
2

Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Chefe

Subsecretário
Gerente de
Programa

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor
Assistente de Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

NE!
DAS!
FG
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.3
101.2
FG-1
FG-2
101.5
101.3
FG-1
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.1
101.1
101.1
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Unidades

Cargos!
Funções

n"
Coordenação-Geral de Planejamento
Normativo e Estratégico do Sistema Nacional
de Trânsito
Coordenação-Geral de Planejamento
Operacional do Sistema NacionaI de
Trânsito
Coordenação-Geral de Informatização e
Estatística
Coordenação-Geral de Qualificação do Fator
Humano no Trânsito
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura de
Trânsito
Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico
e da Fiscalização

Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

Gabinete
Serviço

Coordenação-Geral dos Direitos da Pessoa
Coordenação-Geral da Igualdade de Gênero
Coordenação

Departamento dos Direitos Humanos
Coordenação-Geral dos Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
4
6
1
4
3
6

Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-S

1
1

Secretário
Assessor do
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

101.6

1
1
1
4
5
9
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Coordenadora-Geral
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador

102.4
102.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.2
101.4
101.3

Diretor
Auxiliar
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
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Unidades

Cargos!
Funções

DAS!

1
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.5
102.1

1
3
2

101.4
101.3
101.2

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chef
Coordenador
Nacional
Auxiliar

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Secretário
Auxiliar
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.6
102.1
101.4

1
1

Coordenador-Geral
Gerente de
Programa
Chefe
Chefe

101.4

n"
Coordenação-Geral de Gestão do Programa
Nacional de Direitos Humanos
Coordenação
Divisão
Departamento da Criança e do Adolescente
Coordenação-Geral da Criança e do
Adolescente
Coordenação
Divisão
Coordenação Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência
Coordenação-Geral de Articulação
Institucional e Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Planejamento e
Programação
Divisão
Serviço

Secretaria de Justiça
Gabinete
Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas e
Títulos
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Assuntos
Penitenciários
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Classificação Indicativa
Coordenação
Serviço

FG

101.5
102.1

6
1
1

Diretor
Auxiliar

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1

1
1
4
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chef
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
3

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.1

2
1
4
7

Departamento Penitenciário Nacional

NE/

Denominação
CargolFunção
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Unidades

Cargos/
Funções

n"
Departamento de Estrangeiros
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Nacional de Segurança Pública

Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Assuntos de Segurança
pública
Coordenaç-çao
Divisão
Serviço

Departamento de Entorpecentes
Coordenação-Geral de Operações Técnicas
Coordenação

Divisão

Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Divisão

1
1

Denominação
Cargo/Função
Diretor

4
1

Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1

1
3

Secretário

101.6

Assistente do

1
1
1
2
3
2
2
4
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
3
6
2
1
1
1
2
2

Auxiliar
Coordenador

Secretário
Chefe

Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor

Auxiliar
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Diretor

Assistente
Chefe

99
Coordenação-Geral de Operações
Coordenação
Divisão

NE/
DAS/
FG

271
384
1
2
6

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

102.3
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997

7138
Cargos!
Unidades

Funções

n"
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Divisão

Superintendência Regional
Delegacia
Distrito Regional
Departamento de Policia Ferroviária Federal
Secretaria de Direito Econômico

Gabinete
Coordenação
Serviço

Inspetoria-Geral
Inspetoria Regional
Departamento de Proteção e Defesa Econômica

Coordenação-Geral de Assuntos Juridicos
Divisão

Coordenação-Geral de Cotrole de Mercado
Divisão
Coordenação-Geral de Práticas Infrativas
Divisão
Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor

1
2
6
22
156
5
1
1
1
1
1
1
3
2
5
2
2
1
2
5
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe
Chefe
Diretor
Assistente
Secretário
Assistente do
Secretário
Auxiliar

Chefe
Coordenador
Chefe

Inpetor-Chefe
Auxiliar
Inspetor Regional

Diretor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente
Auxiliar

NE/
DAS/
FG
101.4
101.3
101.2
101.3
FG-1
101.1
101.5
102.2
101.6
102.3
102.1
101A
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
FG-1
101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3
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Unidades
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle

Divisão

Cargos!
Funções
n"

1
1
2

Denominação
Cargo/Função

Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe

NE/
DAS/
FG
1014
102.1
1012

Coordenação-Geral de Políticas e Relações de

Consumo
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Divisão
Secretaria de Assuntos Legislativos

Gabinete
Coordenação
Serviço
Departamento de Análise e de Elaboração
Legislativa
Divisão

Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo

Divisão
Departamento de Polícia Federal

Coordenação
Divisão
Serviço
Superintendência Regional- Classe A
Superintendência Regional - Classe B

Arquivo Nacional
Coordenação

1
1
2
1
1
2
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Secretário
Assistente do
Secretário

1
2
1
1
2
2

Chefe
Coordenador
Auxiliar

1
2
1
1

Diretor

1
2
1
1
1
4
11

20
25
14
13
204
245
319
1
2
8
25

Gerente de Projeto
Chefe

Auxiliar
Chefe

Diretor
Auxiliar

Chefe
Diretor
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Diretor-Geral
Assistente
Coordenador

101.4
102.1
1012
1014
102.1
1012
101.6
102.3
1014
1013
102.1
1012
101.1
FG-2
1015
102.1
1012
FG-2
1015
102.1
1012
FG-2
1015
102.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.3
FG-1
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Cargos/
Funções

Unidades

NE/
DAS/
FG

Denominação
Cargo/Função

n'
1
2
1
1

Diretor-Geral
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.2
FG-3

1
4
6
7
7
1
5
5
5
8

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-l

Defensoria Pública da União

1

Subdefensoria Pública da União

1

Defensor PúblicoGeral da União
Subdefensor
Público-Geral da
União

Imprensa Nacional
Divisão
Coordenação-Geral de Produção Industrial
Divisão

Coordenação-Geral de Administração
Divisão

FG-2
Coordenador-Geral
Chefe

FG-3
101.4
101.2
FG-l
FG-2

FG-3
NE

NE

b) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça
Código

DAS

Situação Atual

Unitário

Quant.

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

5
22
36
89
158
81

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

102.5
102.4
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

2
8
10
29
34

Subtotall (+)

474

Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

5
22
42
86
153
81

32,60
108,68
129,36
106,64
169,83
81,00

24,64
12,40
32,19
34,00

2
8
16
29
33

9,88
24,64
19,84
32,19
33,00

732,01

477

747,66

32,60

108,68
110,88
110,36
175,38
81,00
9,88
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~

DAS
Unitário

Código

0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
subtota1 2 (+)

I-

Total

Situação Atual

Quant.
561

595
776

Valor Total
173,91
142,80
147,44

Situação Nova
Quant.
551
588
771

Valor Total
170,81
141,12
146,49

1.932

464,15

1.910

458,42

2.406

1.196,16

2.387

1.206,08

'--

DECRETO N2 2,352, DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Cria o Grupo Executivo para a Conclusão do Projeto de Reassentamento de Populações da Usina Hidrelétrica de Itaparica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
art. 84, inciso VI, da Constituição,
conlere o
DECRETA:
r.

t l' Fica criado o Grupo Executivo para a Conclusão do

.~ de Reassentaroento de Populações da Usina Hidrelétrica de

ProJe o a (Gerpi), coro a finalidade de coordenar a implementação
ItaPdanctrizes e ações para a conclusão do referido projeto.
das Ire
Art. 2' Compete ao Gerpi:
I _ iroplementar as diretrizes e gerenciar as ações estabeleid
la Câroara de Políticas de Infra-Estrutura, do Conselho de
CI as pe
- d o proje
. t o;
ar a a cone Iusao
Governo, P
II _ conduzir os pr?cessos de negociação necessários à conclu_
roancipação do projeto de reassentamento;
sao e e
III _ elaborar plano de trabalho e relatórios periódicos inforCâroara de Políticas de Infra-Estrutura do progresso de
mando a
suas atividadesArt 3' O Gerpi subordina-se à Câmara de Políticas de Infratura e será integrado por até cinco membros, dentre os quais
E s t j-ut.ura,
S
tá - E
ti
um deles será o seu ecre rio xecu IVO.
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§ l' O Presidente da República nomeará o Secretário Executivo do Gerpi, por indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 2' O Ministro de Estado de Minas e Energia designará os
demais membros do Gerpi.
§ 3' O Ministério de Minas e Energia ficará encarregado do
apoio e dos encargos administrativos que se fizerem necessários ao
Gerpi.
Art. 4' O Gerpi terá prazo até 31 de outubro de 1998 para concluir os seus trabalhos.

Art. 5' O Gerpi, no prazo de trinta dias, a contar da data de
sua instalação, elaborará e encaminhará, para aprovação da Câmara de Políticas de Infra-Estrutura, o seu plano de trabalho.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.353, DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos
em comissão que menciona, e dá outras provi-

dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 10 Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, em caráter temporário, até 31 de outubro de 1998, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal:
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I - um DAS 101.5 para o Ministério de Minas e Energia;
II - dois DAS 101.3 para a Casa Militar da Presidência da
República.
§ l' Os cargos objeto deste remanejamento serão alocados às
atividades do Grupo Executivo para a conclusão do Projeto de Reassentamento de Populações da Usina Hidrelétrica de Itaparica e não
integrarão a estrutura regimental do Ministério de Minas e Energia
e da Casa Militar da Presidência da República, devendo constar do
ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão
ao caput deste decreto.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados, serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.354, DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Aprova o Regulamento para o Corpo de
Oficiais da Reserva do Exército (R-68).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto nos arts. 2' e 3' da Lei n" 6.391, de 9 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o Regulamento para o Corpo de Oficiais
da Reserva do Exército (R-68J, que com este baixa.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogados os Decretos nOs 90.600, de 30 de novembro de 1984, 94.503, de 22 de junho de 1987; 95.220, de 13 de novembro de 1987; e 96.225, de 27 de junho de 1988.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
REGULAMENTO PARA O CORPO DE OFICIAIS
DA RESERVA DO EXÉRCITO
(R-68 - RCORE)
Índice dos Assuntos
Art.
Capítulo I - Finalidade, Constituição e Inclusão
Seção I - Da Finalidade
Seção II - Da Constituição
Seção III - Da Inclusão

.
..
..

l'
2º
3º/6º

Capítulo II - Estágios

..

7º/17

Capítulo III - Convocação
.. 18/20
Seção I - Das Convocações
Seção II - Da Convocação como Oficial Temporário e das
Prorrogações
. 21/26
Capítulo IV - Promoções, Transferência de Arroa, Quadro
ou Serviço e Licenciamento
. 27/33
Seção I - Das Promoções
Seção II - Da Transferência de Arma, Quadro ou Serviço .
34
.. 35/39
Seção III - Do Licenciamento
Capítulo V - Exclusão, Reforma e Perda de Posto
Seção I - Da Exclusão da Reserva
Seção II - Da Reforma
Seção III - Da perda do Posto e da Patente

.. 40/41
..
42
. 43/46
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Capítulo VI - Deveres, Direitos e Prerrogativas
Seção I - Dos DDe:er~s p
;;;
Seção II - Dos irei os e rerroga rvas

.

47/50

. 51/54

Capítulo VII - Infra~ões e Penalidades
Seção I - Das Infraçoes
Seção II - Das Penalidades

55
.
. 56/59

Capítulo VIII - Disposições Diversas

.. 60/65

REGULAMENTO PARA O CORPO DE OFICIAIS
DA RESERVA DO EXÉRCITO
(R-68 - RCORE)
CAPÍTULO I
Finalidade, Constituição e Inclusão

Seção I
Da Finalidade
Art. l' O Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (Core) destina-se a:
I - no tempo de paz, completar os efetivos de oficiais nas Organizações Militares (OM);
II - na mobilização ou no decurso da guerra, completar os efetivos de oficiais das Organizações Militares e de outras Organizações
de interesse do Exército.

Seção II
Da Constituição
Art. 2' O Core é constituído pelas 1" Classe da Reserva (Rl1),
2' Classe da Reserva (Rl2) e 3' Classe da Reserva (Rl3).
§ I" A I' Classe da Reserva é constituída pelos Oficiais do
Exército, enquanto pertencerem à Reserva Remunerada.
§ 2' A 2' Classe da Reserva é constituída por:
a) Oficiais de Carreira demitidos, a pedido ou ex of{icio, na forma estabelecida no Estatuto dos Militares, exceto os que perderem o
posto e a patente;
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b) Oficiais e Aspirantes-a-Oficial das Armas, Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência que, havendo concluído com
aproveitamento o ensino profissional da Academia Militar das Agulhas Negras, não tenham sido declarados Aspirantes-a-Oficial de
Carreira, por haverem sofrido reprovação no ensino fundamental e
tenham sido declarados Aspirantes-a-Oficial R/2, de acordo com este
Regulamento;

c) Oficiais e Aspirantes-a-Oficial das Armas, do Quadro de Material Bélico, Engenheiros Militares e dos Serviços, oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva (Ofor);
d) Oficiais e Aspirantes-a-Oficial dos Serviços, dispensados,
por legislação específica relativa a profissional de nível superior, de
freqüentar Ofor;

e) Alunos dos Cursos de Formação de Oficiais da Escola de Administração do Exército (EsAEx), da Escola de Saúde do Exército
(EsSEx) e do Instituto Militar de Engenharia (IME);

fJ Alunos do 5' ano do Curso de Formação e Graduação do IME
que optarem pela carreira militar;
g) Alunos que concluírem, com aproveitamento, o Curso de
Formação e Graduação do IME e não optarem por seguir a carreira
militar.

§ 3' A 3ª Classe da Reserva é constituída por cidadãos de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica que poderão vir a ser convocados como Oficiais do Exército,
conforme o estabelecido no Estatuto dos Militares.

Seção III
Da Inclusão
Art. 3' A inclusão no Core (1" Classe) decorrerá do ato de
transferência do Oficial de Carreira para a Reserva Remunerada.
Parágrafo único. Os Oficiais serão incluídos no posto e na
Arma, no Quadro ou no Serviço a que pertenciam na Ativa.
Art. 4' A inclusão no Core (2" Classe) decorrerá:
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I - da demissão do Oficial de Carreira, a pedido ou ex cfficio,
na forma do estabelecido no Estatuto dos Militares, exceto os que
perderem o posto e a patente;
II - da declaração de Aspirante-a-Oficial da Reserva:
a) do Cadete do último ano que, havendo concluído com aproveitamento o ensino profissional, não obtiver aproveitamento no ensino
fundamental, de acordo com o inciso III do art. 27 deste regulamento;
b) dos que concluíram com aproveitamento os cursos dos Ofor;

III - da conclusão do Estágio de Adaptação e Serviço;
IV - do ingresso em Curso de Formação de Oficial da EsAEx,
da EsSEx e do IME, observado o regulamento de cada estabelecimento de ensino;
V - do ingresso no 5º ano do Curso de Formação e Graduação
doIME, para os que optaram por seguir a carreira militar, observado
o regulamento desse estabelecimento de ensino;
VI - da conclusão do Curso de Formação de Oficiais Engenheiros Militares (CFOEM) do IME pelos alunos do 5º ano do Curso
de Formação e Graduação que não optaram por seguir a carreira militar, observado o regulamento desse estabelecimento de ensino;
VII - da conclusão do Estágio de Serviço Técnico.

Art. 5º São condições para a inclusão no Core (2' Classe):
I - ser brasileiro nato;
II - ser considerado apto para a serviço, em inspeção de saúde
realizada por Junta de Inspeção de Saúde do Exército;
III - possuir condições compatíveis com o oficialato;
IV - não ter antecedentes contrários ao interesse do Exército.
Art. 6º A inclusão no Core (3' Classe) será efetuada nas condições constantes de regulamentação específica.
CAPÍTULOII
Estágios

Art. 7º Os estágios para Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da 2'
Classe da Reserva são os seguintes:
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I
Estágio de Instrução (EI);
Estágio Preparatório para Oficiais Temporários (Epot);
II
III
Estágio de Instrução Complementar (EIC);
IV - Estágio de Adaptação e Serviço (EAS);
V - Estágio de Instrução e Serviço (EIS);
VI - Estágio de Instrução Complementar de Engenheiro
Militar (Eicem);
VII - Estágio de Serviço Técnico (EST);
VIII - Estágio de Aperfeiçoamento e Instrução (EAI).
Art. 8º O EI será realizado, em caráter obrigatório, pelos Aspirantes-a-Oficial R/2 das Armas, do Quadro de Material Bélico e do
Serviço de Intendência, egressos dos Ofor, e se destina a:
I - complementar-lhes a instrução do Serviço Militar Inicial;
II - habilitá-los à promoção ao posto de 2º Tenente;
III - ambientá-los nas atividades correntes de uma Organização Militar;
IV - integrá-los ao círculo dos Oficiais Subalternos que freqüenta, desenvolvendo o espírito de camaradagem, em ambiente de
estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo;
V - identificar os mais indicados à convocação como Oficial
Temporário (OfTmpr).
§ I? O EI deverá ser realizado nas Unidades de Tropa, no ano
seguinte à declaração de Aspirante-a-Oficial R/2.
§ 2º Os Aspirantes-a-Oficial R/2, que forem considerados inabilitados no EI, poderão requerer, dentro do prazo de sessenta dias
após seu término, novo estágio para o ano seguinte, desta vez sem
rernuneraçãove só poderão beneficiar-se uma vez dessa concessão.
§ 3º Os Aspirantes-a-Oficial R/2 que deixarem de realizar o EI
sem justo motivo terão suas situações militares definidas de acordo
com o previsto nas Seções I e II, do Capítulo VII deste regulamento.

Art. 9º O Epot será realizado, voluntariamente, pelos Aspirantes-a-Oficial R/2 que concluírem com aproveitamento o EI e tenham
obtido conceito favorável à convocação como Oficial Temporário, destinando-se a:
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I _

complementar a formação realizada nos Ofor;

II - capadtar os Aspirantes-a-Oficial Rl2 ao desempenho das
funções de OficIal Subalterno;
Parágrafo único. Serão dispensados da realização do Epot,
III nenhum prejuízo para suas convocações, prorrogações posteriose e proIlloções, os convocados para o EST, de acordo com a regulares
.
Illentação em vigor,

Art. 10. O EIC será realizado, voluntariamente, pelos Oficiais
Rl2, convocados como Oficiais Temporários, e destina-se a:
I - aplicar, sob orientação, como Oficiais Subalternos, os conheciIllentos adquiridos no Ofor, no EI e no Epot;
II
habilitá-los à promoção ao posto de l' Tenente;

III -

capacitá-los às prorrogações do tempo de serviço militar.

§ l' Serão dispensados da realização do EIC, sem nenhum
prejuízo para suas convocações, prorrogações posteriores e promoções, a critério do Ministério do Exército, os 2' Tenentes Rl2 convocados para o atendimento de outras necessidades do Exército, na
forilla do inciso IV do art. 18 deste regulamento.
§ 2' O EIC será realizado no primeiro ano da convocação e na
própria OM onde o Oficial estiver classificado.
§ 3' O 2' Tenente Rl2, para realizar o EIC, não poderá ultrapassar, em 31 de dezembro do ano anterior ao da convocação, a idade
de 24 anos.

Art. 11. O EAS, como Serviço Militar Inicial, destina-se, em
caráter obrigatório, aos convocados integrantes das categorias profissionais de nível superior dispensados de freqüentar os Ofor, com a
finalidade de:
I -

adaptá-los à vida militar;

II - proporcionar-lhes condições de aplicação de suas técnicas profissionais;
III - habilitá-los à inclusão no Core;
IV _

habilitá-los à promoção ao posto de 2' Tenente Rl2.
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§ 1º Em caráter voluntário, poderão ser convocados para o
EAS os concludentes de cursos relacionados entre as categorias de
nível superior que já tenham prestado o Serviço Militar Inicial.
§ 2' Se o convocado de que trata o parágrafo anterior já for
Oficial da 2ª Classe da Reserva, a sua incorporação ocorrerá no posto
em que se encontrar na reserva.
§ 3' É permitido, em caráter voluntário, a convocação para o
EAS de mulheres diplomadas pelos Institutos de Ensino destinados
à formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
(MFDV).
§ 4º A prestação do EAS fica condicionada a que o MFDV tenha menos de 38 anos de idade, referidos a 31 de dezembro do ano da
incorporação.
§ 5º O EAS terá duração de doze meses, em duas fases:
a) a primeira, destinada à instrução técnico-militar, com duração de 45 dias e realizada, obrigatoriamente, em Ofor ou Unidade de
Tropa;
b) a segunda, destinada à aplicação de conhecimentos técnicoprofissionais, realizada nas Organizações Militares para as quais foram convocados.

Art. 12.

O EIS terá a duração de doze meses e se destina a:

I - atualizar e complementar a instrução e os conhecimentos
técnico-profissionais de Oficiais já possuidores do EAS;
II - habilitar os Oficiais Rl2, já possuidores do EAS e convocados como Oficiais Temporários à promoção ao posto de l' Tenente.
Art. 13. O Eicem, aplicado aos formandos do Curso de Formação e Graduação do IME, tem caráter obrigatório, e sua duração será
de 24 meses podendo, voluntariamente, ser prorrogado de acordo
com a legislação que regulamentar o Estágio e se destina a:
I - aproveitar a capacidade técnica dos Aspirantes-a-Oficial
Rl2 e 2ºs Tenentes Temporários em retribuição efetiva à Nação;
II - complementar-lhes os conhecimentos técnicos e/ou administrativos;
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lU - habilitá-los à promoção ao posto de 1QTenente, quando
convocados, para atender a mobilização.
Parágrafo único. O Eicem deverá realizar-se imediatamente
após a conclusão do Curso de Formação e Graduação do IME, aos
que optarem por ser Oficial da Reserva.
Art. 14. O EST destina-se aos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial
R/2, aos reservistas de 1e ou 2ª Categorias, aos dispensados de incorporação e às mulheres, todos integrantes de categorias profissionais
de nível superior, voluntários, que irão preencher claros nas OM,
com as finalidades de:
I - adaptá-los à vida militar e/ou readaptá-los às novas
funções;
U - proporcionar-lhes condições para aplicação de suas técnicas profissionais;
UI - habilitá-los às prorrogações sucessivas até o tempo de
serviço máximo permitido;
IV - habilitá-los à promoção até o posto de 1QTenente R/2, convocá-los em caso de mobilização e incluí-los nos Core.
§ 1º A convocação para o EST será em caráter voluntário para
aqueles já graduados em Instituto de Ensino de Nível Superior.
§ 2' A convocação para o EST ficará condicionada a que o voluntário tenha menos de 38 anos de idade, em 31 de dezembro do ano
da incorporação nesse estágio.
§ 3Q O EST terá a duração de doze meses e será dividido em
duas fases:
a) a primeira, destinada à instrução técnico-militar, com duração de 45 dias e realizada, obrigatoriamente, em Ofor ou Unidade de
Tropa.
b) a segunda, destinada à aplicação de conhecimentos técnicoprofissionais e realizada nas OM para as quais foram convocados.

§ 4º As vagas destinadas ao EST e as funções que poderão ser
desempenhadas pelo segmento feminino serão definidas pelo Ministério do Exército.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, ont. 1997

7152
Art. 15. O EAI será realizado pelos Oficiais Temporários no
posto de 1Q Tenente e destina-se a habilitá-los ao exercício dos cargos
de Capitão.
Parágrafo único. O EAI será realizado na própria OM onde o
Oficial estiver classificado e será efetivado em duas fases:
a) 1" fase: por correspondência;
b) 2ª fase: prática-aplicada.
Art. 16. O Ministério do Exército estabelecerá as demais
prescrições para realização dos estágios previstos neste capítulo.
Art. 17. Os Aspirantes-a-Oficial de que trata a alínea d do § 2Q
do art. 2Q estão dispensados da realização de qualquer estágio.
CAPÍTULO III
Convocação

Seção I
Das Convocações

Art. 18. Os Oficiais e os Aspirantes-a-Oficial da Reserva poderão ser convocados, de acordo com a Lei do Serviço Militar, seu regulamento e legislação específica, para:
I - exercício de apresentação da reserva;
II - exercícios militares, manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares;
III - prestação do Serviço Militar Inicial e complementação
da instrução recebida;
IV - atualização, aperfeiçoamento da instrução, habilitação
ao comando de subunidade incorporada, ou para o atendimento de
outras necessidades, em categorias profissionais de nível universitário, das atividades-meio do Exército;
V - preenchimento de claros existentes em tempo de paz,
nas Organizações Militares, como Oficiais Temporários;
VI - em convocação de emergência, evitar a perturbação da
ordem, garantir sua manutenção ou cooperar em caso de calamidade
pública;
VII - atender a mobilização.
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§ I? As convocações previstas neste artigo serão realizadas,
compulsória ou voluntariamente, de acordo com este regulamento e
a legislação em vigor.
§ 2' As convocações previstas nos incisos II, VI e VII serão determinadas pelo Presidente da República e, para os demais casos,
pelo Ministro do Exército.
§ 3' Os alunos do 5' ano do Curso de Formação e Graduação do
IME, que optaram pela carreira militar, são Aspirantes-a-Oficial convocados, observado o regulamento desse estabelecimento de ensino.
§ 4' Os alunos dos Cursos de Formação do IME, da EsAEx e
da EsSEX são Oficiais Rl2 convocados, observado o regulamento de
cada estabelecimento de ensino.
Art. 19. A convocação dos Oficiais e dos Aspirantes-a-Oficial
Rl2 serão feitas, em princípio, pela Região Militar (RM) comjurisdição sobre o local de residência do convocado e para Organização Militar da própria RM.
§ l' O Ministério do Exército estabelecerá as condições que
regularão a convocação tratada neste artigo.
§ 2' A convocação para outra RM poderá ser feita mediante
entendimento com a RM de origem do convocado.
Art. 20. Os convocados que deixarem de se apresentar nos prazos estabelecidos sofrerão as sanções previstas na legislação em vigor.
§ I" Os convocados que desconhecerem seus respectivos destinos de mobilização deverão apresentar-se à autoridade militar mais
próxima de suas residências.
§ 2' Quando a apresentação não puder ocorrer por motivo de
saúde comprovado, este fato deverá ser comunicado, pelos convocados ou por eles credenciada, dentro do prazo de apresentação, à autoridade militar mais próxima.

Seção II
Da Convocação como Oficial Temporário e das Prorrogações
Art. 21. Os convocados para os EIC, EIS, Eicem e EST ou para
as prorrogações do tempo de serviço militar são Oficiais Temporários.
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Parágrafo único. No prescrito neste artigo estão incluídos os
Oficiais e os Aspirantes-a-Oficial de que trata a alínea b do § 2' do
art. 2' deste regulamento, quando convocados, e os alunos do Curso
de Formação de Oficiais da EsAEX, da EsSEx e do IME, bem como os
alunos do Curso de Formação e Graduação do IME, de acordo com legislação específica.

Art. 22. Os Oficiais Temporários das Armas, do Quadro de
Material Bélico e do Serviço de Intendência deverão servir, obrigatoriamente, em OM onde os cargos previstos permitam a aplicação e o
aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos durante a sua formação nos Ofor e nos estágios realizados.
Art. 23. Os Oficiais R/2, bem como os profissionais diplomados em cursos de nível superior, poderão ser convocados como Oficiais Temporários para o preenchimento de claros em OM, em cargos
relacionados com as áreas profissionais de interesse da instituição a
serem fixadas pelo Ministério do Exército.
Parágrafo único. A convocação prescrita no caput deste artigo
ocorrerá nas seguintes condições:
a) apresentação do diploma de conclusão do curso superior na
área de sua especialidade e de interesse do Exército;
b) ser voluntários, para ambos os sexos;
c) os que não forem Oficiais R/2 devem estar quites com suas
obrigações militares e serão convocados como Aspirantes-a-Oficial;
d) todos os convocados deverão realizar a 1e e a 2' fase do EST;
e) as prorrogações de tempo de serviço e o tempo máximo de
permanência no Serviço Militar serão regulados em legislação específica;
fJ quando convocados como Oficiais Temporários, ou para atender uma mobilização, os Oficiais que concluíram o EST estarão habilitados a exercer funções, em sua área técnica, até o posto de 1Q
Tenente;
g) para serem habilitados a exercer funções do posto de Capitão, os Oficiais oriundos do EST deverão realizar o EAI;
h) os convocados para o EST estarão dispensados de realizar
Ofor, Epot e EIC.
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Art. 24. As condições para convocação dos Oficiais Temporários, as prorrogações do tempo de serviço militar, a duração e a interrupção desse serviço serão reguladas em instruções baixadas pelo
Ministério do Exército.
§ 1º Não será concedida prorrogação aos 2º e lºTenentes Temporários:
a) das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência que atingirem 34 anos de idade;
b) oriundos do EIS, do Eicem ou do EST que atingirem 43 anos
de idade.
§ 2º As idades consideradas nas alíneas a e b do parágrafo anterior referem-se a 31 de dezembro do ano do término da prorrogação.
Art. 25. Os Oficiais Temporários estarão sujeitos a todas as
leis e regulamentos militares.
Art. 26. Os Oficiais Temporários não poderão atingir o prazo
total de dez anos de Serviço Militar, contínuos ou interrompidos,
computados, para este efeito, todos os tempos de Serviço Militar
(inicial, de estágios, prorrogações e outros).
CAPÍTULOrv
Promoções, Transferência de Arma, Quadro ou Serviço
e Licenciamento

Seção I
Das Promoções
Art. 27. Serão declarados Aspirantes-a-Oficial da Segunda
Classe da Reserva:
I - os concludentes, com aproveitamento, dos Ofor, inclusive
os do QEM;
U - os dispensados de freqüentar os Ofor, por legislação específica relativa a profissionais de nível superior, no ato de sua incorporação;

lU - os Cadetes do último ano da Aman, reprovados no ensino
fundamental e que tenham sido aprovados no ensino profissional;
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IV - os alunos do IME dos Cursos de Formação e dos Cursos
de Formação e Graduação, estes em seu 5º ano para os que optaram
em seguir a carreira militar;

V - 08 alunos que concluíram, com aproveitamento, o Curso
de Formação e Graduação do IME e não optaram em seguir a carreira
militar.
Art. 28. A promoção dos Aspirantes-a-Oficial ao posto de 2º
Tenente da 2º Classe da Reserva será efetuada quando os mesmos
forem convocados para atender a mobilização ou como Oficiais
Temporários para completar, em tempo de paz, os efetivos de Oficiais
nasOM.
§ l' Os Aspirantes-a-Oficial R/2 matriculados no Eicem serão
promovidos ao posto de 2' Tenente Temporário, seis meses após a
conclusão do Curso de Formação e Graduação, durante a realização
do estágio.
§ 2º Os Aspirantes-a-Oficial R/2 matriculados no EAS e no
EST serão promovidos ao posto de 2' Tenente Temporário, seis meses após a incorporação.
Art. 29. Os Oficiais R/2 poderão, em tempo de paz, ter acesso
gradual e sucessivo nas respectivas Armas, Quadros e Serviços, até
o posto de Capitão, desde que satisfaçam às condições estabelecidas
pela legislação específica e de acordo com os interesses do Exército.

Art. 30. Em caso de mobilização, os Oficiais da Reserva poderão ser comissionados, temporariamente, em postos superiores aos
estabelecidos neste regulamento, nos termos da legislação específica.
Parágrafo único. Os OficiaisR/2, quando mobilizados, poderão
ser promovidos ao posto superior, desde que satisfaçam às condições
exigidas na legislação específica e de acordo com os interesses do
Exército.

Art. 31. O Ministério do Exército fixará os interstícios nos
postos para as promoções na 2ª Classe de Reserva.
Parágrafo único. Serão computados, para fins de interstício,
todos os tempos de Serviço Militar, contínuos ou descontínuos, prestados durante a(s) convocação (ões),
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Art. 32. As promoções na 2' Classe da Reserva obedecerão aos
critérios de antigüidade, bravura e post mortem.
Parágrafo único. As promoções por bravura e post mortem obedecerão ao prescrito na Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armadas e seu regulamento para o Exército.
Art. 33. O Ministério do Exército baixará instruções regulando as promoções na 2ª Classe da Reserva.

Seção II
Da Transferência de Arma, Quadro ou Serviço
Art. 34. Desde que haja interesse para o Exército, por ato do
Comandante da RM, os Oficiais e os Aspirantes-a-Oficial R/2 das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, que
concluírem os Cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária, poderão ser transferidos para os Quadros de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários.

Seção 111
Do Licenciamento
Art. 35. Os Oficias Temporários e os Aspirantes-a-Oficial R/2
serão licenciados pelo Comandante da Região Militar por:
I - solicitação dos interessados, desde que tenham prestado
serviço ativo durante seis meses e não haja prejuízo para o serviço;
n - incapacidade física comprovada em inspeção de saúde;
In - motivo de ordem moral, disciplinar, criminal ou contrário
à Segurança Nacional;
IV - conveniência do serviço.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e IV deste artigo não
se aplica aos convocados para EI, EAS, e Eicem.
Art. 36. Os Comandantes, Chefes ou Diretores de OM deverão licenciar os Oficiais ou os Aspirantes-a-Oficial R/2 por término
do período de convocação ou prorrogação do tempo de serviço.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no art. 26, o Comandante da Região Militar poderá autorizar o adiamento do licenciaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997
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mento previsto no caput deste artigo, por mais 60 dias, caso esteja
em tramitação pedido de prorrogação de tempo de serviço.
Art. 37. Os Oficiais Temporários ou Aspirantes-a-Oficial COnvocados, quando julgados incapazes definitivamente por Junta de
Inspeção de Saúde do Exército, serão licenciados a qualquer tempo.
Parágrafo único. No caso da incapacidade física temporária ou
definitiva, em razão de acidente em serviço ou moléstia nele adquirida, aplicar-se-á a legislação em vigor.
Art. 38. Os Oficiais Temporários ou Aspirantes-a-Oficial R/2,
quando licenciados, conservarão o mesmo posto em que se encontravam na ativa.
Art. 39. Os Oficiais Temporários submetidos a processo no
foro militar ou civil e que venham a ser condenados, serão licenciados, ressalvadas outras disposições legais ou regulamentares.
CAPÍTULO V
Exclusão, Reforma e Perda de Posto

Seção I
Da Exclusão da Reserva
Art. 40. A exclusão da Reserva para os Oficiais Rll é trata em
legislação específica.
Art. 41. Os Oficiais ou os Aspirantes-a-Oficial Rl2 deixarão de
pertencer ao Core por ato do Comandante da Região Militar:
I
idade;
U

lU

a 31 de dezembro do ano em que completarem 45 anos de
no caso de perda do posto e da patente;
ao ingressante em outra Força Singular ou Força Auxiliar;

IV - quando forem incluídos na ativa, em virtude de conclusão de curso de formação para militar da ativa;
V
por falecimento;
VI - por incapacidade física definitiva.
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Seção 11
Da Reforma
Art. 42.
específica.

A reforma dos Oficiais R/1 obedece à legislação

Seção 111
Da Perda do Posto e da Patente
Art. 43. Aos Oficiais R/1, aos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial
Rl2 e aos Oficiais R/3 convocados se aplica, no que couber, o estabelecido no Estatuto dos Militares.
Art. 44. Os Oficiais R/2 e os Oficiais R/3 não convocados perderão o posto e a patente se forem declarados indignos do oficialato
ou com ele incompatíveis, por decisão do Superior Tribunal Militar,
em tempo de paz.
Art. 45. Ficam sujeitos à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, os Oficiais R/2 ou Rl3
não convocados que:
I - forem condenados por tribunal civil ou militar, em sentença transitada emjulgado, a pena restritiva de liberdade individuaI superior a dois anos, mesmo quando beneficiados por livramento
condicional;
II - forem condenados, em sentença transitada em julgado,
por crimes para os quais o Código Penal Militar prescreve penas
acessórias e por .crimes previstos na legislação especial concernente
à segurança do Estado;

III -

houverem perdido a nacionalidade brasileira.

§ 1º Os Aspirantes-a-Oficial Rl2licenciados a bem da disciplina ou enquadrados nos incisos I, II e III perderão o grau hierárquico
e receberão o Certificado de Isenção Militar previsto na legislação
que trata do Serviço Militar.
§ 2º No CaSO dos incisos I, II e IlI, caberá à RM organizar um
processo com cópias das sentenças e remetê-lo à Circunscrição da
Justiça Militar (CJM) respectiva.
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Art. 46. A perda de posto e patente dos Oficiais Rl2 e Rl3 será
efetivada pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) e o
Oficial receberá a Certidão de Situação Militar, prevista na legislação que trata o Serviço Militar.
Parágrafo único. A perda do grau hierárquico dos Aspirantesa-Oficial Rl2 será efetivada pelo Comandante da Região Militar.
CAPÍTULO VI
Deveres, Direitos e Prerrogativas

Seção I
Dos Deveres
Art. 47.
res de:

Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial Rl2 têm os deve-

I - quando convocados, nos termos do art. 18, apresentaremse à autoridade militar no local e prazo determinados;
II - comunicarem, pessoalmente ou por escrito, à RM, sob cuja
jurisdição estiverem, dentro do prazo de sessenta dias:
a) as mudanças de residência ou domicílio, enquanto permanecerem na disponibilidade;
b) as ausências do País e o tempo provável de duração;
c) as mudanças do local de exercício da profissão;
d) as conclusões de curso superior, técnico-científico, pós-graduação, mestrado ou doutorado;
e) quaisquer ocorrências relacionadas com o exercício de cargo
de caráter técnico-científico;
II] - apresentarem à autoridade militar competente o documento comprobatório de situação militar de que forem possuidores,
para fins de anotação, substituição ou arquivamento, de acordo com
a legislação em vigor.

Parágrafo único. Os deveres explicitados neste artigo, quando
os Oficiais ou os Aspirantes-a-Oficial estiverem ausentes do País,
deverão ser cumpridos junto aos consulados brasileiros.
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Art. 48. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial Rl2 e os Oficiais
Rl3, não-convocados, respondem por suas condutas e atos perante
autoridade civil, de acordo com a legislação comum.
Parágrafo único. Caso a prática da falta ou crime de natureza
civil acarrete repercussão na sua situação militar na Reserva, serlhe-ão aplicadas as sanções previstas nos Regulamentos Militares.

Art. 49. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial da Reserva, nãoconvocados, no desempenho de atividade profissional civil, pública
ou particular, não poderão fazer uso ou citação de suas qualidades
de Oficiais da Reserva.
Parágrafo único. Nos assuntos técnicos, cientificas ou militares, se o fizerem em decorrências de suas vivências como militares,
assumirão inteira responsabilidade por seu atos.

Art. 50. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial Rl2 convocados
têm os deveres de Oficial de Carreira e ficam sujeitos às disposições
de leis e regulamentos pertinentes.
Seção II
Dos Direitos e Prerrogativas

Art. 51. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial Rl2, quando convocados, desfrutam:
I - dos direitos e prerrogativas de seu posto, constantes das
leis e regulamentos atinentes aos Oficiais de Carreira, ressalvados o
disposto neste regulamento e dispositivos específicos para os Oficiais
.
da Reserva;
II - amparo do Estado, quando julgados incapazes definitivamente, em razão de acidente em serviço ou moléstia dele decorrente.
Parágrafo único. Não se aplicam aos Oficiais ou Aspirantes-aOficial Rl2, nas condições deste artigo, o estabelecido no Estatuto
dos Militares, quanto à vitaliciedade, presumida ou assegurada, e ao
direito à estabilidade.

Art. 52. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial da Reserva, que
forem servidores públicos civis da Administração direta, quando
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convocados em caráter compulsório, contarão o período de convocação como tempo de efetivo serviço, tendo assegurada, ao serem licenciados, a reintegração imediata no cargo ou emprego que exerciam,
de acordo com a legislação em vigor.

Parágrafo único. Os servidores públicos da Administração direta, quando convocados para EI ou para EAS, poderão optar pelos
vencimentos ou salários do cargo ou emprego que exerciam em seus
órgãos de origem, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 53. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial R/2 que forem
servidores públicos civis da Administração indireta ou empregado
de empresa privada, quando convocados em caráter compulsório, terão assegurado o retorno a seus empregos até trinta dias após o licenciamento do Serviço Ativo.
Parágrafo único. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial R/2 amparados por este artigo contarão tempo de serviço para fins de aposentadoria e outros efeitos previstos na legislação, mas não poderão
optar pelos vencimentos ou salários relativos aos empregos que
exerciam.
Art. 54. Os Oficiais e Aspirantes-a-Oficial da Reserva usarão
uniformes militares somente quando incluidos no Serviço Ativo.
§ Iº Aos Oficiais RlI é permitido o uso do uniforme, nas condições prescritas no RUE, para comparecer a solenidades militares e,
quando autorizados pelo Comandante da Guarnição, a cerimõnias
cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes
de caráter particular.
§ 2º Os Oficiais R/I designados para o serviço ativo, enquanto
nessa situação, farão jus ao uso de uniformes, insígnias e emblemas,
nas mesmas condições do pessoal da ativa.
§ 3º Em caráter excepcional, desde que requerido pelo interessado e a necessidade seja devidamente justificada pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM, o Ministro do Exército poderá
autorizar o uso de uniforme pelos Oficiais R/I Prestadores de Tarefa
por Tempo Certo.
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CAPÍTULO VII
Infrações e Penalidades

Seção I
Das Infrações
Art. 55. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial que deixarem de
cumprir qualquer dos deveres mencionados no art. 47 deste regulamento não estarão em dia com suas obrigações militares.

Seção II
Das Penalidades
Art. 56. Os Aspirantes-a-Oficial R12 que deixarem de se apresentar, sem justo motivo, para a realização do EI deverão pagar a
multa correspondente a cinco vezes a multa mínima e no documento
comprobatório de sua situação militar (Certidão de Situação Militar) deverá ser anotado:
Pagou multa
Deverá realizar o EI em C
)
ano
Não está em dia com suas obrigações militares.
§ 1Q Incorrerão na multa correspondente a dez vezes a multa
mínima, caso não se apresentem para a realização do estágio:
a) pela segunda vez;
b) em cada uma das demais vezes.
§ 2' Os Aspirantes-a-Oficial R/2 só estarão em dia com as suas
obrigações militares após a realização do EI, o qual deverá ser requerido ao Comandante da Região Militar que jurisdiciona o município onde residam.
Art. 57. Os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial da Reserva, que
deixarem de cumprir o que dispõe o art. 47 deste regulamento, não
estarão em dia com suas obrigações militares e incorrerão na multa
correspondente a cinco vezes a multa mínima.
Art. 58. O valor da multa mínima será o fixado pelo Regulamento da Lei do Serviço Militar.
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Art. 59. Os Aspirantes-a-Oficial do QEM só estarão em dia
com suas obrigações militares após a realização do EICEM.
CAPÍTULO VIII
Disposições Diversas

Art. 60. A movimentação dos Oficiais Temporários poderá ser
realizada, em caráter excepcional e por interesse próprio, de acordo
com a legislação que regula a movimentação de Oficiais e Praças do
Exército.
Art. 61. Os Oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares, reservistas ou não, serão incluídos, para efeito
de mobilização, na situação de «com destino», enquanto estiverem
em serviço nas respectivas Forças Auxiliares.
Parágrafo único. Os demitidos e os que forem transferidos
para a Reserva permanecerão na situação de «sem destino» e, em
caso de mobilização, poderão ser designados para ocupar cargos nas
suas respectivas Forças Auxiliares no posto que possuíam quando
em serviço, exceto os que perderam o posto e a patente.
Art. 62. Os Oficiais Temporários poderão inscrever-se em
concurso de admissão a cargo civil ou para ingresso em outra Força
Singular ou Força Auxiliar, mediante autorização do Comandante
da Região Militar.
Art. 63. Os Oficiais Temporários aprovados em concurso para
ingresso em outra Força Singular ou Força Auxiliar serão excluídos
do estado efetivo e mantidos como adidos pelo Comandante, Chefe
ou Diretor da OM, desligados e licenciados a contar de suas inclusões na nova Força.
Art. 64. Os Oficiais Rl2 que perderem seus postos e patentes
deverão restituir as respectivas Cartas-Patente à RM, que as remeterá à Diretoria de Promoções.

Art. 65. Os Oficiais Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, dispensados de freqüentar os Ofor, quando convocados,
continuarão a ser regidos pela Lei n Q 5.292, de 8 de junho de 1967, e
por este regulamento.
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DECRETO NO 2.355, DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Altera dispositivos do Decreto nº 967, de
29 de outubro de1993, e do regulamerüo aprovado pelo Decreto n" 2.013, de 26 de setembro
de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei Complementarn' 69, de 23 dejulho de 1991,
DECRETA:
Art. 1º A alínea b do inciso V do art. 3º e a Seção U do Capítulo
VI do Título UI do Decreto n' 967, de 29 de outubro de 1993, passam
a vigorar com a seguinte redação:
«b)

ao Secretário-Geral da Marinha (SGM)

Seção II
Ao Secretário-Geral da Marinha"
Art. 2º O art. 2' do Regulamento da Caixa de Construções de
Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha (CCCPMM), aprovado pelo Decreto nº 2.013, de 26 de setembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 2º A CCCPMM é supervisionada pelo Ministério
da Marinha, por intermédio da Secretaria-Geral da Marinha e
do concurso dos órgãos de Controle Interno do Ministério da
Marinha.»
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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DECRETO N' 2.356, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização (PND) da Companhia Energética de Alagoas (Ceal).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, para os fins da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Companhia Energética de Alagoas (Ceal),
Art. 2º As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da Centrais
Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir

DECRETO Nº 2.357, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a subconta especial destinada a atender às despesas com o Programa
de Administração Patrimonial Imobiliário
da União (Proap).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6' da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e no art.
36 da Medida Provisória n' 1.567-8, de 9 de outubro de 1997,
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DECRETA:
Art. F A gestão da subconta especial do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (F'undaf), instituído pelo Decreto-Lei n? 1.437, de 17 de dezembro de 1975, destinada a atender ao Programa de Administração
Patrimonial Imobiliário da União (Proap), reger-se-á pelo disposto
neste decreto.
Art. 2Q Caberá à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda elaborar:
I - a proposta orçamentária e as alterações que se tornarem
necessárias durante a execução do orçamento;
II - a programação financeira de desembolso;
III - o relatório de gestão integrante da tomada de contas.
Parágrafo único. Os atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial serão de competência do Secretário do Patrimônio da
União, que poderá delegá-la quando se tornar necessária a execução
descentralizada dos recursos ou propiciar a respectiva agilização.
Art. 3 Q A proposta orçamentária de que trata o inciso I do artigo anterior integrará a proposta orçamentária do Fundaf.
Parágrafo único. Iniciado o exercício financeiro, a Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, na qualidade de gestora do Fundaf, provisionará a Secretaria do Patrimônio da União com
a totalidade dos créditos orçamentários disponíveis, fazendo os repasses financeiros correspondentes, em conformidade com a programação financeira aprovada pelo Ministério da Fazenda.
Art. 4º Constituem receitas do Proap as receitas patrimoniais,
arrecadadas a partir de 15 de fevereiro de 1997, decorrentes de:
I - multas;
II - parcela do produto das alienações de imóveis realizadas
combase no programa, nos percentuais adiante indicados, observado
o limite de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:
a) vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
b) quinze por cento, no ano 1999;
c) dez por cento, no ano 2000;
d) cinco por cento, nos anos 2001 e 2002;
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III -

outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.

Art. 5" Os recursos a que se refere o artigo anterior destinarse-ão a custear, complementarmente, as despesas, inclusive de investimento, que objetivem as atuações típicas da Secretaria do Patrimônio da União necessárias ao incentivo à regularização, ao
cadastramento, à fiscalização, à utilização ordenada e à alienação de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à secretaria, em especial as relacionadas com:

I
II

desenvolvimento de recursos humanos;
modernização organizacional e estrutural do órgão;
III
modernização da legislação patrimonial;
IV
implementação de novas tecnologias de suporte às funções do orgão;
V - divulgação do órgão e de suas atividades;
VI - identificação, demarcação, cadastramento, regularização e fiscalização dos bens imóveis de domínio da União;
VII - elevação da arrecadação de receitas patrimoniais;
VIII - desimobilização;
IX - definição do modelo de gestão dos imóveis de uso especial;
X - utilização ecológica, social e econômica dos bens imóveis de domínio da União;
XI - contratação de serviços de terceiros, inclusive de estagiários, aquisição de materiais de consumo e permanentes, construção e aquisição de bens imóveis e outros projetos e atividades
necessários à execução do Proap.
Art. 6' Na exceção orçamentária, financeira e patrimonial do
programa e na tomada de contas do gestor, observar-se-ão as normas
pertinentes fixadas para os órgãos da Administração Federal direta.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.358, DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre as competências e atribuições do Administrador da massa da extinta
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(L/oydbrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2' da Medida Provisória nº 1.592, de 15 de outubro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica o administrador da massa da extinta Companhia
de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) autorizado a utilizar os
saldos financeiros disponíveis, bem como os valores apurados na alienação de que trata o § 2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.592, de
15 de outubro de 1997, para custear as despesas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, devendo, no encerramento dos trabalhos, recolher o saldo remanescente à conta do Tesouro Naciona!.
Art. 2º Ao administrador da massa da extinta Lloydbrás
compete:
I - proceder ao levantamento dos processos judiciais em que
a extinta Lloydbrás seja parte e transferi-los para a Advocacia-Geral
da União;
II - convalidar os atos do liquidante da extinta Lloydbrás nas
atividades em curso na data da extinção, especialmente aquelas decorrentes dos leilões realizados em 8 e 14 de outubro de 1997, bem
como efetuar o pagamento de despesas com serviços contratados durante o período de liquidação;
III -elaborar o balanço de extinção da Lloydbrás;
IV - inventariar os bens móveis e imóveis, para fins do disposto no § 2' do art. 1º da Medida Provisória n" 1.592, de 1997;
V - encaminhar ao Ministério da Fazenda, por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional, em atendimento ao disposto no Decreto n' 1.647, de 26 de setembro de 1995, e alterações posteriores;
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a) quadro demonstrativo das obrigações da extinta Lloydbrás;
b) originais dos instrumentos contratuais ou de outros documentos comprobatórios de tais obrigações;
c) declaração expressa do então liquidante ou do administrador, bem como manifestação da auditoria interna da extinta
Lloydbrás ou de auditoria externa, reconhecendo a certeza, liquidez
e exatidão dos montantes das obrigações;
d) pronunciamento, se houver, do Conselho Fiscal da extinta
Lloydbrás ou da Secretaria Federal de Controle;

VI - transferir, à Secretaria do Tesouro Nacional, os haveres
mobiliários, financeiros e outros direitos da extinta Lloydbrás;
VII - proceder ao tratamento do acervo documental, transferindo-o para o Arquivo Nacional;
VIII - proceder ao encerramento dos registros da extinta
Lloydbrás nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais;
IX - praticar todos os atos necessários ao cumprimento das
atribuições contidas neste decreto, bem como movimentar contas
bancárias, firmar acordos, transigir, pagar, receber e dar quitação;

X - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado,
no âmbito de sua competência.
Art. 3' O administrador, para cumprir as atribuições deste
decreto, poderá contratar os serviços indispensáveis, por tempo determinado, por meio de empresas especializadas, prestadoras de
serviços ou cooperativas, inclusive nas áreas jurídica, contábil, financeira e administrativa.
Art. 4º A remuneração do administrador será equivalente ao
cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
DAS-5.
Art. 5' As atribuições conferidas por lei ou pelo estatuto da
extinta Lloydbrás à Assembléia Geral de Acionistas serão exercidas
pelo Ministro de Estado da Fazenda e as do Conselho Fiscal, referentes às demonstrações financeiras do exercício de 1996 e ao balanço
de extinção, pela Secretaria do Tesouro Naciona!.
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Art. 6º O administrador ficará jurisdicionado à Secretaria de
Controle Interno no Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, à qual apresentará a prestação de contas dos atos de sua
administração.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados, na forma da
lei, pelo administrador, desde a data de sua designação até a da publicação deste decreto.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.359, DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Remaneja cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) que menciona e dá outras prouidênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, em caráter provisório, até 30 de
abril de 1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social, três
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), código DAS 102.4, a serem alocados na Secretaria de Assistência Social.
§ 1º Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura Regimental do Ministério da Previdência e
Assistência Social, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
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§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.360, DE 31 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a dissolução e extinção da
Companhia Nordestina de Sondagens e
Perfurações (Conesp) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Resolução nº 22,
de 22 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Desestatização,
DECRETA:
Art. 1º Fica dissolvida a Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (Conesp), incluída no Programa Nacional de
Desestatização pelo Decreto nº 2.039, de 15 de outubro de 1996.
Art. 2º A dissolução da Conesp far-se-á de acordo com as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, conforme determina
o art. 24 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 3º Para o cumprimento do disposto nos artigos anteriores, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
acionista controladora da Conesp, será representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do § 1º do art. 126 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
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Art. 4' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará no prazo de oito dias, contados da data de publicação deste decreto: assembléia geral da acionistas, para os fins de:
I - nomear o liquidante, cuj a escolha deverá recair em
servidor efetivo da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, indicado pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, conforme disposto na alínea a do I'
do art. 21 da Lei n? 8.029, de 1990, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de Presidente da companhia e poderá manter vigentes os contratos de trabalho dos servidores da sociedade
dissolvida, que forem estritamente necessários à liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindi-los, com a imediata quitação
dos correspondentes direitos;
II - declarar extintos os mandatos e cassada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membr~s dos Conselhos .de Administração e FIscal da sociedade, sem prejuízo da responsabilidade pelos
respectivos atos de gestão e de fiscalização;
III - nomear os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte um representante da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
IV - fixar no prazo de, no máximo, 180 dias, no qual se efetuará a liquidação, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, mediante proposta do
liquidante.
§ l' A convocação de que trata este artigo far-se-á com, pelo
menos, oito dias de antecedência da assembléia, mediante publicação do edital no Diário Oficial da União e emjornal de grande circulação, editado na cidade em que estiver situada a sede da
companhia, contendo local, data, hora e a ordem do dia.
§ 2' O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-á das
providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da
entidade em liquidação, nos termos da Lei n" 6.223, de 14 de julho de
1975, alterada pela Lei n' 6.525, de 11 de abril de 1978.
§ 3' Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o liquidante será assistido pela Secretaria de Controle Interno do MinistéCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7019-7176, out. 1997

7174
rio do Planejamento e Orçamento, podendo, ainda, mediante contrato
e nos termos da legislação vigente, compor equipe para assessorá-lo
no desempenho de suas atribuições" constituída de pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, finanes].
Ta e administrativa, cujos nomes deverão ser aprovados pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
§ 4º As despesas relacionadas com a liquidação da Conesp correrão à conta da entidade liquidanda e, em caráter suplementar, à
conta da Sudene ou do Ministério do Planejamento e Orçamento,
que, sem prejuízo da liberação ao liquidante dos recursos necessários, realizará acordo compensatório com a Secretaria do Tesouro NacionaI, que, por sua vez, levará em conta os ajustes recíprocos
decorrentes do disposto no art. 2' deste decreto.
Art. 5º Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá
usar a denominação social seguida das palavras «em liquidação»,
Art. 6º Aplicar-se-âo, no que couber, as disposições do Decreto
nº 244, de 28 de outubro de 1991, ao procedimento de dissolução da
Conesp.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.361, DE 31 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a dissolução e extinção da
Companhia Siderúrgica da Amazônia (Sidercma) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Resolução nº 10,
de 18 de setembro de 1997, do Conselho Nacional de Desestatização,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7019-7176, out. 1997
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DECRETA:
Art. I" Fica dissolvida a Companhia Siderúrgica da Amazônia
(Siderama), incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo
Decreto n" 2.303, de 18 de agosto de 1997.
Art. 2' A dissolução da Siderama far-se-á 'de acordo com as
disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, conforme determina o art. 24 da Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 3º Para o cumprimento do disposto nos artigos anteriores, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionalconvocará, no prazo
de oito dias, contados da data de publicação deste decreto, Assembléia Geral de Acionistas, para os fins de:

I - nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo da Administração Pública Federal direta, autárquica ou
fundacional, indicado pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, conforme disposto na alínea a do § I" do art. 21
da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, o qual terá remuneração equivalente à do cargo de Presidente da companhia e poderá manter vigentes os contratos de trabalho dos servidores da sociedade
dissolvida que forem estritamente necessários à sua liquidação, devendo, quanto aos demais, rescindi-los, com a imediata quitação dos
correspondentes direitos;
II - declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do
presidente, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Sociedade, sem prejuízo da responsabilidade pelos
respectivos atos de gestão e de fiscalização;

III - nomear os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, dele fazendo parte um representante da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
IV - fixar o prazo de, no máximo, 180 dias, no qual se efetuará
a liquidação, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, mediante proposta do
liquidante.
§ 1º A convocação de que trata este artigo far-se-á com, pelo
menos, oito dias de antecedência da assembléia, mediante publicação
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p.
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do edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação,
editado na cidade em que estiver situada a sede da companhia, contendo local, data, hora e ordem do dia.
§ 2" O liquidante, além de suas obrigações, incumbir-se-á das
providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da
entidade em liquidação, nos termos da Lei n? 6.223, de 14 de julho de
1975, alterada pela Lei n" 6.525, de 11 de abril de 1978.
§ 3" Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o liquidante será assistido pela Secretaria Federal de Controle, podendo,
ainda, mediante contrato e nos termos da legislação vigente, compor
equipe para assessorá-lo no desempenho de suas atribuições, constituída de pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, financeira e administrativa, cujos nomes deverão
ser aprovados pelo Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.
§ 4" As despesas relacionadas com a liquidação da Siderama
correrão à conta da entidade liquidanda.

Art. 4" Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá
usar a denominação social seguida das palavras «em liquidação».
Art. 5" Aplícar-se-ão, no que couber, as disposições do Decreto
n Q 244, de 28 de outubro de 1991, ao procedimento de dissolução da
Siderama.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(SIN)

DECRETO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1997 (*)
Delegada competência ao Ministro dos
Transportes para a prática dos atos que especifica.

o PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso lI, da Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo MT n" 50000.000155/97-39,
DECRETA:
Art. l' Ficam delegadas ao Ministro dos Transportes atribuições para celebrar, em nome da União, Acordo de Cooperação Técnica Não Reembolsável com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), objetivando a elaboração de estudos de viabilidade do
Corredor Inter-Oceânico de Transportes.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de fevereiro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

(") Publicado neste número por ter sido omitido no mês de fevereiro de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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(1)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$45.897.000,OO, em favor do Ministério
do Planejamento e Orçamento, para reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE PAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso IH, alínea c, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$45.897.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e
sete mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de ingresso de operação de crédito externa.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de outubro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 2.10.1997, pág.

21920.
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(2)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$401.492,OO, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei nº 9.487, de 1º de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial no valor de R$401.492,OO (quatrocentos e
um mil, quatrocentos e noventa e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício
de 1996.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos art. I" e 2º, fica alterada a receita do Fundo do Serviço Militar, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 2.10.1997, págs. 21920/21921.
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(3) DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$206.488. 830, 00, em [avor do Ministério da Justiça e do 1hbunal
de Contas da União, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea c, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor global de R$206.488.830,00 (duzentos e seis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1°e 2º, fica alterada a receita do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), na forma indicada no Anexo III deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,lº de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1997. págs. 21921/21922.
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(4)

DECRETO DE 1· DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$303.969,OO, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESlDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
PRESlDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
denfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a auto~zação contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
lJnião (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministé'0 da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suple~entar no valor global de R$303.969,OO (trezentos e três mil,
novecentos e sessenta e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
AnexO II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1· de outubro de 1997; 176º da Independência e 109· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1997, págs. 21922/21923.
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(5)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão do Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50710.00025lJ92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de janeiro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais, outorgada ao Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda., inicialmente Rádio Cidade de Araxá Ltda., pela
Portaria n" 9, de 18 de janeiro de 1983, publicada no Diário Oficial
da União de 20 subseqüente, cuja denominação social foi alterada
pela Portaria n" 271, de 7 de dezembro de 1988, tendo passado para a
condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para sua estação pela EM n'159, de 24 de julho de 1984, publicada em 14 de agosto seguinte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, l' de outubro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(6)

DECRETO DE I' DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Patos S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000657/93,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos a partir de I' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube de Patos S.A., outorgada pelo Decreto n" 47.274, de 20 de novembro de 1959, e renovada
pelo Decreto n" 89.534, de 9 de abril de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 10 seguinte, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, I" de outubro de 1997; 176'dalndependênciae 109'da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(7) DECRETO DE 1· DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Patrocínio Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gercue.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV; e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n· 50710.000145/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 647, de 11 de julho de 1949, renovada pelo
Decreto n· 89.544, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 12 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1· de outubro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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(8)

DECRETO DE 1° DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Casper Líbero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6°, inciso I, do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n'' 50830.000994193,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1° de maio
de 1993, a concessão da Fundação Casper Líbero, outorgada pelo
Decreto n? 10.052, de 22 de julho de 1942, renovada pelo Decreto
n" 92.332, de 27 de janeiro de 1986, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, F de outubro de 1997; 176° da Independência e 109° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(9)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da TV Globo de
Juiz de Fora Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (TV), na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gercus.

O VICE-PRESIDENTE,DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000409/92,
DECRETA:
Art. L" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 26 de
março de 1993, a concessão da TV Globo de Juiz de Fora Ltda., originariamente Rádio Industrial de Juiz de Fora Ltda., outorgada pelo
Decreto n" 2.236, de 22 de janeiro de 1963, renovada pelo Decreto
n' 83.706, de 9 de julho de 1979, publicado no Diário Oficial da União
de 10 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sérgio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(10)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
Formiguense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6 2 , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n2 507 10.000103/94,
DECRETA:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 2 , da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Formiguense Ltda., originariamente Rádio Voz de Formiga S.A., outorgada pela Portaria MVOP
nº 381, de 27 de julho de 1941, autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, pela Portaria n? 171, de 12 de dezembro de 1994, e
renovada pelo Decreto nº 89.426, de 8 de março de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3 2

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 1" DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Vale do
Rio TIetê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cide.
de de José Bonifácio, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 29100.000039/90,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 17 de junho de 1990, a concessão da Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., outorgada
pela Portaria n" 123, de 10 de junho de 1980, publicada no Diário
Oficial da União de 17 de junho seguinte, tendo adquirido a condição
de concessionária conforme Decreto n" 86.673, de 30 de novembro de
1981, publicado no Diário Oficial da União de 2 de dezembro subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de José Bonifácio, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE F DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Pereirinha, situado no Município de
Gcmeleira, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Pereirinha, com área de 787,0000ha (setecentos e oitenta e sete hectares),
situado no Município de Gameleira, objeto do Registro nº R-30-28, fi.
85, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis de Ofício Único da
Comarca de Gameleira, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(13)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Dois Braços, situado no Município de Água Preta, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art.. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Dois Braços, com área de 227,400ha (duzentos e vinte e sete hectares), situado no Município de Agua Preta, objeto do Registro n? R-1.484, fi. 18,
Livro 3-H e Matrícula n' 266, fi. 77v., Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis de Ofício Único, da Comarca de Água Preta, Estado
de Pernambuco.
Art. 2 Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(14)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio das Pedras, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio das
Pedras, com área de 766,7582ha (setecentos e sessenta e seis hectares, setenta e cinco ares e oitenta e dois centiares), situado no Município de Uberlândia, objeto da Matrícula n? 11.550, ficha 1, Livro 2,
do Cartório do Segundo Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(15)

DECRETO DE 1e DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio das Pedras, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras o, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio das
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ília 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e I09º
Bj-ast ,
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(16)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Córrego Grande, situado no Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências.

O VICE_PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
e ,
os arts . 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
conterem
. R p Fed Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Córrego
Grande, com área de 525,1917ha (quinhentos e vinte e cinco hectares, dezenove ares e dezessete centiares) situado no Município de
Itaguaçu, objeto do Registro n' R-1-1.848, fi. 267, Livro 2-C e Matrícula n" 3220, fi. 48, Livro 2-K, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de servidão de 7,0200ha (sete hectares e dois ares), da Escelsa
- Centrais Elétricas do Espírito Santo S.A.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Lagoa, situado no Município de Peroíôndio, Estado de Goiás, e dá outras providências.

o VICE_PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
e f rem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
cdon erts 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
~a
.
.
.
n" 8.629, de 25 de fevereIro de 1993, e 2' da LeI Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforagrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
~:Lei n? 4.504, de 30 de nov:mbro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
d fevereiro de 1993, o imóvel rural denommado Fazenda Lagoa,
em área de 2. 129,3200ha (dois mil, cento e vinte e nove hectares e
trinta e dois ares), situado no Município de Perolândia, objeto do Rer~tro n'R-1-7.667, fi. 67, Livro 2-UI, do Cartório de Registro de ImógI"S Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protesto, da Comarca
ve,
de J ataí, Estado dee Goiá
mas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(18)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Itatiunga, situado no Município de Patos, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado !tatiunga, com área de
3.429,9000ha (três mil, quatrocentos e vinte e nove hectares e noventa ares), situado no Município de Patos, objeto do Registro n' R-I5.038, fls. 89/89v, Livro 2-S, do Cartório de l' Ofício de Notas e Registros - Carlos Trigueiro, da Comarca de Patos, Estado de Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aOS
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7197
mentarnQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(19)

DECRETO DE lº DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Celestino, situado no Município de Nova VenéciaJ Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE. DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n Q 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Celestino,
com área de 314,4277ha (trezentos e quatorze hectares, quarenta e
dois ares e setenta e sete centiares) situado no Município de Nova
Venécia, objeto do Registro n Q R-l.7246, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(20)

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campo Limpo, situado no Município de Pocone, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O vrCE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Limpo, com área de 1.022,3192ha (um mil, vinte e dois hectares,
trinta e um ares e noventa e dois centiares), situado no Município de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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poconê, objeto do Registro nºR-1-11.324, fi. 1, Livro 2, do Cartório do
l' Oficio da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legai prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I" de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(21)

DECRETO DE l' DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Ribeirão da Glória situado no Município
de Santo Antonio do Leoerger, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177·7420, out. 1997
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ribeirão da Glória,
com área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e oito hectares), situado no Município de Santo Antonio do Leverger, objeto do Registro
nO R-8-35.502, fi. 4, Livro 2, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista ria Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(22)

DECRETO DE 1° DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Cruz e Outros, situado
nos Municípios de Poço Redondo e Canindé
de São Francisco, Estado de Sergipe, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:

t l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforAr ária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
ma a~n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
da LeI reiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
de feveOutros, com área de 1.367,7000ha (um mil, trezentos e sesCruz e sete hectares e setenta ares), situado nos Municípios de Poço
sen;a do e Canindé de São Francisco, objeto dos Registros nOs R-2Re
fi. 197, Livro 2-N; R-2-3.627, fi. 266; Livro 2-P e R-3-2.957, fi.
3.2t~0 2-M, do Cartório do I' Oficio e Oficialato do Registro Geral
61'1 1óVeis da Comarca de Porto da Folha, e Registros nOs R-1-267,
de ~ Livro 2-B; R-1-234, fi. 34, Livro 2-B e R-1-233, fi. 33, Livro 2-B,
fi. ~ ,rtório do l' Ofício e Oficial do Registro Geral de Imóveis da Codo ao de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.

f

marc(.L

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
á uinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
III . qtentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXIS serão beneficiados com a sua destinação.
que
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto,
terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
?Sso
ínct nr' da Constituição.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (In cr a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
nar al de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleru ntar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leIll~ prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial~ente em glebaúnica,.de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente,
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, l' de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(23)

DECRETO DE 1· DE OUTUBRO DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4Q do Decreto-Lei nQ 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o aumento de capital social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de R$1.441.857.772,40
(um bilhão, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) para R$1.540.881.945,10 (um bilhão, quinhentos e quarenta
milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco
reais e dez centavos), mediante a incorporação de créditos da União
no valor de R$99.024.l71,34 (noventa e nove milhões vinte e quatro
mil, cento e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2º Fica a União autorizada a subscrever as ações até o valor de R$1,36 (um real e trinta e seis centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo
legal.
Art. 3·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1Q de outubro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.

MARCO ANTONIODE OLIVEIRADE MACIEL
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(24)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Aldeia SOS de Goioerê, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Goioeré, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
onferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terI e cdo art. 6º, inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
r;;3 e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53740.000279/93,
DECRETA:
h

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
• 4.117 de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
~ 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
s:rviço de radiodifusã? sonora em onda média, na Cidad~ de Goioe, Estado do Parana, outorgada ongmanamente a Rádio Curió
~ida. pela Portaria nº 195-B, de 23 de agosto de 1961, renovada pelo
Decr~to nº 90.576, de 28 de novembro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 29 subseqüente, e transferida para a Fundação
Aldeia SOS de Goioerê, pelo Decreto nº 98.115, de 5 de setembro de
1989 sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7204
(25)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Riidia Difusora Batatais Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Batatais, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.001630/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Difusora Batatais Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nº 866, de 30 de setembro de 1946, e
renovada pelo Decreto nº 89.426, de 8 de março de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7205
(26)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sonora em onda
média, na Cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53790.000639/94,
DECRETA:
Art. lº Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Sociedade Difusora Rádio Cultura
Ltda., pela Portaria MVOP n' 984, de 9 de outubro de 1944, e renovada pelo Decreto n? 89.629, de 8 de maio de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997

7206
(27)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Transfere para a Rádio Globo Catari_
nense Ltda., a concessão outorgada à Em-

presa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau
Estado de Santa Catarina.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e nos termos do art. 94, item 3,
alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº 29106.000091/90,
DECRETA:
Art. 1· Fica transferida para a Rádio Globo Catarinense
Ltda., a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à Sociedade
Rádio Difusora Vale do Itajaí Ltda., pela Portaria MVOP n· 393, de 8
de maio de 1957, transferida para a Empresa Rádio Difusora Cidade
Jardim Ltda., pela Portaria n? 62, de 23 de abril de 1981, renovada
pelo Decreto n? 89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 30 seguinte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7207
(28)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Indaial Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade

de Indaial, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50820.000042/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de IndaiaI,
Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Sociedade
Rádio Clube de Blumenau Ltda., pela Portaria n' 393, de 11 de
maio de 1954, renovada pelo Decreto n? 89.481, de 27 de março de
1984, transferida para a Rádio Clube de Indaial Ltda., pelo Decreto
n? 92.773, de 12 de junho de 1986, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997

7208
(29)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Teófilo
Otoni Ltda., para explorar serviço de rcuiiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000436/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Teófilo Otoni Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n' 190, de 23 de fevereiro de 1946, e renovada pelo
Decreto n? 91.011, de 27 de fevereiro de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997

-

7209
(30)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora de Joinville Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50820.000074/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Joinville Ltda., outorgada originariamente à Rádio Difusora de Joinville S.A., pela Portaria MVOP n? 527, de 7 de outubro de 1940, e renovada pelo Decreto
n' 89.370, de 8 de fevereiro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de J oinville, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7210
(31)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Transfere para a Fundação Igreja Evangélica Assembléia de Deus a concessão outorgada à Rádio Maranata Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Fírminópolis, Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53670.000070/97,
DECRETA:
Art. 1" Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Maranata Ltda., pelo Decreto n" 96.148, de 10 de junho de 1988, publicado
no Diário Oficial da União de 13 subseqüente, para a Fundação Igreja Evangélica Assembléia de Deus explorar, pelo restante do prazo,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Firminópolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de 'I'elecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

-

7211
(32)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação São
José do Paraíso, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ih conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos teros do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
~83, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29710.000348/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 28 dejulho
de 1992, a concessão transferida para a Fundação São José do Paraíso pelo Decreto de 17 de março de 1997, publicado no Diário Oficial
d; União de 18 seguinte, originariamente outorgada à Rádio Difusorade Pouso Alegre Ltda., pela Portaria nº 141 de 22 de julho de 1982,
publicada no Diário Oficial da União de 28 seguinte, tendo adquirido a condição de concessionária em virtude de aumento de potência
autorizado pela Exposição de Motivos nº 253, de 28 de novembro de
1985, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileíro de Telecomunicações, leis subseqüentes e Seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Alvorada
de Cardoso Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cardoso, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 29100.000661/90,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 18 dejulho
de 1990, a concessão da Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., outorgada
pelo Decreto n' 84.878, de 8 de julho de 1980, cujo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União de 18 de julho seguinte,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cardoso, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Autoriza a empresa Watt's Alimentos
S.A. a estabelecer filial na República Fede-

rativa do Brasil, sob a denominação social
de Watt's Alimentos S.A. do Brasil. e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o discosto no art. 64 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940,
::'antido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT n" 52700-000376/97-08,
DECRETA:
Art. l' Fica a empresa Watt's Alimentos S.A., com sede social
na Rua Luís Alberto de Herrera, n" 195, Edifício Inter Express, 2'
andar, conjunto 202, Assunção, República do Paraguai, autorizada a
funcionar no Brasil, por intermédio da filial Watt's Alimentos S.A.
do Brasil tendo como objeto social a importação, comercialização e
distribuição dos produtos alimentícios produzidos pela matriz, com
capital destacado de R$20.000,OO (vinte mil reais), para o desempenho das suas atividades em território nacional, obrigando-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2' Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Watt's Alimentos S.A. é obrigada a ter permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial Watt's
Alimentos S.A. do Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar
quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser de
mandado e receber citação inicial pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de órgão governamental, sob as condições autorizadas;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique a mudança de condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folbas do Diário Oficial da União e dos
documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folba do Diário Oficial da União, do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e de jornal de grande
circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do art. 70 e
parágrafo único do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

(35)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no ualarde R$243. 000, 00,
em favor da Presidência da República, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189; n. 10, t. 2, p- 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$243.000,00 (duzentos e quarenta
e três mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo

está publicado no DO de 7.10.1997, pág. 22385.

(36)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscalda Uniãocrédito suplementar no valor ole R$17.115.000,OO,
em favor do Ministério da Marinha, para re[orço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n'9.500, de 16 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de R$17.1l5.000,00 (dezessete milhões,
cento e quinze mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos oriundos de superávit financeiro do Tesouro.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 7.10.1997, pág. 22386.
(37)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1996, crédito especial no valor de R$837.000,OO,
aberto pelo Decreto de24 dedezembro de 1996,
em favor do Ministério do Planejamento e Or"
çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1996, no valor de R$837.000,00 oitocentos e trinta e sete mil reais),
crédito especial autorizado pela Lei nº 9.410, de 20 de dezembro de
1996, e aberto pelo Decreto de 24 de dezembro de.1996, na forma do
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado
em 31 de dezembro de 1996.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo

está publicado no DO de 7.10.1997, pág. 22386.

(38)

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$13.661.845,OO, em {avordo Ministério
da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art:. 84, inciso IY! da Consti~uição, e ten~o ~m vista a autorização contIda no art. 6-, mcISO I, almea a, da LeI n- 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$13.661.845,00 (treze milhões, seiscentos e sessenta e um mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 7.10.1997, págs. 22387/22388.
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$7.999.000,OO) em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$7.999.000,00 (sete milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito da mesma
subatividade indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 7.10.1997, págs. 22388/22389.
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Triângulo, situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termoS dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Triângulo,
com área de 920,0000ha (novecentos e vinte hectares), situado no
Município de Rio Brilhante, objeto do Registro nº R-16-3.006, fi. 122v,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica. autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de SUapublicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(41) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Contrato/Serrinha, situado no Município de Arataca, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Contrato/Serrinha, com
área de 567,5750ha (quinhentos e sessenta e sete hectares, cinqüenta
e sete ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Arataca,
objeto das Matrículas nOs 992 e 3.496, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Una, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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(42) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara ?e. interesse social, para fins de
refor'}'la agrarta, partf!. do imóvel rural CQnhecido ~o; ~azenda Agua Bonita, situado
no Municipio de Juscimeim; Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA R~PÚBLICA, no uso da.s atribuições que
lhe conferem os arts. 84, mClsoo IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da LeI n-.4.504, de 30 d:; novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereIro de 1993, e 2- da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629 de 25
de fevereiro d~ 1993, o imóvel rural de~ominado Fazenda Ag~a Bonita com área de 2.791,0000ha (dOIS mil, setecentos e noventa e um
hectares), situado no Município d<: ~uscimeira, objeto da Matricula
n' 7.062, fi. 162, Livro 2-Z, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeit?s deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agnco~as, bem. como as benfeitorias
existentes no imóvel refendo no artigo antenor e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de s.etembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Planalto da Velhacaria, situado no Município de Paranaíba, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Planalto da Velhacaria,
com área de 3.004,0000ha (três mil e quatro hectares), situado no Município de Paranaíba, objeto dos Registros nOs R-1-6.190, fl. 1, Livro 2;
R-1-7.321, fl. 1, Livro 2 e R-1-10.772, fl. 2, Livro 2, do Cartório do lº
Oficio da Comarca de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. la, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, com área de 6.871,8347ha (seis mil,
oitocentos e setenta e um hectares, oitenta e três ares e quarenta e
sete centiares), situado no Município de Marabá, objeto dos Registros nOs R-1-11.478, n, 1, Livro 2-A; R-1-11.479, a. 1, Livro 2-A; R-215.731, fl. 1, Livro 2 e R-1-15.732, fl. 1, Livro 2, todos do Cartório Silvino Santis, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(45) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural formado pelas propriedades denominadas Capim Assu
ou Paratibe, Santa Bárbara, Granja Nossa
Senhora das Neves, Granja Taboleirinho e
Gleba n" 7, conhecido por Ouro Verde, situado no Município do Conde, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural formado pelas propriedades denominadas Capim Assu ou Paratibe, Santa Bárbara, Granja Nossa
Senhora das Neves, Granja Taboleirinho, Taboleirinho e Gleba nº 7,
com área de 338,0000ha (trezentos e trinta e oito hectares), situado
no Município do Conde, objeto dos Registros nOs R-3-670, fi. 71, Livro
2-C; R-1-4.787, fi. 212, Livro 2-K; 50.097, fi. 139, Livro 3-BA; 40.670,
fi. 42, Livro 3-BA, do Cartório Carlos Ulysses, do Serviço Registral
da Zona Sul da Comarca de João Pessoa e R-1-5.626, fi. 70, Livro 2-W
e R-1-1.671, fi. 223, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Alhandra, Estado da Paraíba.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
ninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
m':~entes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
e~: serão beneficiados com a sua destinação.
q Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
na ai de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complerurnt ar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lem~ prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialg nte em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preme
. arobiient e.
servação
do meio
o

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(46)

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Barro Vermelho/Canudos, situado no
Município de Barra, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barro Vermelho/Canudos, com área de 5.966,6000ha (cinco mil, novecentos e
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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sessenta e seis hectares e sessenta ares), situado no Município de
Barra, objeto dos Registros nºs R-3/1.550, fi. 158v e R-3/1.553, fi.
160, ambos do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipo_
tecas da Comarca de Barra, Estado da Bahia.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso IH, da Constituição.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento COm a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(47) . DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amparo, situado no Município
de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de refora agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
raLein. 4.504, de 30 de.no:,embro de 1964, e 22 da Lei n· 8.629, de 25
d fevereiro de 1993, o imóvel rural denommado Fazenda Amparo,
em área de 1.124, 1771ha (um mil, cento e vinte e quatro hectares,
d~zessete ares e setenta e um centiares), situado no Município de
Dourados, objeto do Registro n" R-3-64.890, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Dourados, Estado do Mato GrosSO do Sul.
Art. 20 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(48)

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Figueira, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda da Figueira, com área de 567,4471ha (quinhentos e sessenta e sete hectares, quarenta e quatro ares e setenta e um centiares), situado no
Município de Pinheiro Machado, objeto dos Registros n's 16.143, fi.
34, Livro 3-AT e R-1-4.104, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Ofício de
Registros Públicos da Comarca de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(49)

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Ximbocu, situado no Munictpio de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ximbocu, com
área de 136,0113ha (cento e trinta e seis hectares, um are e treze centiares), situado no Município de São Luiz Gonzaga, objeto do Registro
nº R-40-1.999, fi. 4, Livro 2, do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São Marcos, situado no Município de São Borja, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São Marcos, com área de 402,0606ha (quatrocentos e dois hectares, seis ares
e seis centiares), situado no Município de São Borja, objeto dos Registros nOs R-9-6.698, fi. 3, Livro 2; R-9-14.884, fi. 2v, Livro 2; R-157.089, fi. 4, Livro 2; R-10-14.886, fi. 2v, Livro 2; R-9-15.389, fi. 3v, Livro 2 e R-3-17.483, fi. Iv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica. autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177

M742ü,

out. 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Pinheiro Machado, situado no
Município de Pinheiro Machado, Estada do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pinheiro
Machado, com área de 775,5642ha (setecentos e setenta e cinco hectares, cinqüenta e seis ares e quarenta e dois centiares), situado no
Município de Pinheiro Machado, objeto dos Registros n's R-5-1. 767 e
R-6-1.767, fi. 2, Livro 2, do Cartório do Ofício de Registros Públicos
da Comarca de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p.

7177~7420,

out. 1997
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(52)

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Cambaí, situado no Município
de São Nicolau, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Cambai;
com área de 740,2691ha (setecentos e quarenta hectares, vinte e seis
ares e noventa e um centiares), situado no Município de São Nicolau,
objeto do Registro nº R-1-4.098, ficha 1, Livro 2, do Cartório do Ofício
do Registro de Imóveis de São Nicolau, Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Nassau-Editora, Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista O que consta do Processo Administrativo
n' 53660.000281/95,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 24 de
outubro de 1995, a concessão da Nassau-Editora, Rádio e Televisão
Ltda., outorgada pelo Decreto n" 85.213, de 29 de setembro de 1980,
cujo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União
de 24 de outubro de 1980, sendo o prazo residual da outorga mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, Sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(54)

DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Poços de Caldas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000648/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Rádio Cultura de Poços de Caldas
Ltda., outorgada originariamente à Rádio Cultura de Poços de Caldas S.A., pelo Decreto n' 1.237, de 25 de junho de 1962, renovada
pelo Decreto nº 90.277, de 3 de outubro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União de 4 seguinte, cujo prazo residual de outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, OUt. 1997
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DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1997
Autoriza a TV Globo Ltda. a realizar incorporação da TV Globo de São Paulo Ltda.
e da Rádio Globo Capital Ltda., transfere
para a incorporadora as concessões outorgadas às incorporadas para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens (TV),
nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte e
Brasília, Estados de São Paulo, MinasGeraie e Distrito Federal, respectivamente, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
~tem 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53000.008745/97,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a incorporação pela TV Globo Ltda.
das sociedades TV Globo de São Paulo Ltda. e Rádio Globo Capital
Ltda., bem assim a transferência para o patrimônio da incorporadora dos ativos e passivos das sociedades incorporadas.
Parágrafo único. Em decorrência da incorporação de que trata
este artigo, fica a TV Globo Ltda. autorizada a promover a reforma e
a consolidação do seu contrato social, objetivando a criação de filiais
nas cidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte
(MG) e Brasília,(DF), bem como a elevação do seu capital social para
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), representado por
1.000.000 (hum milhão) de cotas, no valor de R$20,00 (vinte reais)
cada, assim distribuídas:
Cotas
Valor(R$)
Cotistas
910.000
18.200.000,00
Roberto Marinho
600.000,00
30.000
Roberto Irineu Marinho
600.000,00
30.000
João Roberto Marinho
30.000
José Roberto Marinho
600.000,00
1.000.000
20.000.000,00
Total
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Art. 2" Ficam transferidas para a TV Globo Ltda. as conces,
sões para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV),
nas Cidades de São Paulo, Estado de São Paulo, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e Brasília, Distrito Federal, outorgadas, respectivamente, à TV Globo de São Paulo Ltda., pelo Decreto nº 30.590,
de 22 de fevereiro de 1952, renovada nos termos do decreto de 1º de
agosto de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 72, publicado
no Diário Oficial da União em 16 de agosto de 1996, e à Rádio Capital Ltda., pelo Decreto nº 35, de 12 de outubro de 1961, renovada conforme Decreto de 28 de julho de 1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo n? 80, publicado no Diário Oficial da União de 29 de
agosto de 1996, e pelo Decreto nº 921, de 27 de abril de 1962, renovada consoante Decreto de 26 de julho de 1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 84, publicado no Diário Oficial da União em 29 de
agosto de 1996.
Parágrafo único. A exploração dos serviços de radiodifusão,
cujas outorgas são transferidas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,7 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(56) . DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Cria a Embaixada do Brasil na República de Madagascar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Embaixada do Brasil na República de
Madagascar.
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Art. 2' Amissão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Maputo, República de Moçambique,
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(57)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio São Luiz
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São
Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53790.000207/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de
maio de 1994, a concessão da Rádio São Luiz Ltda., outorgada pela
Portaria n? 969, de 18 de novembro de 1948, renovada pelo Decreto
n' 90.278, de 3 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe_
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Cons_
tituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(58)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Pirassununga, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo

n' 50830.000038/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.11 7, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nO 916, de 31 de outubro de 1945, e renovada pelo Decreto n' 89.553, de 12 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União de 13 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177·7420, out. 1997
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2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe_~t. Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Consraçao_
t·Wlçao.
I
t 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ar . íll'a 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da

°

Bras

,

República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(59) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água I, situado no Município de Morrinhos,
Estados de Goiás, edá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
nferern os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terlhe c;; s artS. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
mot .on' 8629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
~~ de 6'de julho de 1993,

7;'1

DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforgrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
ma~ei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
~a ~ vereiro de 1993, p imóvel rural denominado Fazenda São Doe. e os dos Olhos D'Agua I, com área total de 3.524,4509ha (três
ml~gquinhentos e vinte e quatro hectares, quarenta e cinco ares e
rru :e centiares), situado no Município de Morrinhos, objeto dos RenO~ros n's 26.274, fi. 160, Livro 3-AP; 26.754, fi. 287, Livro 3-AP;
r;.009, fi. 48, Livro 3-AQ; R-1-10.563, fi. ~16, Livro 2-AR; R. 110.564, fi. 117, Livro 2-AR; 1?039, fi. 290, Livro 3-X; 6.9~6, fi. 128,
Livro 3-S; 11.8~4, fi. 205, Livro 2-AX; 24.368, fi. 10, Livro 3-AO;
4.866, fi. 121, Livro 2-S; 18.853, fi. 56, Livro 3-AJ; 11.093, fi. 52, LIa 3-Z' R. 1-1.171, fi. 30, LIvrO 2-E; R. 3-2.072, fi. 71, LIvrO 2-H;
Ys.544,'fl. 251, Livro 3-AI; 45, fi. 67, Livro 2; 13.229, fi. 188, Livro 3Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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AC; 12.996, fi. 108, Livro 3-AC; 12.771, fi. 29, Livro 3-AC; 11.068, fi.
47, Livro 3-Z; 11.343 fi. 145, Livro 3-Z; 20.168, fi. 137, Livro 3-AR;
19.076, fi. 129, Livro 3-AJ; 10.088, fi. 05, Livro 3-Y; 16.795, fi. 269,
Livro 3-AG; 9.391, fi. 98, Livro 3-X; 13.736, fi. 106, Livro 3-AD;
16.513, fi. 189, Livro 3-AG; 10.099, fi. 8, Livro 3-Y e 25.891, fi. 61, Livro 3-AP, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas, da Comarca de Morrinhos, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(60)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Agropecuária Londrina, conhecido por Fazenda Raizama, situado no
Município de Rosário Oeste, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leie Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária
Londrina, conhecido por Fazenda Raizama, com área de 2.439,5000ha
(dois mil, quatrocentos e trinta e nove hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Rosário Oeste, objeto dos Registros nOs R-141.914, fi. 2, Livro 2 e R-17-1.914, fi. 3, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barranqueira, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mos d03 arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barranqueira,
com área de 2.326,0482ha (dois mil, trezentos e vinte e seis hectares,
quatro ares e oitenta e dois centiares), situado no Município de Cács.
res, objeto da Matrícula n" 17.615, fi. 177, Livro 2-M-3, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(62)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento do Taquaral, situado
no Município de Heitorai, Estado de Goiás,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 deQnovembro de 1964, 2Q
da Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 da Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,Q c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2 da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda São Bento
do Taquaral, com área de 1.134,9800ha (um mil, cento e trinta e
quatro hectares e noventa e oito ares), situado no Município de Heitoraí, objeto dos Registros nQs R-2-708, fi. 225 e R-2-709, fi. 226, ambos do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis, Títulos,
Documentos, Protesto, Pessoa Jurídica e Tabelionato de Notas da
Comarca de Itaberaí, Termo de Heitoraí, Estado de Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Q
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176 da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(63)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda Novo Horizonte Il, situado no
M unictpio de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

o

PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos tere dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
d';'Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
9 76 de 6 dejulbo de 1993,
DECRETA:
n
'
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para finsde.refora agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, mClSO VI,
III Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
da fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Novo Hod~ nte Il com área de 1.188,7249ha (um mil, cento e oitenta e oito
í::~tares! 'setent~ e dois.ares e quart::nta e n~ve centiares), situa.do no
MunicípIO de. GOIás, objeto dos Registros nos R-1-13.601, fi. 83, R-113 603 fi. 84, R-1-13.605, fi. 85, R-1-13.607, fi. 86, R-1-13.609, fi. 87
IÍ.1.í3.637, fi. 102, todos do Livro 2-AT, do Cartório de Registro
aI de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
er Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
. . uinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Ill,;,qtentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
e:XIS serão beneficiados com a sua destinação.
que Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (lncr a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rIa aI de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleru r ntar ri" 76, de 6 dejulbo de 1993, e a manter a área de reserva leIll;I prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialg nte em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preme
. ambilente.
ervação do meto
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
S
Brasília, 8 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ih

G-

Raul Belsn Jungmann Pinto
-

1 Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(64)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Brasileira de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Jacutinga, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
onferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terI e cdo art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
r;;3 e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29104.000428/90,
h

DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
º 4 117 de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 10 de se~ mbro de 1990, a concessão da Sociedade Brasileira de RadiodifuLtda., outorgada pelo Decreto nº 85.049, de 18 de agosto de 1980,
sa.o respectivo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial
U
] União de 10 de setembro de 1980, para explorar, sem direito de
:clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci~ade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais.

:0
d

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
utorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasilei~o de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cacique
de Sorocaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6 9 , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo

n 9 50830.000337/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 9 , da Lei
n 9 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 240, de 13 de março de 1951, cuja última renovação ocorreu nos termos do Decreto n'' 91.011, de 27 de fevereiro
de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de 'Ielecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 39 do art. 223 da Constituição.
Art. 39

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Moita
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rede Popular de

Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50790.000759/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de. acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1993, a concessão da Rede Popular de Comunicações Ltda., outorgada originalmente à Rádio Sociedade Farroupilha Ltda., pelo Decreto n' 20.080, de 30 de novembro de 1945, transferida pelo Decreto
n? 87.178, de 18 de maio de 1982, e renovada pelo Decreto nº 94.182,
de 6 de abril de 1987, publicado no Diário Oficial da União em 7 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Novo Horizonte - Quinhão n" 6, situado
no Município de Goiás, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Novo Horizonte - Quinhão
n' 6, com área de 384,3381ha (trezentos e oitenta e quatro hectares,
trinta e três ares e oitenta e um centiares), situado no Município de
Goiás, objeto do Registro n' R-1-13.633, fi. 100, Livro 2-AT, do Cartório
do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de Reserva LegaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lageado/Tiúba Brejão, situado
no Município de São Miguel do Araguaia,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
O~ rem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terlhe CO ear t s. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2°
IIl0s doso 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
da Lel n 6 de julho de 1993,
nº 76, de
DECRETA:
Art 1º Fica declarado de interesse social, para fins de refor,'ria nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
aº
ma aIV 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
da Lel1~'eiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lageade ~'''-ba Brejão, com área de 1.083,7225ha (um mil, oitenta e três
doi ui s setenta e dois ares e vinte e cinco centiares), situado no
hect~r~ ia de São Miguel do Araguaia, objeto do Registro nº R-5Mun;~t n. 49, Livro 2-G, do Cartório do 1º Ofício e Registro de
M.. d Comarca de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.
velS a
Art 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
'n~s e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
IIl~,\U1 tes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
eXlS en
beneficiados com a sua destinação.
que se rão
Art 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá. (Inc~a) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
na I de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compleru ra r nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
t
IIle~ ;revista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialleg te em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
men vação do meio
. am biient e.
pres er
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

Imó-
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda Abelardo Ribeiro, situado no
Município de Central, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84:inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Abelardo
Ribeiro, com área de 3.731,01l6ha (três mil, setecentos e trinta e um
hectares, um are e dezesseis centiares), situado no Município de
Central, objeto da Matrícula n" 099, fi. 71, Livro 2-A, do Cartório do
Ofício Único do Termo de Mirinzal, Comarca de Guimarães, Estado
do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lago do Coco ou São Francisco do Lago,
Limão, Igarapé de Santana e Fazenda Cantanhede, situado no Município de Cantanhede, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lago do Coco ou
São Francisco do Lago, Limão, Igarapé de Santana e Fazenda Cantanhede, com área de 1.497,7000ha (um mil, quatrocentos e noventa
e sete. hectares e setenta ares), situado no Município de Cantenhede,
objeto dos Registros nOs 811, fls. 7/8, Livro 3-C; 483, fls. ~1v/32, Livro
3-B e 482, fls. 30v /31, Livro 3-B, do Cartório do Ofício Unico do Termo Judiciário de Cantenhede, Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado
do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os 'implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(71)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas da Usina São João, constituído pelos imóveis Santana, Penha, Jacarandá, São
Gregório, Santa Maria Segunda, Guriri,
Campelo e Cajueiro, situado nos Municípios
de Campos dos Goytacazes e São João da
Barra, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas da Usina
São João, constituído pelos imóveis Santana, Penha, Jacarandá,
São Gregório, Santa Maria Segunda, Guriri, Campelo e Cajueiro,
com área de 7.574,1993ha (sete mil, quinhentos e setenta e quatro
hectares, dezenove ares e noventa e três centiares), situado nos Municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, objeto das
Matrículas n's 8.774, fi. 150, Livro 2-AD; 2425, fi. 49, Livro 2-H;
2424, fi. 48, Livro 2-H; 1844, fi. 66, Livro 2-F; 2405, fi. 29, Livro 2-H e
2406, fi. 30, Livro 2-H, todas do Cartório do 5º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Campos dos Goytacazes; Matrícula n' 606,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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fl. 22, Livro 2-B, do Cartório do 11' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Campos dos Goytacazes e Matrícula n? 10.333, fl. 169,
Livro 2-AI, do Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
eXÍstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(72)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, situado no Município
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, com área
de 431,1000ha (quatrocentos e trinta e um hectares e dez ares), situado
no Município de Campos dos Goytacazes, objeto da Matrícula n' 1.461,
fi. 279, Livro 2-D, do Cartório do 11' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' - Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na-data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(73)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Guilhermina da Quinta,
situado nos Municípios de Maracaju e Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado
Fazenda Santa Guilhermina da Quinta, com área de 7.902,1094ha
(sete mil, novecentos e dois hectares, dez ares e noventa e quatro
centiares), situado nos Municípios de Maracaju e Nioaque, objeto
das Matrículas nOs 680, ficha 1, Livro 2, e 681, ficha 1, Livro 2, do
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Nioaque, Estado
do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1996, crédito especial no valor de
R$1.206.000,OO, aberto pelo Decreto de 24
de dezembro de 1996, em favor do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1996, no valor de R$1.206.000,00 (um milhão, duzentos e
seis mil reais), crédito especial autorizado pela Lei n? 9.410, de 20 de
dezembro de 1996, e aberto pelo Decreto de 24 de dezembro de 1996,
na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado
em 31 de dezembro de 1996.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de
acordo com o Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1Ó de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 13.10.1997, págs.

22958/22959.
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
do Ministério dos Transportes e do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito especial no valor global de R$1O.623.202,OO, para o reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.498, de 16 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial
no valor global de R$10.623.202,00 (dez milhões, seiscentos e vinte e
três mil, duzentos e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$9.923.202,00 (nove milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos e dois reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - excesso de arrecadação da fonte 250 - recursos diretamente arrecadados, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo da Marinha Mercante, conforme
indicado no Anexo III deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.10.1997, pégs. 22959/22961.
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu_
ridade Social da União crédito especial no
valor de R$331.118,OO, em favor do Ministé_
rio da Educação e do Desporto, para reforço

de dotações consignadas no vigente orcamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº9.501, de 16 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial no valor de
R$331.118,00 (trezentos e trinta e um mil, cento e dezoito reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2 Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Escola Técnica Federal de São Paulo e da Escola
Agrotécnica Federal de Alegrete, na forma indicada nos Anexos III e
IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 13.10.1997, pãgs. 22962/22963.
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$10.872.009,OO, em favor da
Justiça Federal, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nO 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da
Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$10.872.009,00
(dez milhões, oitocentos e setenta e dois mil e nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 13.10.1997, págs. 22964/22968.
(*) Retificado no DO de 14.10.1997 (pág. 7422 desta obra).
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu_
ridade Social da União crédito suplemen_
tar no valor de R$221.162.205,OO, em favor
da Câmara dos Deputados, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orça_
mentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, § 8º, da Lei nº 9.293, de 15 dejulho de 1996,
e no art. 1e da Lei nº 9.502, de 16 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$221.162.205,00 (duzentos e vinte um milhões, cento e sessenta e
dois mil, duzentos e cinco reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto, alterando-se a fonte de recursos
relativa ao Orçamento da Seguridade Social da União, a fim de
adequá-la ao cancelamento constante da Lei nº 9.502, de 16 de setembro de 1997.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 13.10.1997, pág.

22969.
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$2.303.241,OO,

em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$2.303.241,00 (dois milhões, trezentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Instituto Brasileiro de Turismo, na forma indicada no
Anexo IH deste decreto.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 13.10.1997, págs. 22969/22970.
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DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri:
dade Social da União crédito suplementar no
valor global de R$44.434.211,OO, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Previdência eAssistência Social, do
Ministério do Trabalho e do Ministério da Cul.
tura, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei n' 9.499, de 16 de setembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Ministério do Trabalho e do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor global de R$44.434.211,00
(quarenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e onze reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações, no valor de
R$7.785.061,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e um reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no valor de R$36.649.150,00 (trinta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, ficam alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, na
forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
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Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.10.1997, págs. 22971/22975.

(81)

DECRETO DE

la DE OUTUBRO DE

1997

Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$221.640,OO,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$221.640,00 (duzentos e vinte ummil, seiscentos e quarenta reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), na forma indicada no Anexo III deste decreto, no montante
especificado.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 13.10.1997, pág. 22976.
(82)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixade
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Unaí 2 - Unaí 4, em 138kv, com origem na subestação Unaí 2
e término na subestação Unaí 4, localizada no Município de
Unaí, Estado de Minas Gerais, necessária passagem de linha
de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n· 48100.002077/96-92.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação
à
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e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alteraÇões ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1e
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21
de maio de 1956.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(83)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50790.000877/93,
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DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de novembro de 1993, a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura
Ltda., outorgada pelo Decreto n" 341, de 16 de setembro de 1935, e renovada pelo Decreto n' 90.103, de 27 de agosto de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 28 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(84)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Pouso Alegre Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista O que consta do Processo Administrativo
n' 50710.000094/94,
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DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3" da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 602, de 7 de dezembro de 1939, e renovada
pelo Decreto n" 89.487, de 28 de março de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(85)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Sentinela
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50820.000067/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 3a. § 3", da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
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de 1994, a concessão da Rádio Sentinela do Vale Ltda., outorgada
originariamente à Rádio Clube de Blumenau Ltda., pela Portaria
MVOP nº 1233, de 17 de dezembro de 1954, e renovada pelo Decreto
n" 89.426, de 8 de março de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasilei1CO de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituiçáo.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(86)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a ampliação da participação
societária estrangeira no Banco BCN
Barclays S.A. e na ITA DTVM S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social do Banco BCN Barclays S.A.
até O limite de 72,71% e no capital social da ITA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. até o limite de 72,42%.
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Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(87)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio Frutal Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 50710.000124/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Frutal Ltda., outorgada
pela Portaria MJNI n' 306-B, de 25 de junho de 1962, e renovada
pelo Decreto n' 90.348, de 23 de outubro de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 24 seguinte, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média, na Cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(88)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Diiusora Rádio Cultura Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n" 53790.000192/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., outorgada pela Portaria n' 28, de 13 de janeiro de 1956, e renovada
pela Portaria n' 259, de 21 de novembro de 1984, tendo passado à
condição de concessionárta em virtude do autorizado aumento de potência de sua estação, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(89)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Alcobrás, destacado do Seringal Itu/Pal-

mares, situado no Município de Capixaba,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominadoAlcobrás, destacado
do Seringal ItulPalmares, com área de 1l.331,0581ha (onze mil, trezentos e trinta' e um hectares, cinco ares e oitenta e um centiares),
situado no Município de Capixaba, objeto dos Registros n's R-21-03,
fls. 4v/5, Livro 2; R-20-04, fl. 4v, Livro 2; R-19-05, fls. 4v/5, Livro 2;
R-22-18, fl. 5v, Livro 2; R-15-206, fl. 3v, Livro 2; R-14-221, fl. 3v,
Livro 2 e R-16-404, fls. 4v, Livro 2, do 2' Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá_
ria (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compls,
mentar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenej.q,
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(90)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Campo Alegre, localizado na
Fazenda SantoAnfônio, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Campo Alegre, localizado na Fazenda Santo Antõnio, com área de
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292,3650ha (duzentos e noventa e dois hectares, trinta e seis ares
e cinqüenta centiares), situado no Município de Passos Maia, objeto do Registro n? R-1-6.568, fi. 268, do Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido. no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(91)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Fazenda Campo Alegre, localizado na
Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural conhecido como Fazenda Campo
Alegre, localizado na Fazenda Santo Antônio, com área de 519,7600ha
(quinhentos e dezenove hectares e setenta e seis ares), situado no
Município de Passos Maia, objeto do Registro n·R-1-6.569, fi. 269, do
Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte
Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(92)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Mamoneiras, constituído pelos Lotes n"s
18, 21 (parte), 17 e 19, conhecido como Fazenda Serra do Facção, situado no Municipio de Fazenda Nova, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mOS dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro dê 1964, e 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mamoneiras, constitnído pelos Lotes n's 18, 21 (parte), 17 e 19, conhecido como Fazenda Serra do Facão, com área de 458,6400ha (quatrocentos e
cinqüenta e oito hectares e sessenta e quatro ares), situado no MuniCÍpio de Fazenda Nova, objeto dos Registros n-s R-1-777, fl.
205; R-1-801, n. 231 e Av-2-767, n. 195, todos do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de Notas da Camarca de
Fazenda Nova, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com apreservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' a Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(93)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominn,
do Fazenda Três Marias, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três Marias,
com área de 2.305,7155ha (dois mil, trezentos e cinco hectares, setenta e um ares e cinqüenta e cinco centiares), situado no Município de
Doverlândia, objeto da Matrícula nº 1.692, fi. 99, Livro 2-1, do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(94)

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado São Domingos, situado no Município de Bananeiras, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado São Domingos, com
área de 676,0806ha (seiscentos e setenta e seis hectares, oito ares e seis
.centiares), situado no Município de Bananeiras, objeto dos Registros
n's R-3-1.606, fi. 23; R-3-1.607, fi. 24; R-2-1.608, fi. 25 e R-3.1.609 (parte),
fi. 26, todos do Livro 2-J, do Cartório de Registro de Imóveis Henrique
Lucena da Costa, da Comarca de Bananeiras, Estado da Paraíba,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a pre-

servação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(95)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu,
ridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$91.027.000,OO, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alíneas a e c, da Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no Valor global de R$91.027.000,OO (noventa e um milhões, vinte e sete
mil reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 15.10.1997, págs. 23274/23277.

(") Retificado no DO de 30.10.1997 (pág. 7423 desta obra).
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(96)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Altinópolis, Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.001631/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Club Altinópolis
Ltda., outorgada pela Portaria MVOP nº 179, de 5 de março de
1958, renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de AItinópolis,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos temos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(97)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Gaeta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Gua.
rapari, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que cousta do Processo Administrativo
n? 29117.000082/88,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Gaeta Ltda., originariamente
Rádio Guaraclube Ltda., outorgada pelo Decreto n" 80.269, de 31 de
agosto de 1977, cujo contrato de concessão foi publicado no Diário
Oficial da União de 8 de novembro de 1977, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out, 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Televisão Pioneira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Teresina,
Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53760.000088/97,
DECRETA:
Art. 10 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n'' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de julho de 1997, a concessão da Televisão Pioneira Ltda., outorgada pelo
Decreto n? 87.190, de 19 de maio de 1982, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difuso_
ra de Imbituba S.A, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50820.000073/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lº de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Imbituba S.A., outorgada
pela Portaria nº 246, de 7 de março de 1955, e renovada pelo Decreto
n" 90.099, de 23 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 24 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cacique
de Saroeaha Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical,
na Cidade de Saroeaba, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termOS do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000113/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1s de maio
de 1993, a concessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., outorgada
pelo Decreto n" 35.535, de 19 de maio de 1954, renovada pelo Decreto
nº 91.864, de 1º de novembro de 1985, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Transfere para a Rádio Educadora de
Taió Ltda. a concessão outorgada à Cacimba Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Taió, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50820.001166/93,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida para Rádio Educadora de Taió Ltda.,
a concessão para explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à
Rádio Educadora Taió Ltda., pela Portaria n? 171, de 2 de fevereiro
de 1978, transferida para a Cacimba Comunicações Ltda., pela
Portaria 171, de l' de setembro de 1982, e renovada pelo Decreto
n' 96.839, de 28 de setembro de 1988, publicado no Diário Oficial da
União em 29 seguinte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequéntes e seus regulamentos.
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7285
(102)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Blumenau Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termoS do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 25 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50820.000618/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1e de novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube de Blumenau Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 443, de 22 de novembro de 1935, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983, publicado
no Diário Oficial da União em 18 subseqüente, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10,~t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Transfere para a Fundação Dom Quirino, a concessão outorgada à Rádio Mucuri
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Teófilo
Otoni, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53710.000970/96,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Mucuri Ltda., pelo Decreto n? 85.048, de 18 de agosto de 1980, cujo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de
outubro seguinte, para a Fundação Dom Quirino explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Acaiaca
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pirapore, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1993, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29104.000745/87,
DECRETA:
Art. L" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 3 de maio
de 1988, a concessão da Rádio Acaiaca Ltda., outorgada pelo Decreto
nº 81.347, de 14 de fevereiro de 1978, cujo contrato de concessão decorrente foi publicado no Diário Oficial da União de 3 de maio de
1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Transfere para a Fundação Nossa Senhora Aparecida a concessão outorgada à
Rádio Carajá de Anápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 53670.000119/96,
DECRETA:
Art. 1Q Fica transferida a concessão outorgada à Rádio
Carajá de Anápolis Ltda., originariamente Rádio Carajá S.A.,
pelo Decreto n' 42.947, de 31 de dezembro de 1957, renovada pelo
Decreto n? 95.641, de 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário
Oficial da União em 14 subseqüente, para a Fundação N assa Senhora Aparecida explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos .
. Art. 2' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$19.044.537,OO em favor do Senado Federal, da Presidência da
República, do Ministério da Aeronáutica,
do Ministério do Exército e do Ministério da
Marinha, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n". 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Senado Federal, da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e do Ministério da Marinha,
crédito suplementar no valor global de R$19.044.537,00 (dezenove
milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita da Fundação Roquette Pinto, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.10.1997, pãgs. 23557/23561.

(*l Retificado naDO de 21.10.1997 (pég. 7423 desta obra).
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$335.998,OO, em favor do Ministério
do Planejamento e Orçamento, para refc-,
ço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$335.998,00 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e
oito reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotaçães indicadas
no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 20.10.1997, págs. 23561123562.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 2, p.

7177~7420,

out. 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscal da Uniãocrédito suplementar no valor de R$22.997.764)00,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério de Minas e Energia,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$22.997.764,00 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e sete
mil, setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
receitas oriundas de royalties devidos pela Itaipu Binacional.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 20.10.1997, pég.

23563.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento de Investimento
em favor das empresas Petróleo Brasileir;
S.A. (Petrobrás) e Petrobrás Internacional
S.A. (Braspetro), crédito suplementar no
valor de R$89. 896. 665, 00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 11 da Lei n Q 9 . 4 3 8 , de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, de que trata a Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, crédito suplementar no
valor de R$89.896.665,OO (oitenta e nove milhões, oitocentos e noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), em favor das
empresas Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e Petrobrás Internacional S.A. (Braspetro), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 20.10.1997, págs. 23563/23564.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscalda Uniãocrédito suplementar no valor de R$77.355.000,OO,
em favor de Operações Oficiais de Crédito recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$77.355.000,00 (setenta e sete milhões,
trezentos e cinqüenta e cinco mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 20.10.1997, pág. 23564.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
Autoriza a reversão ao Município de São
Francisco deAssis, no Estado do Rio Grande
do Sul, do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o dis- .
posto no art. 22 da Medida Provisória n Q 1.567-8, de 9 de outubro de
1997,
DECRETA:
Art. 1Q É autorizada a reversão ao Município de São Francisco
de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, do terreno rural com área de
800.000,00m 2 , situado no lugar denominado Rosário, naquele Município, e pelo mesmo doado à União, nos termos da Lei n' 24, de 26 de
dezembro de 1953, com as características e confrontações constantes
da Escritura Pública de Doação lavrada, em 12 de janeiro de 1954,
pela Tabeliã daquela Comarca, Antonieta Auzani Uberti, e transcrita no Cartório do Registro de Imóveis de São Fancisco de Assis (RS),
sob o n? 7.219, no Livro 3-M, à fi. 81, em 12 de janeiro de 1954, tudo
de acordo com o que consta no Processo n" 1080.0011543/82-38, protocolizado no Ministério da Fazenda.
Art. 2' A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos reversão de que trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da União a lavratura do
respectivo contrato.
à

Art. 3Q

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta, situado no Município
de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta, com área de 1.273,1912ha (um mil, duzentos e setenta e três
hectares, dezenove ares e doze centiares), situado no Município de
Guaçuí, objeto dos Registros e Matrículas nOs R-ll-107, Livro 2-0;
R-1-783, Livro 2-D; R-1-138, Livro 2-A; R-1-676, Livro 2-D; 11.952,
Livro 3-Q; 10.090, Livro 3-P; 3278, Livro 2-R; R-1-134, Livro 2-A;
3454 e R-2-3454, Livro 2-S; 3456 e R-2-3456, Livro 2-S; 3450, Livro
2-S; 3458 e R-2-3458, Livro 2-S; 3457 e R-2-3457, Livro 2-S; 3451 e
R-2-3451, Livro 2-S; 3453 e R-2-3453, Livro 2-S; 3459 e R-2-3459,
Livro 2-S; 3455 e R-2-3455, Livro 2-S; e R-1-3791, Livro 2-U, todos
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaçuí, Estado
do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área de 1O,1500ha (dez hectares e quinze ares), correspondente à
servidão em favor da Samarco, conforme Registro n" R-2-783, do cartório acima mencionado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(113)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Esperança, situado no Município de
Poço Redondo) Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Esperança,
com área de 866,3000ha (oitocentos e sessenta e seis hectares e trinta ares), situado no Município de Poço Redondo, objeto dos Registros
n's R-2-953, fi. 78, Livro 2-E; R-2-951, fi. 76, Livro 2-E; R-1-1.253,
fi. 179, Livro 2-F e R-1-1.252 (parte), fi. 178, Livro 2-F, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(114)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
por Fazenda Recanto do VÔ Atílio, situado
no Município de Lagoa Grande, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Recanto
do VÔ Atílio, com área de 921,1333ha (novecentos e vinte um heetaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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res, treze ares e trinta e três centiares), situado no Município de Lagoa Grande, objeto do Registro n? R-2-1O.931, fi. 281, Livro 2-AO, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá,
ria (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(115)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oriente, situado no Município
de Nova Glória, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Oriente,
com área de 885,6262ha (oitocentos e oitenta e cinco hectares, sessenta e dois ares e sessenta e dois centiares), situado no Município
de Nova Glória, objeto dos Registros nOs R-1-5.115 e R-1-5.116, ambos do Livro 2 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis,
pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de
Ceres, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(116)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vista Alegre, situado no Município de Cristalina, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d., e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vista Alegre, com área de 9.680,0000ha (nove mil, seiscentos e oitenta hectares), situado no Município de Cristalina, objeto do Registro n" R-9187, fi. 99, Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato F de Notas da Comarca de Cristalina, Estado de Goiás.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(117)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Virgílio II, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:
Art. 19 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
Virgílio 11, com área de 311,4540ha (trezentos e onze hectares, quarenta e cinco ares e quarenta centiares), situado no Município de
Herval, objeto do Registro n'' 3.978, fi. 1, Livro 2, do Cartório do Ofício de Registros Públicos da Comarca de Herval, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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(118)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Alegrias, situado no Município
de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grcn,
de do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural conhecido por FazendaAlegrias,
com área de 726,0000ha (setecentos e vinte e seis hectares), situado
no Município de Pinheiro Machado, objeto dos Registros n's R.11539, n. Iv, do Livro 2; R. 11-540, n. Iv, do Livro 2; R. 11-541, n. Iv, do
Livro 2; R.11-542, fl. Iv, do Livro 2; Av. 13-543, fl. 2, do Livro 2 e
7.724, fl. 1, do Livro 2, do Cartório do Ofício de Registros Públicos da
Comarca de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica
autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que trata
este decreto, na formaprevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho
de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(119)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Indiana, situado no Municipio
de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos ter- .
mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Indiana,
com área de 2.923,0500ha (dois mil, novecentos e vinte e três hectares e cinco ares), situado no Município de Japorã, objeto do Registro
nº R-1-3.725, ficha 1, Livro 2, do Cartório do 1º Ofício de Registro PÚblico e de Protesto de Títulos Cambiais do Registro de Imóveis da Comarca de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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(120)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina:
do Fazenda Savana II > situado no Munictpio de Japorã, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos ter.
mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts.. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Savana lI,
com área de 2.701,5600ha (dois mil, setecentos e um hectares e cinqüenta e seis ares), situado no Município de Japorã, objeto do Registro nº R-1-3.724, ficha 1, Livro 2, do Cartório do 1º Oficio de Registro
Público e de Protesto de Títulos Cambiais do Registro de Imóveis da
Comarca de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(121)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominodo Fazenda São Virgílio I, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Virgílio I, com área de 1.353.2433ha (um mil, trezentos e cinqüenta e três
hectares, vinte e quatro ares e trinta e três centiares), situado no
Município de Herval, objeto dos Registros nOs 7.489, fl. 174, do Livro
3-1;7.490, fls. 174 e 174v, do Livro 3-1; 7.491, fls. 175 e 175v, do Livro
3-1e 7.492, fl. 176, do Livro 3-1, do Cartório de Registros Públicos da
Comarca de Herval, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(122)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda Campos Elíseos, situado no
Munietpio de Jataí, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campos
Elíseos, com área de 665,0160ha (seiscentos e sessenta e cinco hectares, um are e sessenta centiares), situado no Município de Jataí, objeto da Matrícula n? 1.879, fi. 86, do Livro 2-G, do Cartório de
Registro de Imóveis Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de J ataí, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pontinha, situado no Munictpio
de Itapaci, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pontinha, com
área de 1.415,3286ha (um mil, quatrocentos e quinze hectares, trinta
e dois ares e oitenta e seis centiares), situado no Município de Itapaci,
objeto do Registro n' R-1-M-1734, fi. 229, do Livro 2-G, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Itapaci, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7308
(124)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Miragem, situado no Munict.
pio de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Miragem, com área de 915,1710ha (novecentos e quinze hectares, dezessete ares e dez centiares), situado no Município de Ecoporanga, objeto dos Registros n's R-5-1617, fi. 237v, Livro 2-D e R-2-1313, fi. 214,
Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que traia este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997

7309
(125) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Claro, situado no Município
de Parnarama, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Claro,
com área de 4.528,0000ha (quatro mil, quinhentos e vinte e oito
hectares), situado no Município de Parnarama, objeto do Registro
nº 244, fi. 366, Livro 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Parnarama, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(126) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca I, constituído
pelos lotes n's l11-H, 134-F, 135-D, 136
114, 115 e parte dos Lotes n's 133-A, 134-c'
156-C e 156-D, todos da Gleba n" 13, da Co:
lônia Piquiri, situado no lugar denominado Rio das Conchas, no Município de
Laranjal, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de .1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca
I, constituído pelos lotes nOs 111-H, 134-F, 135-D, 136, 114, 115 e parte
dos lotes n-s 133-A, 134-C, 156-C e 156-D, todos da Gleba nº 13, da Colônia Piquiri, com área de 672,2492ha (seiscentos e setenta e dois hectares, vinte e quatro ares e noventa e dois centiares), situado no lugar
denominado Rio das Conchas, no Município de Laranjal, objeto dos
Registros nOs R. 12-903, ficha 3v; R. 9-2.093, ficha 2v; R.9-2.094, Ficha
2v e R.2-5.213, ficha Iv, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Palmital, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(127) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, constituído pelo
Lote nº 34, da Gleba nl] 23, da Colônia
Paranavaí, situado no Município de Santa
Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
dá Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, constituído pelo lote n" 34, da Gleba n' 23, da Colônia Paranavaí, com área de 498,5000ha (quatrocentos e noventa e oito
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Santa Cruz de
Monte Castelo, objeto do Registro n" R.7-560, ficha 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungamann Pinto
(128) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campos Elíseos, situado no
Município de Jataí, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campos Eliseos, com área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e oito hectares),
situado no Município de Jataí, objeto do Regístro n" 31.345, fi. 37, do
Livro 3-AC, do Cartório de Regístro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de Jataí, Estado de Goiás.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(129) DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o im6vel rural denominado
Mangebura, situado no Município de Marasosi. Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mangebura, com
área de 1.100,0000ha (um mil e cem hectares), situado no Município
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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de Maragogi, objeto do Registro n'' R-29-64, fi. 22v, Livro 2-Q, do Cartório do Unico Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de
Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(30)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Meles, situado no Município de
Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Meios,
com área de 500,0000ha (quinhentos hectares), situado no Município de Maragogi, objeto do Registro nº R-25-102, fls. l/Iv, Livro 2, do
Cartório do Unico Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca
de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 6, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(131)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Vazante, situado no Município
de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Vazante,
com área de 2.570,0000ha (dois mil, quinhentos e setenta hectares),
situado no Município de Unaí, objeto da Matrícula n" 10.062, fi. 268,
Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(132)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Pau Amarelo, situado no Município de
Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pau Amarelo, com
área de 509,0000ha (quinhentos e nove hectares), situado no Município de Maragogi, objeto do Registro n" R-2-1902, fl. Iv, Livro 2, do
Cartório do Unico Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca
de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 20 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(133)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
pelas propriedades denominadas Coxos/OitislMinadouro, situado no Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades
denominadas Coxos/Oitis/Minadouro, com área de 2.579,0000ha
(dois mil, quinhentos e setenta e nove hectares), situado no Município de Cajazeiras, objeto do Registro n? R-1-11-532, fi. 92, Livro 2BC, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cajazeiras,
Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann Pinto
(134)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, Gleba A (Parte de Gleba D), situado no Município de Terenos,
Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso,
Gleba A (Parte da Gleba D), com área de 3.242,4815ha (três mil, duzentos e quarenta e dois hectares, quarenta e oito ares e quinze centiares), situado no Município de Terenos, objeto do Registro nº AV-28.024, fi. 1, Livro 2, do Cartório do 5º Oficio da Comarca de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. la, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(135)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda RR.I-A, da Gleba n Q 7, desmembra_
da da antiga Fazenda Apucarana Grande,
situado no Município de Ürtigueira, Estado
do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda RR.l-A,
da Gleba n" 7, desmembrada da antiga Fazenda Apucarana Grande,
com área de 660,8052ha (seiscentos e sessenta hectares, oitenta ares
e cinqüenta e dois centiares), situado no Município de Ortigueira,
objeto da Matrícula n' 1.528, fl. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7321
(136)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gaúcha, localizado no quinhão
nº 1 da Fazenda Apucarana Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
daLei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gaúcha,
localizado no Quinhão n" 1 da Fazenda Apucarana Grande, com área
de 2.043,9320ha (dois mil, quarenta e três hectares, noventa e três
ares e vinte centiares), situado no Município de Ortigueira, objeto da
Matrícula n" 107, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica. autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(137)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominn:
do Fazenda RR.2-A, constituído por Uma
área de terras localizada no Quinhão n!! 3
da Fazenda Apucarana Grande, situado no
Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAS REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda RR.2-A, constituído por uma área de terras localizada no Quinhão n"3 da Fazenda Apucarana Grande, com área de 307,8482ha (trezentos e sete hectares, oitenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), situado no Município de
Ortigueira, objeto da Matrícula n' 4.291, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efei tos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os' implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1.965 preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(138)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brahma/Conjunto Eldorado, situado no Município de Camamu, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504," de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brahma/Conjunto Eldorado, com área de 1.244,6002ha (um mil, duzentos
e quarenta e quatro hectares, sessenta ares e dois centiares), situado
no Município deCamamu, objeto dos Registros nOs R-1-552, fls. 95/96,
Livro 2-A-A e R-2-827, fl. 196, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camamu, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10,t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencial_
mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(139)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como São João do Irani, situado no Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como São João do Irani, com área de 60,1732ha (sessenta hectares, dezessete ares e trinta e dois centiares), situado no Município de Catanduvas, objeto das
Transcrições nOs 982 (parte), fi. 240 do Livro 3, e 1.518, fi. 66 do Livro
3-A, do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de -Ioaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aOS
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997

7325
Art. 3' .O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(140)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Perdizes lI, Gleba ns 2, situado noMunicípio de Vargem Bonita, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 2.5
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Perdizes lI, Gleba n Q 2, com área de 74, 7110ha (setenta e quatro hectares, setenta e
um áreas e dez centiares), situado no Município de Vargem Bonita,
objeto das Transcriçães n's 10.480 e 10.481, fl. 221, ambas do Livro
3-F, do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Cal. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1995, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(141)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Genipapo, constituído dos Lotes
n's 18, 27, 29, 31, 32, 33, 48 e 37, do Loteamento Rio Maranhão, situado no Município
de Mimoso, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Genipapo,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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constituído dos Lotes nOs 18, 27, 29, 31, 32, 33, 48 e 37, do Loteamento Rio Maranhão, com área total de 3.458,0000ha (três mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito hectares), situado no Município de
Mimoso, objeto dos Registros nOs R-1-4.267, n. 67; R-1-4.270, n. 90;
R-1-4.269, n. 69; R-1-4.271, n. 71; R-1-4.272, n. 72; R-1-4.273, n. 73
e R-1-4.268, fl. 68, todos do Livro 2-P, do Cartório de Registro de
Imóveis e Tabelionato 1e de Notas da Comarca de Padre Bernardo,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei .Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, prevista na Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(142)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Perdizes 11, Gleba n? 1, situado nos
Municípios de Água Doce e Vargem Bonita,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Perdizes lI, Gleba n· 1, com área de 50,0000ha (cinqüenta hectares), situado nos
Municípios de Agua Doce e Vargem Bonita, objeto da Matrícula n.
9.467, ficha 1, do Livro 2, do Cartório do Segundo Oficio do Registro
de Imóveis da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(143)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conceição, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conceição, com
área de 500,0000ha (quinhentos hectares) situado no Município de
Maragogi, objeto do Registro n' R-25-101, ficha l/Iv, Livro 2-Registro Geral, do Cartório do Unico Ofício de Notas e Registro de Imóveis
da Comarca de Maragogi, Estado de Alagoas.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(144)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Estrela D'Alva, situado no Município de São Sebastião do Umbuzeiro, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Estrela
D'Alva, com área de 5.270,77 52ha (cinco mil, duzentos e setenta hectares, setenta e sete ares e cinqüenta e dois centiares), situado no
Município de São Sebastião do Umbuzeiro, objeto dos Registros
nOs 4.205 e 4.205-A, fls. 56v/57; 4.206 e 4.206-A, fls. 56v/57; 4.207 e
4.207-A, fls. 57v/58; 4.208 e 4.208-A, fls. 57v/58 e 58v/59, todos do
Livro 3-L, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monteiro, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(145)

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca II, constituído pelos Lotes n's 134-A, 135-A, 135-E, 156-B e
157-A, todos da Gleba n" 13, da Colônia Piquiri, situado no Município de Laranjal, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4_504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra
Branca Il, constituído pelos Lotes n's 134-A, 135-A, 135-B, 156-B e
157-A, todos da Gleba n? 13, da Colônia Piquiri, com área de
949,3660ha (novecentos e quarenta e nove hectares, trinta e seis
ares e sessenta centiares), situado no Município de Laranjal, objeto
dos Registros n's R.15-2.092 e R.16-2.092, fichas 3/4v e 4, respectivamente, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Palmital, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, prevista na Lei n" 4.771 de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(146)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, destacado do Seringal Espinhara,
situado no Município de Bujari, Estado do
Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, destacado do
Seringal Espinhara, com área de 6.341,8830ha (seis mil, trezentos e
quarenta e um hectares, oitenta e oito ares e trinta centiares), situado no Município de Bujari, objeto dos Registros nOs R-4-11.686, fis.
1v/2; R-4-503, fi. 2; R-3-845, fi. 2; R-3-846, fl. Iv; R-4-924, fls. 1v/2 e
R-3-1.180, fl. Iv, todos do Livro 2, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109.
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(147)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São José, situado no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José, com área
de 425,9769ha (quatrocentos e vinte e cinco hectares, noventa e sete
ares e sessenta e nove centiares), situado no Município de Wenceslau Guimarães, objeto do Registro n" 1.553, fi. 52, Livro 3-B, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Gandu,
Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(148)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural constituído pelos Engenhos Água Branca/Aracati/Surucucu, situado no Município de
Quipapá, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural constituído pelos Engenhos Água Branca/Aracati/Surucucu, com área de 1.296,5000ha
(um mil, duzentos e noventa e seis hectares e cinqüenta ares), situaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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do no Município de Quipapá, objeto dos Registros nQs R-1-452, fi. 1v,
Livro 2-E; R-1-174, fi. 35, Livro 2-B e R-1-176, fi. 36, Livro 2-B, do
Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Quipapá, Estado de
Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Comple-

mentar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n Q4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176 Qda Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(149)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Salvador Gomes, situado no Município
de Jacaraú, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Salvador Gomes,
com área de 968,0000ha (novecentos e sessenta e oito hectares), situado no Município de Jacaraú, objeto do Registro n' R-7.929, fi. 166,
Livro 2-E, do Cartório Dias da Cruz da Comarca de Jacaraú, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(150)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Condomínio Campo Bonito) situado no
Município de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leio Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Condomínio
Campo Bonito, com área de 933,3212ha (novecentos e trinta e três
hectares, trinta e dois ares e doze centiares), situado no Município
de Pinheiro Machado, objeto da Matrícula n' 7.504, fi. 1, do Livro 2,
do Oficio de Registros Públicos da Comarca de Pinheiro Machado,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(151)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Fazenda Santa Inácia, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c é d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Inácia, com área de 550,1076ha (quinhentos e cinqüenta hectares,
dez ares e setenta e seis centiares), situado no Município de Pinheiro
Machado, objeto dos Registros n's Av-32/4.479 e Av-33/4.479, fls.
7/8, do Livro 2; R-117.085, R-217.085, R-317.085, R-417.085, R-517.085
e R-617.085, fls. 1/2, do Livro 2, do Ofício de Registros Públicos da
Comarca de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de fonna a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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(152)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caracol, situado no Município
de Bela Vista, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2"
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caracol,
com área de 6.320,0000ha (seis mil, trezentos e vinte hectares), situado no Município de Bela Vista, objeto do Registro n? 9.082, ficha
1/3, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bela
Vista, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caimbongo, situado no Município de Cachoeira, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caimbongo, com área de 2.039,0000ha (dois mil e trinta e nove hectares), situado no Município de Cachoeira, objeto do Registro n" 1.765, Livro
3-RA, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de Cachoeira, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189,n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Floresta, situado no Município de Tamboril,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Floresta, com área
de 1.194,0000ha (um mil, cento e noventa e quatro hectares), situado no Município de Tamboril, objetos dos Registros n's R-01-451, Livro 2-B; R-01-812, Livro 2-C e R-03-812, Livro 2-C, todos do Cartório
do 2' Ofício da Comarca de Tamboril, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Pintada/Santana, situado no Município
de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pintada/Santana,
com área de 1.264,1l00ha (um mil, duzentos e sessenta e quatro
hectares e onze ares), situado no Município de Independência, objeto
dos Registros n's R-I-2.725, fi. 37, Livro 2-M e R-I-3.192, fi. 142, Livro 2-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Independência, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Rodagem, situado no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2' da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda da Rodagem,
com área de 848,2468ha (oitocentos e quarenta e oito hectares, vinte
e quatro ares e sessenta e oito centiares), situado no Município de
Wenceslau Guimarães, objeto do Registro n' R.1/3.334, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Gandu,
Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Exclui-se, ainda, dos efeitos deste decreto a
área relativa a servidão de passagem, correspondente a 2,3234ha
(dois hectares, trinta e dois ares e trinta e quatro centiares), objeto
do Registro n" 5-3.334, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Gandu, Estado da Bahia.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7344

mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(157)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
'Iransforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre PúblicoRestrito, outorgada à Thlecomunicações do
Acre S.A. (Teleacre), em concessão de Serviço
Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações do Acre
S.A. (Teleacre), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 23, de 15
de fevereiro de 1996, publicada no Diário Oficial da União de 22 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 15 de julho
de 2009.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(158)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre PúblicoRestrito, outorgada à Telecomunicações de
Roraima S.A. (Telaima), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4° da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lU, da Lei nO 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n" 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1° A permissão outorgada à Telecomunicações de Roraima S.A. (Telaima), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n? 22,
de 15 de fevereiro de 1996, publicada no Diário Oficial da União de
22 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2° O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 31 de julho
de 2009.
Art. 3· A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(159)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Rondônia S.A. (Teleron), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso UI, da Lei nº 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. I? A permissão outorgada à Telecomunicações de Rondônia SA. (Teleron), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme PortariaMC nº 875, de 11
de novembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 14 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 21 dejulho
de 2009.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Mato Grosso S.A. (Telemat), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº9.295, de 19 de julho de 1996, no art. 214,
inciso IH, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto nº 2.056,
de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Mato
Grosso S.A. (Telemat), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC
nº 255, de 19 de outubro de 1995, publicada no Diário Oficial da União de 24 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 30 de março de 2009.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e O Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Mato Grosso do Sul S.A. (Telems), em
concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada ã Telecomunicações do Mato
Grosso do Sul S.A. (Telems), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC
nº 254, de 19 de outubro de 1995, publicada no Diário Oficial da União de 24 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 28 de setembro de 2009.

Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n.IO, t. 2, p. 7177-7420, out.1997
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(162)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Amapá S.A. (TeleamapáJ, em concessão
de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lU, da Lei n? 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1s A permissão outorgada à Telecomunicações do Amapá
S.A (Telearnapá), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 253, de
19 de outubro de 1995, publicada no Diário Oficial da União de 24
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 14 de maio
de 2009.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(163)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Amazonas S/A (Telamazon), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O
disposto no art. 4' da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lU, da Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada ã Telecomunicações do Amazonas SIA (Telamazon) para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 676,
de 8 de setembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 12
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata O artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 16 de agosto de 2009.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(164)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Pará S/A (Telepara), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4Q da Lei n Q 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n" 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n" 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1· A permissão outorgada à Telecomunicações do Pará
S/A (Telepará), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n" 627, de
23 de agosto de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 26
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2· O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 30 de
março de 2009.
Art. 3Q A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(165)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp), em concessão
de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso IH, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nO 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC
nº 392, de 1º de julho de 1994, publicada no Diário Oficial da União
de 5 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata O artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 20 de janeiro de 2009.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º .Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(166)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Pernambuco S/A (Telpe), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4° da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso IH, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Pernambuco S/A (Tel pe), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC
nº 391, de 1º de julho de 1994, publicada no Diário Oficial da União
de5 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Act. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 15 de maio
de 2009.
Act. 3° A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Act. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(167)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre PúblicoRestrito, outorgada à Telecomunicações do
Maranhão S/A (Teima), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n' 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lU, da Lei n" 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações do
Maranhão SIA (TeIma), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 390,
de 1Q de julho de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 5
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 6 de abril
de 2009.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público- Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Piauí S/A (Telepisa) em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso IH, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n? 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações do Piauí
S/A (Telepisa), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 339,
de 3 de junho de 1994 publicada no Diário Oficial da União de 6
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 27'de março de 2009.
Art. 3" A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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(169)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre PúblicoRestrito, outorgada à Companhia Telefônica
Melhoramento e Resistência (CTMR), em concessão de Serviço Móvel Celular:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4· da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n'' 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n'' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1· A permissão outorgada à Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência (CTMR), para exploração do Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme PortariaMC n· 290, de 5 de maio de 1994, publicada no Diário Oficial da
União de 6 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.
Art. 2· O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 14 de abril
de 2009.
Art. 3· A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(170)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Sergipe S/A (Telergipe) em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4Q da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n? 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Sergipe
S/A (Telergipe), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 274, de
27 de abril de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 3 de
maio de 1994, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2Q O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 15 de
dezembro de 2008.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(171)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), em
concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso III, da Lei n? 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n? 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. I" A permissão outorgada à Companhia Riograndense de
Telecomunicações (CRT), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria
MC n? 273, de 27 de abril de 1994, publicada no Diário Oficial da
União de 3 de maio de 1994, fica transformada em concessão de Serviço Móvel Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 17 de dezembro de 2007.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p.

7177~7420,

auto 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Santa Catarina S/A (Telesc), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4· da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso IH, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Santa
Catarina S/A (Telesc), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC
nº 272, de 27 de abril de 1994, publicada no Diário Oficial da União
de 3 de maio de 1994, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 30 de setembro de 2008.
Art. 3· A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discrimináda em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997

7360
(173)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Minas Gerais S/A (Telemig), em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso IH, da Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n? 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Telecomunicações de Minas
Gerais S/A (Telemig), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 141,
de 21 de março de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 23
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 29 de abril
de 2008.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSQ
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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(174)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Rio Grande do Norte S/A (Telern) em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4Q da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso III, da Lei n" 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n? 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q A permissão outorgada à Telecomunicações do Rio
Grande do Norte SIA (Telern), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria
MC n? 139, de 21 de março de 1994, publicada no Diário Oficial da
União de 23 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel Celular.
Art. 2Q O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 31 de
dezembro de 2008.
Art. 3Q A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discrimináda em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(175)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel 'Ierreetre.PúbliccRestrito, outorgada à Telecomunicações de
Alagoas S/A (Telasa), em concessão de Serviço
Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n? 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Telecomunicações de Alagoas S/A (Telasa), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 138, de
21 de março de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 23
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 15 de dezembro de 2008.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7363
(176)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Espírito Santo S/A (Telest), em concessão
de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso UI, da Lei n' 9.4 72, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1s A permissão outorgada à Telecomunicações do Espírito Santo S/A (Telest), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 74,
de 24 de fevereiro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de
28 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 30 de novembro de 2008.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7364
(177)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Ceará S/A (Teleceará) em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n" 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
n" 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Telecomunicações do Ceará S/A (Teleceará), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n'
63, de 22 de fevereiro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 24 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.

Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 28 de novembro de 2008.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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(178)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação M6vel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Rio de Janeiro S/A (Telerj), em concessão
de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4" da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n'9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Telecomunicações do Rio de
Janeiro S/A (Telerj), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 64,
de 22 de fevereiro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de
24 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 30 de novembro de 2005.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Goiás S/A (Telegoiás), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso Ill, da Lei nº 9.472, de 16 dejulho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Goiás
S/A (Telegoiás), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC nº 1.748,
de.2 de dezembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de
10 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 29 de outubro de 2008.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação M6vel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC
Telecom) em concessão de Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n' 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n" 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC Telecom), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme
Portaria MC n' 1.690, de 23 de novembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de 25 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 21 de janeiro de 2008.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n.l0, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Públi.
co-Restrito, outorgada à Telecomunicações
da Bahia S/A (Telebahio), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4" da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso Ill, da Lei n" 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n? 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' A permissão outorgada à Telecomunicações da Bahia
S/A (Telebahia), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 1.346,
de 21 de setembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de
23 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 29 de junho de 2008.
Art. 3" A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7369
(182)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada ao Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina
(Sercomtel), em concessão de Serviço Móvel
Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4° da Lei nO 9.295, de 19 dejulho de 1996, no art.
214, inciso IlI, da Lei n" 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n" 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 10 A permissão outorgada ao Serviço de Comunicações
Telefônicas de Londrina (Sercomtel), para exploração do Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n" 1.604, de 5 de novembro de 1993, publicada no Diário
Oficial da União de 8 subseqüente, fica transformada em concessão
de Serviço Móvel Celular.
Art. 2° O prazo da concessão de que trata O artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 31 de março de 2008.
Art. 3° A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176 0 da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 2, p. 7177-7420, out, 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de São Paulo S/A (Telesp) em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso Il í, da Lei n' 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
n' 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1e A permissão outorgada à Telecomunicações de São
Paulo S/A (Telesp), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n'
1.603, de 5 de novembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de 8 subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço
Móvel Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 5 de agosto
de 2008.

Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
do Paraná S/A (Telepor), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ~o ~so das atribuiçõe.s que

nfere o art. 84, mCISO IV, da Constituição, e tendo em Vista o
lhe cOst o no art. 4° da Lei n? 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
dIS:~neisolII, da Lei n" 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
~; 2:056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1° A permissão outorgada à Telecomunicações do Para. S/A (Telepar), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
~, I Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n" 1.580,
o;~e novembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União de
~esubseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2° O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
escent e da permissão, cujo termo final dar-se-á em 3 de serem an
tembro de 2007.
Art. 3° A área geográfica abrangida pela presente concessão
, discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
sera inist ério d-as C omunicaçoes,
. . - Iegais
. e
ob servad as as diisposiçoes
eregulamentares
oM
rti
t
pe men es.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação M6vel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
de Brasília S/A (Telebrastlia), em concessão
de Serviço M6vel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4' da Lei n' 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso In, da Lei n' 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações de Brasília S/A (Telebrasília), para exploração do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n' 87,
de 17 de julho de 1991, publicada no Diário Oficial da União de 25
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2' O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 24 de julho
de 2006.
Art. 3' A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério das Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Transforma a permissão de Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações
da Paraíba S/A (Telpa), em concessão de
Serviço Móvel Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º da Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, no art.
214, inciso lII, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Decreto
nº 2.056, de 4 de novembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º A permissão outorgada à Telecomunicações da Paraíba S/A (Telpa), para exploração do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito, conforme Portaria MC n" 140, de
21 de março de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 23
subseqüente, fica transformada em concessão de Serviço Móvel
Celular.
Art. 2º O prazo da concessão de que trata o artigo anterior é o
remanescente da permissão, cujo termo final dar-se-á em 31 de dezembro de 2008.
Art. 3º A área geográfica abrangida pela presente concessão
será discriminada em contrato a ser firmado entre a concessionária
e o Ministério dás Comunicações, observadas as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Acrescenta parágrafo único ao art. 1º
do decreto de 7 de março de 1996, que reconhece como de interesse do Governo brasileiro o eventual aumento da participação
estrangeira no capital do Banco Meridional
do Brasil S.A

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do decreto de 7 de março de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Na eventualidade de pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior virem a adquirir
o controle acionário, a rede de agências de cada instituição do
Sistema Meridional poderá atingir o número existente na data
da criação do Banco Meridional do Brasil S.A.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(188)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, nos Estados de Alagoas e Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e 6.938, de 31 de agosto de 1981,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA), denominada Costa dos Corais, localizada nos Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de Camarajibe,
São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, J aparatinga e Maragoji
no Estado de Alagoas e São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no Estado de Pernambuco, e nas águas jurisdicionais, com o objetivo de:
I - garantir a conservação dos recifes coralígenos e de arenito, com sua fauna e flora;

II - manter a integridade do habitat e preservar a população
do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus);
III - proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados
ao longo das desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e demais
atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; e
V - incentivar as manifestações culturais e contribuir para o
resgate da diversidade cultural regional.
Art. 29 A descrição da APA Costa dos Corais foi baseada nas
cartas topográficas de escala 1:100.000 da DSG, Sirinhaém, folhasSC.25-V-AVNI, Porto Calvo, folhas-SE.25-V-C-lI, Maceió, folhasSC.25-V-C-IV, de escala 1:50000 do IBGE, São Luís do Quitunde, foIhas-SC-25-V-C-I-4, e de escala 1:300000 da Marinha do Brasil, folha Carta Náutica de Cabedelo a Maceió 1995, com o seguinte
memorial descritivo: inicia na margem direita da foz do Rio Formoso
no oceano Atlântico, na praia dos Carneiros, Ponto 00, de coordenadas geográficas 8'42'16" de latitude sul e 35'04'40" de longitude oeste e de coordenadas UTM N=9037200 e E=271200; desse ponto,
adentra perpendicularmente no oceano Atlântico, com azimute
geográfico de lOS' e dezoito milhas náuticas (33.358,32m) até o Ponto
01, de coordenadas geográficas 8'47'44" de latitude sul e 34'47'20" de
longitude oeste, localizado na cota batimétrica de 49m; desse ponto,
segue rumo sudoeste paralelamente à costa, percorrendo uma distância de setenta e dois vírgula oito milhas náuticas (135.000m) até
defronte a foz do Rio Meirim, na cota batimétrica de 43m, Ponto 02, de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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coordenadas geográficas 9'46'30" de latitude sul e 35'25'00" de longitude oeste; desse ponto, segue rumo noroeste, com azimute geográfico de 317', percorrendo uma distância de dezoito milhas náuticas
(33.358,32m) até a ponta do Meirim, defronte a foz do Rio Meirim,
Ponto 03, de coordenadas geográficas 9'32'51" de latitude sul e
35'36'59" de longitude oeste, e de coordenadas UTM N=8943500,
E=212750; desse ponto, segue pela linha de preamar média, no rumo
geral nordeste, contornando e incluindo os manguezais em toda a
sua extensão até a margem direita da foz do Rio Formoso no oceano
Atlântico, Ponto 00, início desta descrição, totalizando um perímetro
aproximado de 377.000m e uma área aproximada de 413.563ha.
Art. 3" Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos da Resolução Conama n Q 10, de 14 de dezembro de 1988Jpublicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1989), a Area de
Proteção Ambiental de Guadalupe no Estado de Pernambuco, criada
pelo Decreto Estadual n" 19.635, de 13 de março de 1997.
Art. 4" Na implantação e gestão da APA Costa dos Corais serão adotadas as seguintes medidas:
I - elaboração do zoneamento ambiental a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser restringidas e proibidas;
II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos
recursos ambientais;
III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas finalidades;
V - promoção de programas de educação ambiental, turismo
ecológico, extensão rural e saneamento básico; e
VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN), instituídas pelo Decreto n? 1.922, de 5
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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de junho de 1996,junto aos proprietários, cujas propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.
Art. 5º Ficam proibidas ou restringidas, conforme dispuser
portaria do Ibama, as seguintes atividades daAPACosta dos Corais:
I - implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que impliquem danos ao meio ambiente e
afetem os mananciais de água;
U - implantação de projetos de urbanização, realização de
obras de terraplanagem, abertura de estradas e de canais e a prática
de atividades agricolas, quando essas iniciativas importarem em alteração das condições ecológicas locais, principalmente das Zonas de
Vida Silvestre;
UI - exercicio de atividades capazes de provocar erosão ou
assoreamento das coleções hídricas;
IV - exercício de atividades, entre as quais, os esportes náuticos, que impliquem matança, captura ou molestamento de espécies
raras da biota regional, principalmente do Peixe-boi-marinho;
V - uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminado
ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais;
VI - despejo, no mar, nos manguezais e nos cursos d'água
abrangidos pela APA, de ef1uentes, resíduos ou detritos capazes de
provocar danos ao meio ambiente;
VII - retirada de areia e material rochoso nos terrenos de
marinha e acrescidos, que implique alterações das condições ecológicas locais; e
VIU - extração de corais.
Art. 6º A APA será implantada, administrada e fiscalizada
pelo lbama em articulação com os demais órgãos federais, estaduais
e municipais, e organizações não governamentais.
Parágrafo único. O Ibama, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei
n" 6.902, de 27 de abril de 1981, poderá firmar convênios e acordos
com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem prejuízo de sua
competência.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 7' Serão estabelecidas na APA zonas de vida silvestre, de
acordo com a Resolução Conama n" 10, de 1988, nos arrecifes de corais situados entre a foz do Rio Manguaba e a do Rio Tatuamunba.
Parágrafo único. As zonas de vida silvestre de que trata o
caput deste artigo compreenderão as reservas ecológicas locais,
mencionadas no art. 18 da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, e as
Resoluções Conama n's 4, de 18 de setembro de 1985 (publicada no
Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 1986), e 10, de 1988, e
aquelas a serem definidas no zoneamento, as quais ficarão sujeitas
às restrições de uso para utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente, nos termos do art. 225
da Constituição,
Art. 8' O lbama poderá criar Conselho Gestor da APA ou grupos técnicos para apoiar a implantação de atividades de administração, a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do plano de
gestão ambiental.
Art. 9 Q OS investimentos e financiamentos a serem concedidos por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da iniciativa privada e organismos internacionais, destinados à
região compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados
com as diretrizes estabelecidas neste decreto.

Art. 10. As autorizações concedidas pelo lbama não dispensarão outras exigências legais cabíveis.
Art. 11. As penalidades previstas nas Leis n" 6.902 e 6.938, de
1981 e no Decreto n? 99.274, de 6 dejunbo de 1990, serão aplicadas
pelo lbama para preservação da qualidade ambiental nos recifes e
manguezais.
Art. 12. O lbama expedirá os atós normativos complementares ao cumprimento deste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Gustavo Krause
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$1.461.364,OO, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$1.461.364,OO (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil,
trezentos e sessenta e quatro reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada no Anexo In deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, pégs. 24063/24064.
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscal da União crédito suplementar no valor de R$39.353.151,OO,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$39.353.151,OO (trinta e nove milhões,
trezentos e cinqüenta e três mil, cento e cinqüenta e um reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, pág. 24064.
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$134.997,OO,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$134.997,00 (cento e trinta e quatro mil,
novecentos e noventa e sete reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23' de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, pág. 24065.
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$6.090.900,OO, em favor
do Ministério da Ciência e Tecnologia, do
Ministério de Minas e Energia, e do Ministério das Comunicações, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor
global de R$6.090.900,00 (seis milhões, noventa mil e novecentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos I" e 2º, ficam
alteradas as receitas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação Centro Tecnológico para Informática, conforme indicado nos Anexos III a VI deste decreto.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, págs. 24066/24070.
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no ualor global de R$45.228.246,OO, em [avor da Presidência da República, do Ministério do Exército, do Ministério da Justiça,
do Ministério da Marinha e da Câmara dos
Deputados, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério do Exército, do Ministério da
Justiça, do Ministério da Marinha e da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$45.228.246,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito dos mesmos
subprojetos e subatividades indicados no Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1997, pégs. 24070/24078.
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$40.908.750,00,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alíneas a e c, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$40.908.750,00 (quarenta milhões, novecentos e oito mil, setecentos e cinqüenta reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados no DO de 27.10.1997, págs. 24149/24150.
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Araúna, situado no Munictpio
de Douerlôrulia, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18; letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Araúna,
com área de 419,7490ha (quatrocentos e dezenove hectares setenta e
quatro ares e noventa centiares), situado no Município de Doverlândia, objeto da Matrícula n" 82, fi. 82, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e
Tabelionato da Comarca de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Princesinha, situado no Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Princesinha, com área de 1.161,5000ha (um mil, cento e sessenta e um hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Piracanjuba, objeto
dos Registros n's 1.104, fl. 790 e R-1-9.729, fl. 9728, ambos do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas é os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capim Puba, situado no Município de Heitorai, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d,.6 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da LeI n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capim Puba,
com área de 250,6971ha (duzentos e cinqüenta hectares, sessenta e
nove ares e setenta e um csntiares), situado no Município de Heitoraí,
objeto do Registro n' R-1-1047, fi. 276, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Protestos, Pessoas Jurídicas
e Tabelionato de Notas da Comarca de Itaberaí, Termo de Heitoraí,
Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica .autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997

7388
(198)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, com área de 2.420,0000ha (dois mil quatrocentos e vinte
hectares), situado no Município de Araguapaz, objeto do Registro
nºR-2-5.530, fl. 217, Livro 2-S, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Grande II, situado no Município de Cotegípe, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termOS dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de n;lVembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denommado Fazenda RIOGrande Il,
com área de 7.536,5000ha (sete mil, quinhentos e trinta e seis hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Cotegipe, objeto do Registro nº R-.3-1.720, fi..221, Livro 2-F, do Cartó;io de Regi~tro de
Imóveis e HIpoteca, Registro CIVIl das Pessoas -Iurídicas e Registro de
Títulos e Documentos da Comarca de Cotegipe, Estado da Bahia.
Art. 2º\ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ferrar-i, situado no Município
de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ferrari, COm
área de 1.497,0000ha (um mil, quatrocentos e noventa e sete hectares), situado no Município de Oliveira dos Brejinhos, objeto do Registro n'' R-5-587, fi. 281, Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p- 7177-7420, out. 1997
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(201)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural constituído
dos Seringais Barreira Branca e Outros, situado nos Municípios de Eldorado do Carajás, Piçarra e São Geraldo do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído dos Seringais Barreira Branca e Outros, com área de 58.197,1l00ha (cinqüenta e oito
mil, cento e noventa e sete hectares e onze ares), situado nos Municípios de Eldorado do Carajás, Piçarra e São Geraldo do Araguaia, objeto das Matrículas nºs 6.236, fi. 1, Livro 2-X; 1.131, fi. 1, Livro 2-E;
6.234, fi. 1, Livro 2-X e 6.235, fi. 1, Livro 2-X, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Marabá; 14.748, 14.734, 14.743, 14.738,
14.761,14.758,14.749,14.744,14.747,14.737, fi. 1, Livro 2-BC e
R-2-684, fi. Iv, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(202)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mangal, situado no Município
de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n'' 8. 629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2°da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mangal,
com área de 8.387,7800ha (oito mil, trezentos e oitenta e sete hectares e setenta e oito ares), situado no Municipio de Sítio do Mato, objeto do Registro n" R-2/1.569, fls. 102/103, Livro 2-D, do Cartório do
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em glebaúnica,.de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meto ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(203) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Vale Verde, constituído pelas
Fazendas Vale VerdelTurbilhãolRoça do Arroz/Santa Maria, situado no Município de
Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Vale
Verde, constituído pelas Fazendas Vale Verde/Turbilhão/Roça do Arroz/Santa Maria, com área de 35.800,0000ha (trinta e cinco mil e oitocentos hectares), situado no Município de Sítio do Mato, objeto do
Registro n? R-1-2.785, fls. 184/185, Livro 2-H e 2-GG, do Cartório de
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. la, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso lII, da Constituição.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(204)

DECRETO DE 27 DE OUTUBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário Augusto Motta, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

o PRESIDENTE DAREPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9°, § 2°, da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nO 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisória n' 1.549/35, de 9 de outubro de 1997, no Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista os Processos
nOs 23001.000317/90-06 e 23000.009357/97-18, do Ministério da
Educação e do Desporto,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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-

DECRETA:
Art. 1Q

Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transfor-

ão das Faculdades Integradas Augusto Motta, o Centro Univer-

~:frio Augusto Motta, mantido pela Sociedade Unificada de Ensino
SSI a erior Augusto Motta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Esup
J'
tado do Rio de anerro,
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(205)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiroo aumento da participação estrangeira no capital do 'Ironsbonco Banco de Investimento 8A e da 1ransbanco Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários SA

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. .52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais TransItariaS,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até o limite de 100%, no capital social do
Transbanco Banco de Investimento S.A. e da Transbanco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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(206)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário Moura Lacerda, com sede na Cidade de Ribeirão
Preto e unidade de ensino fora da sede na Cidade de Joboticobcl, ambas no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9·, § 2·, da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995; no artigo
46 da Medida Provisória n· 1.549/35, de 9 de outubro de 1997, no Decreto n· 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo
n? 23001.000435/90-24, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Unidades Escolares da Instituição Moura Lacerda, o
Centro Universitário Moura Lacerda, mantido pela Instituição
Moura Lacerda, com sede na Cidade de Ribeirão Preto e unidade de
ensino fora da sede na Cidade de Jaboticabal, ambas no Estado de
São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(207)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário Moacyr
Sreder Bastos) com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9·, § 2·, da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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da Medida Provisória n? 1.549/35, de 9 de outubro de 1997, no Dereto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo
~'23001.000446/90-41,do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas Moacyr Sreder Bastos, o Centro
Universitário Moacyr Sreder Bastos, mantido pela Associação de
Ensino de Campo Grande, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(208)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamenlo Fiscal da União crédito suplementar no calor eleR$539.644.392,OO,

em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contidano art. 6', inciso I, alíneas a e b, da Lei n' 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Encargos Financeiros
da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$539.644.392,00 (quinhentos e trinta
e nove milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto e da incorporação do excesso de arrecadação
de Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito BEAlBIB, no montante especificado.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1997, pág. 24428.

(209)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor deR$12.698.540,OO,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso lII, alínea b, da Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$12.698.540,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2", ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro), do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), na
forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1977; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.97, págs. 24429/24430.

(210)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global deR$2.845.696,OO, em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", inciso Il, da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar
no valor global de R$2.845.696,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentáriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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as consignadas aos grupos de despesas, no âmbito das mesmas
subatividades indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento, na forma indicada nos Anexos l I l e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1997, págs. 24430/24432.

(211)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscal da União crédito suplementar no valor ale R$158.382.553,OO,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$158.382.553,00 (cento e cinqüenta e oito
milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinqüenta e
três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

7401
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1977; 176' da Independência e 109 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1997, pág. 24433.

(212)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$35.424.189,OO, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar no valor global de R$35.424.189,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte
e quatro mil, cento e oitenta e nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I? e 2', ficam alteradas as receitas da Companhia Nacional de Abastecimento e do
Instituto Brasileiro de Turismo, na forma indicada nos Anexos III e
IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1997, págs. 24434/24437.

(213)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$13. 764.518,00, em [avor do Ministério Público da União e de diversos Órgãos do Poder Judiciário, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84; inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 69 , incisos I, alíneas a e c, e 11, da Lei n? 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério Público da União e de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$13.764.518,00 (treze
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artianterior são provenientes de anulação parcial das dotações indi~~das no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Qe 2Q, fica alterad a receita do Fundo Partidário, na forma do Anexo III deste decret:' no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Brasília, 29 de outubro de 1997; 176 da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1997, págs. 24437/24460.

(214)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário do
Triângulo) com sede na cidade de Ubertõndia, e unidades de ensino fora da sede nas
Cidades de Araguari e Araxá, todas no Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9·, § 2Q, da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995; no artigo
46 da Medida Provisória n" 1.549/35, de 9.de outubro de 1997, no Decreto n? 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista os Processos
nQs 23001.000304192-18 e 23000.009355/96-84, do Ministério da
Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1Q Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas do Triângulo, o Centro Universitário do Triângulo, mantido pela Associação de Ensino do Triângulo,
com sede na Cidade de Uberlândia, e unidades de ensino fora da
sede nas Cidades de Araguari e Araxá, todas no Estado de Minas
Gerais.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(215)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário de
João Pessoa, com sede na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pala Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisória nº 1.549/35, de 9 de outubro de 1997, no Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista os Processos
nOs 23022.002710/91-03 e 23000.006579/97-25, do Ministério da
Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' .Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Unidades de Ensino Superior dos Institutos Paraibanos
de Educação, o Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), mantido pelos Institutos Paraibanos de Educação (IPE), com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. lO, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Giqui/Arimunã, situado no Municipio de Escada, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho GiquilArimunã, com área de 1.121,8000ha (um mil, cento e vinte e um hectares e oitenta ares), situado no Município de Escada, objeto do
Registro n" 1.048, fls. 38v/39, Livro 3-C e Matrícula n" 728, fl. 77, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Escada,
Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out, 1997
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 1762 da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(217)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Castanha1 Escada Alta, situado no
Município de Marabá, Estado do Pará, e dá
outras Providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2'daLei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural conhecido como Castanhal Escada Alta, com área de 3.160,5655ha (três mil, cento e sessenta hectares, cinqüenta e seis ares e cinqüenta e cinco centiares), situado no
Município de Marabá, objeto do registro n" R-3/15.814, fls. 1/2, do Livro Ficha 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes,
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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mentar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 1760 da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(218)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado, Fazenda Chapada e Campo Alegre, conhecido por Fazenda Formiga I, situado no
Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Chapada e
Campo Alegre, conhecido por Fazenda Formiga I, com área de
1.006,3500ha (um mil, seis hectares e trinta e cinco ares), situado no
Município de João Pinheiro, objeto do Registro nº 12.543, fls.
133/135, Livro 3-T, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997

7408
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulbo de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(219)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bocaina e Marinheiro, conhecido por Fazenda Bocaina I, situado no
Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bocaina e
Marinheiro, conhecido por Fazenda Bocaina l, com área de 486,0000
ha (quatrocentos e oitenta e seis hectares), situado no Município de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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João Pinheiro, objeto do Registro nº R-1-8.679, fi. 79, Livro 2-AG, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(220)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cuscuzeiro, conhecido por Fazenda Santa Terezinha/SãoJosé, situado no
Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, ont. 1997
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da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cuscuzeiro, conhecido por Fazenda Santa Terezinha/São José, com área de
2.338,8000ha (dois mil, trezentos e trinta e oito hectares e oitenta
ares), situado no Município de Arinos, objeto dos Registros nQs R-1832, R-2-832, R-3-832, R-4-832, R-5-832, R-6-832, Fichas 832/832-A
e R-1-833, R-2-833, R-3-833, R-4-833, R-4-833, R-5-833, R-6-833, Fichas 833/833-A, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto N acionaI de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(221)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$8.517.392,OO,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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autorização contida no art. 6 9 , inciso I, alínea c, da Lei nº 9.438, de
26 de fevereiro de 1997,

DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$8.517.392,00 (oito milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e noventa e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado ao Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, pãgs. 24550/24551.

(222)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Transfere dotações consignadas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, no valor de R$375.423,OO, no âmbito
do Ministério da Educação e do Desporto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
a autorização contida no art. 29 da Medida Provisória n? 1.549/35, de
9 de outubro de 1997,
DECRETA:
Art. I" São apropriadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia do Ministério da Educação e do Desporto, na forma do Anexo I, as dotações constantes do Anexo II deste
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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decreto, nos montantes especificados, mantidas as mesmas subatividades, grupos de despesa e modalidades de aplicação previstos na
Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997.

Art. 2° Em decorrência do disposto no art. 1°, ficam alteradas
as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da
Fundação de Assistência ao Estudante, de acordo com os Anexos UI
e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, pégs. 24551/24553.

(223) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao OrçamentoFiscal da União crédito suplementar no valor de R$30.300.000,OO,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6°, inciso UI, alínea c, da Lei nO 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$30.300.000,00 (trinta
milhões e trezentos mil reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de operação de crédito externa, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22 , fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176 2 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 31.10.1997, pág. 24554.

(224)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$20S.377.S00,OO, em favor de diversas unidades orçamentárias,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 60, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n 2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército, do Ministério da Justiça, do Ministério da Marinha e
do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor
global de R$205.377.800,00 (duzentos e cinco milhões trezentos e setenta e sete mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, OUt. 1997
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º ficam alteradas as receitas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da Fundação Roquette Pinto e da Fundação Nacional do Índio, na forma
indicada nos Anexos HI e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, págs. 24554/24558.

(225)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal da Seguridade Social da União, em favor de diversas
Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor global de R$64.414.988,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q , inciso IH, alínea b, da Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Justiça, da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, crédito suplementar no valor global
de R$64.414.988,00 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e quaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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torze mil, novecentos e oitenta e oito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávits financeiros apurados nos
Balanços Patrimonias do exercício de 1996.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da Fundação Alexandre de Gusmão, do Fundo Aeronáutico, do Conselho
Administrativo da Defesa Econômica, do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, do Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos, do Fundo Penitenciário Nacional, do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, do Fundo Especial do Senado Federal,
do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal e do Fundo do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 31.10.1997, págs. 24558/24563.
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$120.000.000,OO, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, auto 1997
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DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Minists,
rio da Saúde, crédito suplementar no valor de R$120.000.000,00
(cento e vinte núlhões de reais), para atender à programação indica.
da no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no arti.
go anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3° Em decorrência do disposto no art. 1°, fica alterada a
receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo IH
deste decreto, no montante especificado.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, págs. 24563/24564.
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de
R$69.875.823,OO, em favar da Presidência
da República, do Ministério da Aeronáutica
e do Ministério da Marinha, para reforçode
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6°, inciso IH, alínea c, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177·7420, aut. 1997
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do Ministério da Aeronáutica e do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor global de R$69.875.823,00 (sessenta e nove
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito interna e externas.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1°e 2°, fica alterada a receita de Indústrias Nucleares do Brasil S.A., na forma indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, pág. 24564.

(228)

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor total de R$lOl.121.017,OO, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e do Gabinete
do Ministro Extraordinário dos Esportes,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q, inciso IH, alínea b, da Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e do
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor total de R$101.121.017 ,00 (cento e um milhões, cento e vinte e um mil e dezessete reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2º, ficam alteradas as receitas das diversas entidades da Administração indireta, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, págs. 24565/24596.
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$13. 727.849,00, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Comunicações, para reforço de
dotações consignadas no uigerüe orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420; out. 1997
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DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor
global de R$13.727.849,00 (treze milhões, setecentos e vinte e sete
mil, oitocentos e quarenta e nove reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, da Fundação Centro Tecnológico para
Informática, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e do
Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme indicado
nos Anexos III a VIII deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, págs. 24596J24602.
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor total de
R$34.897.162,OO, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto e do Ministério da
Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997
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DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
total de R$34.897.162,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito dos mesmos
subprojetos/subatividades indicados no Anexo II deste decreto, no
montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q , fica alterada a receita das diversas entidades da Administração indireta, na
forma indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176· da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.10.1997, pãgs. 24603/24622.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7177-7420, out. 1997

RETIFICAÇÕES

DECRETO
DECRETO Nº 2.348, DE 13 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Regulamenta a Lei n!! 9.479, de 12 de
agosto de 1997, que concede subvenção econômica a produtores de borracha natural, e
dá outras providências.

Retificação
Na página 23070, l' coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Malan, Enio Antonio Marques Pereira e
Clóvis de Barros Carvalho.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(49)

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1997 (**)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$91. 924. 795, 00, em favor da
Câmara dos Deputados para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se o Anexo I por ter saído com incorreção no que concerne à fonte de recursos referente à Seguridade Social.
O anexo está publicado no DO de 15.10.1997, pég. 23274.
(") Publicado no DO de 14.10.1997 (pág.7121 desta obra).
Publicado no DO de 14.8.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília, 189(8}:5368, ago.
1997).

(*~:)
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(77)

DECRETO DE 10.DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$1O.872.009,OO, em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações consigna-

das nos vigentes orçamentos.

Retificação
Republica-se o Quadro do Anexo I referente à Justiça Federal de
Primeiro Grau - Programa de Trabalho (suplementação), por ter
saído com incorreção na página 22964.

o anexo está publicado no DO de 14.10.1997, págs.

(86)

23073/23074.

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar 1W valor de R$6.500.000)OO, em
favor do Ministério Público da União, para re-

forço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se os Anexos I e II por terem saído sem a devida indicação da modalidade de aplicação e fonte de recurso.
Os anexos estão publicados no DO de 14.10.1997, pág. 23073.

(") Publicado no DO de 13.10.1997 (pág. 7259 desta obra).
(**) Publicado naDO de 24.9.1997 (v. Coleção das Leis, 189(9, t.2):64DG, set. 1997).
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(95)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da SeguridadeSocial da União crédito suplementar
no valor global de R$91.027.000,OO, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação
Republica-se o Anexo I por ter saído com incorreção quanto aos
valores das suplementações das Unidades Orçamentárias 12101 Justiça Federal de Primeiro Grau e 12106 - Tribunal Regional
Federal 5ª Região.

o anexo está publicado no DO de 30.10.1997, pág. 24460.
(106)

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 1997 (**)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar

no valor global de R$19.044.537,OO, em favor do Senado Federal, da Presidência da
República, do Ministério da Aeronáutica,
do Ministério do Exército e do Ministério da
Marinha, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação
Republica:se o Quadro do Anexo I referente ao Senado Federal
- Programa de Trabalho (suplementação), por ter saído em duplicidade na página 23557.
Publica-se o Quadro do Anexo I referente à Presidência da República - Programa de Trabalho (suplementação), por ter sido
omitido.
Os anexos estão publicados no DO de 21.10.1997, pág. 23708.
(") Publicado no DO de 15.10.1997 (pág. 7278 desta obra).
Publicado no DO de 20.10.1997 (pág. 7289 desta obra).

(~:*)
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Decreto de 12 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube de Patos S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
Decreto de 12 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Patrocínio, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
Decreto de 12 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Casper Líbero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado noDO
de 2 de outubro de 1997
Decreto de 12 de outubro de 1997 - Renova a concessão da TV Globo
de Juiz de Fora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (TV), na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1997

(SIN) -

(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -
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(10) -

Decreto de tvde outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Difusora Formiguense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão SO~
nora em onda média, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1997 .

7187

(11) -

Decreto de 12 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Vale do Rio Tietê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de José Bonifácio, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997

7188

(12) -

Decreto de 12 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Pereirinha, situado no Município de Gameleira, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997

7189

(13) -

Decreto de 1" de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Dois Braços, situado no Município de Água Preta, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de outu-

bro de 1997 ..
(14) -

bro de 1997 .
(15) -

7191

Decreto de P de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Rio das Pedras, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 2 de outu-

bro de 1997 ..
(16) -

7190

Decreto de 1º de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Rio das Pedras, situado no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado noDO de 2 de outu-

7192

Decreto de 1º de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Córrego Grande, situado no Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de outu-

bro de 1997 .
Decreto de 1º de outubro de 1997 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa,
situado no Município de Perolândia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
(18) - Decreto de 1º de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoltatiunga, situado
no Município de Patos, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
(19) - Decreto de 1º de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Celestino,
situado no Município de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997

7193

(17) -

7195

7196
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Decreto de 12 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campo
Limpo, situado no Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 2 de outubro de 1997
(21) - Decreto de 12 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária;» imóvel rural denominado Ribeirão da Glória, situado no Município de Santo Antonio do Laverger, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de outu-

(20) -

bro de 1997

.

7198

7199

(22) -

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

Decreto de 12 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Cruz e Outros, situado nos Municípios de Poço Redondo e Canindé de
São Francisco, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado
no DO de 2 de outubro de 1997
- Decreto de 1Q de outubro de 1997-Autoriza o aumento de capital SOM
cial da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Publicado
no DO de 2 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Fundação
Aldeia SOS de Goioerê para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Goioerê, Estado do Paraná. Publicado
no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997- Renova a concessão da Sociedade
Rádio Difusora Batatais Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Santana do Livramento, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 - Transfere para a Rádio Globo Ca
tarinense Ltda., a concessão outorgada à Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média; na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Clube de Indaial Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997 .
- Decreto de 6 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Teófilo Otoni Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais. Publicado
no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Difusora de Joinville Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

em onda média, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
"....
- Decreto de 6 de outubro de 1997 -Transfere para a Fundação Igreja Evangélica Assembléia de Deus a concessão outorgada à Rádio Maranata Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Firminópolis, Estado de Goiás. Publicado noDO
de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Fundação
São José do Paraíso, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
~ Decreto de 6 de outubro de 1997 -c-Renova a concessão da Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cardoso, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 6 de outubro de 1997 ~ Autoriza a empresa Watt's Alimentos S.A. a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob
a denominação social de Watt's Alimentos S.A. do Brasil, e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
~ Decreto de 6 de outubro de 1997 ~ Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$243.000,00, em favor da
Presidência da República, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997 .
- Decreto de 6 de outubro de 1997 ~ Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$17.115.000,00, em favor do
Ministério da Marinha, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997 .....
~ Decreto de 6 de outubro de 1997 ~ Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1996, crédito especial no valor de R$837 .000,00, aberto pelo Decreto de 24 de dezembro de
1996, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento. Publicado no DO de 7 de outubro de 1997
~ Decreto de 6 de outubro de 1997 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$13.661.845,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO
de 7 de outubro de 1997
~ Decreto de 6 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$7.999.000,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO
de 7 de outubro de 1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 ~ Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Triângulo,
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situado no Município de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
(41) ~ Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Contrato/Serrinha, situado no Município de Arataca, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
(42) - Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Fazenda
Água Bonita, situado no Município de Juscimeira, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de 8 de outubro de
1997

7220

7221

(43) -

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Planalto da Velhacaria, situado no Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de
1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído das Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, situado no Município de Marabã, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
outubro de 1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural formado pelas propriédades
denominadas CapimAssumou Paratibe, Santa Bárbara, GranjaNossa Senhora das Neves, Granja Taboleirinho, Taboleirinho e Gleba n!? 7,
conhecido por Ouro Verde, situado no Município do Conde, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado naDO de 8 de outubro de
1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barro Vermelho/Canudos, situado no Município de Barra, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
- Decreto de 7 'de outubro de 1997 -c-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amparo,
situado no Município de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da Figueira, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
outubro de 1997
- Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Ximbocu,
situado no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do
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Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de

1997
(50) -

(51) -

(52) -

.

7229

Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
Marcos, situado no Município de São Borja, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de

1997

7230

Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pinheiro Machado, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
outubro de 1997

7231

Decreto de 7 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Cambaí, situado no Município de São Nicolau, Estado do Rio Grande de
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de

1997
Decreto de 7 de outubro de 1997 - Renova a concessão da NassauEditora, Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na Cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
(54) - Decreto de 7 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 8 de outubro de 1997
;......
(55) - Decreto de 7 de outubro de 1997 -Autoriza a TV Globo Ltda. a realizar incorporação da TV Globo de São Paulo Ltda. e da Rádio Globc
Capital Ltda., transfere para a incorporadora as concessões outorgadas às incorporadas para explorar serviços de radiodifusão de sons e
imagens (TV), nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília,
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, respectivamente, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de

7232

(53) -

1997
(56) -

7233

7234

7235

Decreto de 8 de outubro de 1997 - Cria a Embaixada do Brasil
na República de Madagascar. Publicado no DO de 9 de outubro de

1997
Decreto de 8 de outubro de 1997. Renova a concessão da Rádio São
Luiz Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 9 de outubro de 1997
(58) - Decreto de 8 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pirassununga, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 9 de outubro de 1997

7236

(57) -

7237
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(59) -

Decreto de 8 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água l, situado no Município de Marrinhos, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
outubro de 1997
(60) - Decreto de 8 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária Londrina, conhecido por Fazenda Raizama, situado no Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1997
(61) - Decreto de 8 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barranqueira, situado no Município de Cãceres, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1997
(62) - Decreto de 8 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Bento do Taquaral, situado no Município de Heitoraí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de
o"

••••••••••, . . . . . .

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

1997
Decreto de 8 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazendaNovoHorizonte lI, situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1997 .....
(64) - Decreto de 9 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Sociedade
Brasileira de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jacutinga, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997
(65) - Decreto de 9 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997 ..
(66) - Decreto de 9 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rede Popular de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997 ....

7239

7240

7241

7243

(63) -

7244

7245

7246

7247

(67) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Novo HorizonteQuinhão n!! 6, situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997

7248

(68) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lageado/Tiúba Brejão, situado no Município de São Miguel do Araguaia,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 10
de outubro de 1997

7249
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7435
(69) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaAbelardo
Ribeiro, situado no Município de Central, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997 ......

7250

(70) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lago do
Coco ou São Francisco do Lago, Limão, Igarapé de Santana e Fazenda Cantanhede, situado no Município de Cantanhede, Estado
do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 10
de outubro de 1997

7251

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária; o imóvel rural denominado Fazenda da Usina
São João, constituído pelos imóveis Santana, Penha, Jacarandá, São
Gregório, Santa Maria Segunda, Guriri, Campelo e Cajueiro, situado
nos Municípios de Campos dos Gcytacazes e São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de la
de outubro de 1997

7252

(71) -

(72) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso,
situado no Município de Campos dos Gcytacazes, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de outubro de

1997

7253

(73) -

Decreto de 9 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Guilhermina da Quinta, situado nos Municípios de Maracaju e Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de outubro de 1997

7254

(74) -

Decreto de la de outubro de 1997 -Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1996, crédito especialno valor de R$1.206.000,00, aberto pelo Decreto de 24 de dezembro
de 1996, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997

7256

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério
dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial no valor global de
R$10.623.202,00, para o reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997

7257

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito especial no valor de
R$331.118,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento: Publicado no DO de 13 de outubro de 1997

7258

(75) -

(76) -
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7436
(77) -

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar DO valor de
R$10.872.009,OO, em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 13 de
outubro de 1997
.
Retificado no DO de 14 de outubro de 1997 .

7259
7422

(78) -

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$221.162.2D5,OO, em favor da Câmara dos Deputados, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO
de 13 de outubro de 1997
.
.

7260

(79) -

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$2.303.241,00, em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de
outubro de 1997
.

7261

(80) -

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$44.434.211,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Ministério do
Trabalho e do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de outubro de

1997
(81) -

.

7262

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$221.640,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de outubro de

1997

.

.

Decreto de 10 de outubro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
.
(83) - Decreto de 10 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
(84) - Decreto de 10 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Pouso Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
(85) - Decreto de 10 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Sentinela do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
.

7263

(82) -

7264

7265

7266

7267
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7437
(86) -

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a ampliação da participação societária estrangeira no Banco BCN Barclays S.A. e na ITA DTVM S.A. Publicado no DO
de 14 de outubro de 1997

7268

(87) -

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Fruta1 Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 14 de outubro de 1997 .

7269

(88) -

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 14 de outubro de 1997

7270

(89) -

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alcobrás,
destacado do Seringal ItuJPalmares, situado no Município de Capixaba, Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de outubro de 1997 .

7271

(90) -

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Campo Alegre, localizado na Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1997 .

7272

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Campo Alegre, localizado na Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1997 ..

7273

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mamoneiras, constituído pelos Lotes nss 18, 21 (parte), 17 e 19, conhecido como
Fazenda Serra do Facão, situado no Município de Fazenda Nova, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de outubro de 1997

7274

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Marias, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1997

7276

Decreto de 13 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado
São Domingos, situado no Município de Bananeiras, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro
de 1997 ..

7277

(91) -

(92) -

(93) -

(94) -
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7438
(95) -

Decreto de 14 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$91.027.000,OO, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotaçõesconsignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
.
(96) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
(97) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Gaeta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Publicado
no DO de 15 de outubro de 1997
.
(98) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Televisão Pioneira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de
15 de outubro de 1997
.
.
(99) - Decreto de 14 de outubro de 1997 -Renova a concessão da Rádio Difusora de Imbituba S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
.
(100) - Decreto de 14 de outubro de 1997. Renova a concessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
(101) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Transfere para a Rádio Educadora de Taió Ltda. a concessão outorgada à Cacimba Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 15
de outubro de 1997
.
(102) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Blumenau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
(103) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Transfere para a Fundação
Dom QuirirLo a concessão outorgada Rádio Mucuri Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 15 de outubro
de 1997
.
.
(104) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Acaiaca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 15 de outubro de 1997
.

7278
7423

7279

7280

7281

7282

7283

7284

7285

à
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Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7425-7453, out. 1997

7439
(105) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Transfere para a Fundação
Nossa Senhora Aparecida a concessão outorgada à Rádio Carajã de
Anápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás. Publicado no DO de
15 de outubro de 1997
.

7288

(106) - Decreto de 17 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$19.044.537,00, em favor do Senado Federal, da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e do
Ministério da Marinha, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de outubro de 199.7 .
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
.

7289
7423

(107) - Decreto de 17 de outubro de 1997 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$335.998,00,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 20 de
outubro de 1997
.

7290

(108) - Decreto de 17 de outubro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$22.997 .764,00, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos
sob supervisão do Ministério de Minas e Energia, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de
outubro de 1997
.
.

7291

(109) - Decreto de 17 de outubro de 1997 -Abre ao Orçamento de Investimento, em favor das empresas Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e
Petrobrás Internacional S.A. (Braspetro), crédito suplementar no valor de R$89.896.665,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
..
de 20 de outubro de 1997

7292

(110) - Decreto de 17 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$77.355.000,00, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
..

7293

(111) - Decreto de 17 de outubro de 1997 -Autoriza a reversão ao Município de São Francisco de Assis, no Estado do Rio Grande do Sul, do terreno que menciona. Publicado no DO de 20 de outubro de 1997 ...
(112) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta, situado no Município de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997
(113) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Boa Esperança, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7294

7295

7296
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7440
(114) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Recanto do VÔ Atílio, situado no Município de Lagoa Grande, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
outubro de 1997

7297

(115) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oriente, situado no Município de Nova Glória, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7298

(116) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vista Alegre, situado no Município de Cristalina, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7299

(117) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Virgílio lI, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

1997 .

7300

(118) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Alegrias, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 21 de ou-

tubro de 1997

1302

(119) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Indiana, situado no Município de Japorã, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

1997 .

1303

(120) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Savana II, situado no Município de Japorã, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

1997 ..

7304

(121) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São Virgílio I, situado no Município de Herval, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro

de 1997 ....
(122) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campos Elíseos, situado no Município de Jataí, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997 ......

1305

7306
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7441
(123) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Pontinha, situado no Município de Itapaci, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7307

(124) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Miragem, situado no Município de Ecoporanga, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

1997

7308

(125) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Claro, situado no Município de Parnarama, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7309

(126) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca I, constituído pelos lotes n!1s lU-H, 134
135-D, 136,
todos da
114, 115 e parte dos lotes nes 133-A, 134-C, 156-C e 156
Gleba n!113, da Colônia Piquiri, situado no lugar denominado Rio das
Conchas, no Município de Laranjal, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7310

MF,

MD,

(127) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Sebastião, constituído pelo lote n" 34, da Gleba n'' 23, da Colônia Paranavaf, situado no Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outu-

bro de 1997

7311

(128) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Campos Elíseos, situado no Município de Jataí, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7312

(129) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Mangebura,
situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7313

(130) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Melas, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7314

(131) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Vazante, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7315
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7442
(132) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pau Amarelo, situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997
(133) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas propriedades denominadas CoxosIOitis/Minadouro, situado no Município de
Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no
DO de 21 de outubro de 1997 ..
(134) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, Gleba A (Parte da Gleba DJ, situado no Município de Terenos,
Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no
DO de 21 de outubro de 1997
(135) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda RRl-A, da Gleba n" 7, desmembrada da antiga Fazenda Apucarana
Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997 ......
(136) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gaúcha, localizado no Quinhão nv I da Fazenda Apucarana Grande, situado no Município de Orbigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997
(137) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda RR2-A, constituído por uma área de terras localizadas no Quinhão ns 3 da
Fazenda Apucarana Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
outubro de 1997
(138) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
BrahmalConjuntoEldorado, situado no Município de Camamu, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 21 de outu-

bro de 1997 .

7316

7317

7318

7320

7321

7322

7323

(139) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como São João
do lrani, situado no Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

1997

7324

(140) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Perdizes
H, Gleba n Q 2, situado no Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outu-

bro de 1997 ..

7325
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7443
(141) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Genipapo, constituído dos Lotes nss 18, 27,29,31, 32, 33, 48 e 37, do Loteamento Rio Maranhão, situado no Município de Mimoso, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de
1997 .

7326

(142) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Perdizes
Il, Gleba 1, situado nos Municípios de Agua Doce e Vargem Bonita,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado naDO
de 21 de outubro de 1997
o..

7327

(143) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conceição,
situado no Município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1997

7328

(144) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Estrela D'Alva, situado no Município de São Sebastião do Umbuzeiro,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 21
de outubro de 1997

7329

(145) - Decreto de 20 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca II constituído pelos Lotes nss 134-A, 135-A, 135-B, 156-B e
157-A, todos da Gleba n" 13, da Colônia Piquiri, situado no Município
de Laranjal, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado
no DO de 21 de outubro de 1997

7331

(146) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, destacado do Seringal Espinhara, situado no Município de Bujari, Estado
do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro
de 1997

7332

(147) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São José, situado no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1997
(148) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural constituído pelos
Engenhos Água Branca/Aracati/Surucucu, situado no Município de
Quipapá, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado
no DO de 23 de outubro de 1997
(149) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Salvador Gomes, situado no Município de Jacaraú, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1997

7333

7334

7335
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7444
(150) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Condomínio Campo Bonito, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado noDO de
23 de outubro de 1997

7336

(151) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Inácia, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. PublicadonoDO de 23 de
outubro de 1997

7337

(152) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caracol, situado no Município de Bela Vista, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de

1997 ..

7339

(153) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Caimbongo, situado no Município de Cachoeira, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1997

7340

(154) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Floresta, situado no Município de Tamboril, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1997

7341

(155) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pintada/Santana, situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de

1997

7342

(156) - Decreto de 22 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da
Rodagem, situado no Município de Wenceslau Guimarães, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de

1997

7343

(157) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações do Acre S.A. (Tele acre), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de

1997 ..

7344

(158) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de Roraima S.A (Telaima), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de

1997

7345
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(159) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, OUM
torgada à Telecomunicações de Rondônia S.A. (Teleron), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7346

(160) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Mato Grosso S.A. (Telemat), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado naDO de 24 de outubro de
1997

7347

(161) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, OU~
tcrgada à Telecomunicações do Mato Grosso do Sul S.A. (Telems), em
concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997

7348

(162)

~

Decreto de 23 de outubro de 1997 ~ Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Amapá S.A. (Teleamapé), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

(163)

~

Decreto de 23 de outubro de 1997 ~ Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Amazonas S.A. (Telamazon), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado noDO de 24 de outubro de
1997

(164)

~

7349

7350

Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações do Pará S.A. (Telepará), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado noDO de 24 de outubro de
1997

7351

(165) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7352

(166) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de Pernambuco S.A. (Telpe), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7353

(167) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t, 2, p. 7425-7453, out. 1997
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outorgada à Telecomunicações do Maranhão S.A. (Telma), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7354

(168) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações do Piauí S.A. (Telepisa), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7355

(169) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência
(CTMR), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de
24 de outubro de 1997

7356

(170) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações de Sergipe S.A. (Telergipe), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro
de 1997

7357

(171) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), em
concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997 .

7358

(l72) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicaçãc Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de Santa Catarina S.A. (Telesc), em
concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997 .
.
.

7359

(173) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de Minas Gerais S.A. (Telemig), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro
de 1997

7360

(174) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. (Telern), em
concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997

7361

(175) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações de Alagoas S.A. (Telasa), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997

7362
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7447
(176) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Espírito Santo S.A. (Telest) em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado naDO de 24 de outubro

de 1997 ..
(177) -

7363

Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de

Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações do Ceará S.A. (Teleceará), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro

de 1997

7364

(178) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Telerj), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro

de 1997

7365

(179) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações de Goiás S.A. (Telegoiás), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro

de 1997

7366

(180) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC)
Telecom, em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado noDO de
24 de outubro de 1997 ..

7367

(181) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações da Bahia S.A. (Telebahia), em concessão de
Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997 ....

7368

(182) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada ao ,Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina
(Sercomtel), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado noDO
de 24 de outubro de 1997
(183) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radicomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de

1997

7369

7370

(184) - Decreto de 23 de outubro de 1997 -Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito,
outorgada à Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outu-

bro de 1997 ..
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7448
(185) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transforma a permissão de
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorgada à Telecomunicações de Brasília S.A. (Telebrasflia), em concessão de Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de
1997
(186) - Decreto de 23 de outubro de 1997 - Transfonna a permissão de Ser-

7372

viço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito, outorga-

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

(192)

(193)

da à Telecomunicações da Paraíba S.A. (Telpa), em concessão de
Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Acrescenta parágrafo único ao
art. 12 do Decreto de 7 de março de 1996, que reconhece como de interesse do Governo brasileiro o eventual aumento da participação estrangeira no capital do Banco Meridional do Brasil S.A. Publicado no
DO de 24 de outubro de'1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Dispõe sobre a criação da Área
de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, nos Estados de Alagoas e
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
.
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguradade Social da União crédito suplementar no valor de
R$1.461.364,OO, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$39.353.151,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 24 de outubro de 1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$134.997 ,00, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$6.090.900,OO, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do
Ministério de Minas e Energia, e do Ministério das Comunicações,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de outubro de 1997
- Decreto de 23 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$45.228.246,00, em favor da Presidência da República, do Ministério do Exército, do Ministério da Justiça, do Ministério da Marinha e
da Câmara dos Deputados, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no do de 24 de outubro de 1997
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7449
(194) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$40.90S.750,OO, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de outubro de
1997

7384

(195) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Araúna, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997

7385

(196) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Princesinha, situado no Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, e
dá outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997 ....

7386

(197) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CapimPuba, situado no Município de Heitoraí, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997

7387

(198) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Sebastião, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997

7388

(199)

~

Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Grande lI, situado no Município de Cotegipe, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997

7389

(200) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ferrari, situado no Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de
1997

7390

(201) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído dos Seringais
Barreira Branca e Outros, situado nos Municípios de Eldorado do Carajãs, Piçarra e São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997 ..

7391

(202) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mangal, situado no Município de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de outubro de 1997

7392

(203) - Decreto de 24 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Vale Verde, constituído pelas Fazendas Vale Verde/Turbilhão/Roça
do Arroz/Santa Maria, situado no Município de Sítio do Mato, Estado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7425-7453, out. 1997

7450

(204)

(205)

(206)

(207)

(208)

(209)

(210)

(211)

(212)

da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 27 de outubro
de 1997..
- Decreto de 27 de outubro de 1997 -Credencia o Centro Universitário Augusto Motta, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 29 de outubro de 1997 .....
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do Transbanco Banco de Investimento S.A. e da Transbanco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S,A. Publicado no DO de
30 de outubro de 1997
- Decreto de 29 de outubro de 1997 -Credencia o Centro Universitário Moura Lacerda, com sede na Cidade de Ribeirão Preto e unidade de ensino fora da sede na Cidade de J aboticabal, ambas no Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 30 de outubro de 1997
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Credencia o Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 30 de outubro de
1997
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$539. 644.392,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de outubro de 1997
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$12.698.540,00, em favor do
Ministério da Indústria,do Comércio e do Turismo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de
outubro de 1997
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$2.845.696,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para retorço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1997 .
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$158.382.553,00, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 30 de outubro de 1997 ..
- Decreto de 29 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$35.424.189,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para re-
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forço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO
de 30 de outubro de 1997

7401

(213) - Decreto de 29 de outubro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$13.764.518,OO, em favor do Ministério Público da União e de diversos órgãos do Poder Judiciário, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de outubro de 1997

7402

(214) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Credencia o Centro Universitário do Triângulo, com sede na Cidade de Uberlândia, e unidades de
ensino fora da sede nas Cidades de Araguari e Araxé, todas no Estado
de Minas Gerais. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997

7403

(215) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Credencia o Centro Universitário de João Pessoa, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997

7404

0.0

(216) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho GiquilArimunã, situado no Município de Escada, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de outubro de

1997

7405

(217) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Castanhal Escada Alta, situado no Município de Marabá, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de outubro

de 1997

7406

(218) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Chapada e Campo Alegre, conhecido por Fazenda Formiga I, situado
no Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997

7407

(219) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bocaina e Marinheiro, conhecido por Fazenda Bocaina I, situado no Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997 ......

7408

(220) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Cuecueeiro, conhecido por Fazenda Santa TerezinhalSão José, situado no Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997

7409

(221) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$8.517.392,00, para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997

7410

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7425-7453, out. 1997

7452
(222) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Transfere dotações consignadas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no valor
de R$375.423,OO, DO âmbito do Ministério da Educação e do Desporto.
Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(223) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$3ü.300.000,OO, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(224) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$2D5.377.800,OO, em favor de diversas unidades orçamentárias,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(225) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor global de R$64.414.988,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(226) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$120.000.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de
outubro de 1997
(227) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor global de R$69.875.823,OO, em favor da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica e do
Ministério da Marinha, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
.
(228) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$101.121.017 ,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
do Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário
dos Esportes para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(229) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$13. 727 .849,00, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do
Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Comunicações,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
(230) - Decreto de 30 de outubro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor total de R$34.897 .162,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 31 de outubro de 1997
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7414

7415

7416

7417

7418

7419
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7453
RETIFICAÇÕES
DECRETO
2.348 - Decreto de 13 de outubro de 1997 - Regulamenta a Lei n" 9.479,
de 12 de agosto de 1997, que concede subvenção econômica a produtores de borracha natural, e dá outras providências. Publicado noDO de
14 de outubro de 1997
.
.
Retificado no DO de 15 de outubro de 1997
0.0

.

7121
7421

DECRETOS NÃO NOMERADOS
(49) - Decreto de 13 de agosto de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$91.924.795,00, em favor da Câmara dos Deputados para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 14 de
agosto de 1997 e retificado no DO de 15 de outubro de 1997 .
(77) - Decreto de 10 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$10.872.009,00, em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 13 de
outubro de 1997
.
Retificado no DO de 14 de outubro de 1997
.
(86) - Decreto de 23 de setembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$6.500.000,00, em favor do
Ministério Público da União, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 e retificado no DO de 14 de outubro de 1997
.
(95) - Decreto de 14 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$91.027.000,00, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
..
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
..
(106) - Decreto de 17 de outubro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de
R$19.044.537,00, em favor do Senado Federal, da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e do
Ministério da Marinha, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 20 de outubro de 1997 .
..
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997

7421

7259
7422

7422

7478
7423

7289
7423
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO SOBRE QUARENTENA VEGETAL
Promulgação; Brasil e China
Decreto nº 2.332, de 12de outubro de 1997 .

7038

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decisões judiciais, normas
Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997

.

7II6

Nomeação; Militar reformado; Decreto n'' 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.334, de 6 de outubro de 1997
.
.

7047

Nomeação; Servidor público aposentado; Decretou" 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.334, de 6 de outubro de 1997

7047

Servidor civil, afastamento do País
Decreto nº 2.349, de 15 de outubro de 1997

7125

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÊTRICA (ANEEL)
Criação; Estrutura regimental e quadro demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997 ....

7047

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Regulamento, aprovação
Decreto n!! 2.338, de 7 de outubro de 1997

.

7072

ALCOBRÁS, CAPIXABA (AC)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 13 de outubro de 1987 ........

7271
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7456
AMIANTO
Extração; Industrialização; Utilização; Comercialização; Transporte;
Normas; Lei n'' 9.055/95, regulamentação
Decreto n'l 2.350, de 15 de outubro de 1997 .

7126

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COSTA DOS CORAIS
Criação
(l88) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7374

ASBESTO ver AMIANTO
ATO INTERNACIONAL
Acordo sobre Quarentena Vegetal, promulgação; Brasil e China
Decreto n'l 2.332, de 1'1 de outubro de 1997
o'

7038

.

AUJvJENTO DE CAPITAL
Autorização; Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
(23) Decreto de 1'1 de outubro de 1997
.
Banco BCN Barc1ays S,A.
(86) Decreto de 13 de outubro de 1997 ....
Banco Meridional do Brasil S.A; Interesse do governo brasileiro; Decreto Não Numerado (4) de 7.3.96, alteração
(187) Decreto de 23 de outubro de 1997
Transbanco Banco de Investimento S.A.
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997

7202
7268
7374
7395

.

Transbanco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997
.

7395

B
BANCO BCN BARCLAAYS S.A.
Aumento de capital
(86) Decreto de 13 de outubro de 1997

..

7268

BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A
Aumento de capital; Decreto Não Numerado (4) de 7.3.96, alteração
(187) Decreto de 23 de outubro de 1997..
.

7374

BARREIRA BRANCA E OUTROS, ELDORADO DOS CARAJÃS, PIÇARRA
E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(201) Decreto de 24 de outubro de 1997

.

7391
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7457
BARRO VERMELHO/CANUDOS, BARRA (BA)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 7 de outubro de 1997

..

7225

BOA ESPERANÇA, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
(113) Decreto de 20 de outubro de 1997

7296

o ••

BORRACHA
Auxílio pecuniário, concessão; Lei n Q 9.479/97, regulamentação
Decreto nº 2.348, de 13 de outubro de 1997
Retificado no DO de 15 de outubro de 1997......

7121
7421

c
CACIMBA COMUNICAÇÕES LTDA, TAIÓ (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Educadora de
Taió Ltda.
(101) Decreto de 14 de outubro de 1997..

7284

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(49) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado naDO de 14 de agosto de 1997 e retificado naDO de 15 de OU
tubro de 1997...............
(78) Decreto de 10 de outubro de 1997....
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997....

M

7229
7260
7383

CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n!!2.337, de 6 de outubro de 1997
Casa Militar da Presidência da República
Decreto n!l2.353, de 20 de outubro de 1997..............
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto n!l2.333, de 1º de outubro de 1997................
Ministério da Justiça
Decreto nº 2.351, de 17 de outubro de 1997........
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto nº 2.345, de 10 de outubro de 1997...
Decreto n!l 2.359, de 30 de outubro de 1997.....

7071
7142
7039
7130
7109
7171

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil.Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7455-7520, out. 1997

7458
Ministério da Saúde; Decreto n" 2.286/97, alteração
Decreto n'! 2.336, de 6 de outubro de 1997
Ministério das Minas e Energia
Decreto n'! 2.353, de 20 de outubro de 1997
Ministério das Relações Exteriores
Decreto n Q 2.340, de 7 de outubro de 1997....

7071
7142
7103

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
Fundação Roquette Pinto
Decreto nº 2.343, de 9 de outubro de 1997..

CARREIRA DE DIPLOMATA
Chefia, prazo
Decreto n'l2.341, de 8 de outubro de 1997

0.0

7106

7104

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

CASA MILITAR DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'l 2.353, de 20 de outubro de 1997

7142

.

CASTANHAL ESCADA ALTA, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(217) Decreto de 30 de outubro de 1997

7406

.

CELULAR ver SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO (CETERP)
Serviço móvel celular, concessão
(165) Decreto de 23 de outubro de 1997

..

7352

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
Credenciamento; Rio de Janeiro (RJ)
(204) Decreto de 27 de outubro de 1997

7394

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÁO PESSOA
Credenciamento; João Pessoa <.PB)
(215) Decreto de 30 de outubro de 1997

.

7404

..

7403

.

7396

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÁNGULO
Credenciamento; Uberlândia, Araguari e Araxé (MG)
(214) Decreto de 30 de outubro de 1997

CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS
Credenciamento; Rio de Janeiro
(207) Decreto de 29 de outubro de 1997
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7459
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA
Credenciamento; São Paulo
(206) Decreto de 29 de outubro de 1997.

7396

CHINA
Acordo sobre Quarentena Vegetal, promulgação; Brasil
2.332, de F de outubro de 1997

Decreto nf!

.

7038

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Aumento de capital, autorização
(23) Decreto de F de outubro de 1997

.

7202

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)
Administrador, competências, atribuições
Decreto n" 2.358, de 30 de outubro de 1997

7169

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL(CTBC)
Serviço móvel celular, concessão
(180) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7367

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
. Decreto n'! 2.356, de 23 de outubro de 1997

.

7166

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
Imóvel; Servidão administrativa

UnaI(MG)
(82) Decreto de 10 de outubro de 1997

.

7264

Serviço móvel celular, concessão
(171) Decreto de 23 de outubro de 1997...................................................

7358

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES (CRT)

COMPANHIA TELEFÔNICA MELHORAMENTO E RESISTÊNCIA
(CTMR)
Serviço móvel celular, concessão
(169) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7356

CONCEIÇÃO, MARAGOGI (AL)
Interesse social, declaração
(143) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7328
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7460
CONDOMÍNIO CAMPO BONITO, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(150) Decreto de 22 de outubro de 1997
CONTRATO/SERRINHA, ARATACA (BA)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 7 de outubro de 1997
CORPO DE OFICIAIS DA RESERVA
Regulamento, aprovação; Exército
Decreto n Q 2.354, de 20 de outubro de 1997

7336

.

7220

.

7143

CORREGEDORIA-GERAL
Normas; Secretaria da Receita Federal; Ministério da Fazenda
Decreto n Q 2.331, de 12 de outubro de 1997.

7019

COXOS/OITISIMINADOURO, CAJAZEIRAS (PB)
Interesse social, declaração
(133) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7317

CRÉDITO ESPECIAL
Estado-Maior das Forças Armadas
(2) Decreto de 12 de outubro de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério da Educação e do Desporto
(76) Decreto de 10 de outubro de 1997 ...
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(74) Decreto de 10de outubro de 1997.......
.
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério do Planejamento e Orçamento
(37) Decreto de 6 de outubro de 1997 ..
Ministério dos Transportes
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados
(49) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado naDO de 14 de agosto de 1997 e retificado no DO de 15 de outubro de 1997........................
(78) Decreto de 10 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997.............................

7179
7257
7258
7256
7257
7216
7257

7229
7260
7383
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7461
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(190) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
(191) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
(208) Decreto de 29 de outubro de 1997
.
(211) Decreto de 29 de outubro de 1997......
.
.
Gabinete do Ministro dos Esportes
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997 ..
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997".
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997 "
.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997....
.
.
Justiça Eleitoral
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997 ..
Justiça Federal
(77) Decreto de 10 de outubro de 1997
Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
Retificado no DO de 14 de outubro de 1997.
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
.
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(4) Decreto de 12de outubro de 1997
.
Ministério da Aeronáutica
(06) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
.
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997.
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997

7380
7397
7397
7400
7417
7399
7401
7278
7423
7278
7423
7259
7422
7278
7423
7181
7289
7423
7416
7399
7401

..

Ministério da Ciência e Tecnologia
(92) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

(223) Decreto de 30 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997

Ministério da Cultura
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997

.
.
.
.
.

7382
7412
7418
7262
7417
7419
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7462
Ministério da Educação e do Desporto
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
(194) Decreto de 24 de outubro de 1997
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(79) Decreto de 10 de outubro de 1997..
.
(209) Decreto de 29 de outubro de 1997
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997
Ministério da Justiça
(3) Decreto de 1Q de outubro de 1997
.
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997
Ministério da Marinha
(36) Decreto de 6 de outubro de 1997
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 30 de outubro de-1997 .
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
:

..
.

7262
7384
7417
7419

..
..
.

7261
7398
7401

.

7180
7383

.

7215

.

7278
7423
7289
7423
7383
7416

.
.
.

Ministério da Previdência e Assistência Social
(38) Decreto de 6 de outubro de 1997...
.
(39) Decreto de 6 de outubro de 1997
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
(189) Decreto de 23 de outubro de 1997
Ministério da Saúde
(226) Decreto de 30 de outubro de 1997

.

.

7217
7218
7262
7379

..

7415

.
.
.

Ministério das Comunicações
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997.....................................

7382
7418

Ministério das Minas e Energia
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997...................................................
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997.....................

7382
7418

Ministério do Exército
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997..
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado noDO de 21 de outubro de 1997.......
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7278
7423
7289
7423
7383
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7463
Ministério do Planejamento e Orçamento
(1) Decreto de F de outubro de 1997........

.
.
(81) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
(l07) Decreto de 17 de outubro de 1997
.
Ministério do Trabalho
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério dos Transportes
(221) Decreto de 30 de outubro de 1997 ....
Ministério Público da União
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997..
.
.
Publicado no DO de 24 de setembro de199? e retificado noDO de 14 de
outubro de 1997
.
.
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997
.
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(110) Decreto de 17 de outubro de 1997
.
Órgãos do Poder Judiciário
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997 ....
Petrobrás Internacional S.A. (Braspetro)
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997 ....
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997
Presidência da República
(35) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
(06) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
.
(93) Decreto de 23 de outubro de 1997.
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
..
Senado Federal
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
..
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
.
Superior Tribunal de Justiça
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
..
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
.
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério
das Minas e Energia, supervisão
(108) Decreto de 17 de outubro de 1997
.
Tribunal de Contas da União
(3) Decreto de 12 de outubro de 1997
.
Unidades orçamentárias
(224) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
(225) Decreto de 30 de outubro de 1997
.

7178
7263
7290
7262
7410
7268
7422
7402
7293
7402
7292
7292
7214
7289
7423
7383
7416
7289
7423
7278
7423
7291
7180
7413
7414
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7464

D
DECISÕES JUDICIAIS
Normas; Administração pública
Decreto n!!. 2.346, de 10 de outubro de 1997
DESAPROPIAÇÃO
Imóvel; Reforma agrária
Alcobrás, Capixaba (AC)
(89) Decreto de 13 de outubro de 1997...................
..
.
Barreira Branca e outros, Eldorado dos Carajés, Piçarra e São
Geraldo do Araguaia (PA)
(201) Decreto de 24 de outubro de 1997
Barro Vermelho/Canudos, Barra (BA)
(46) Decreto de 7 de outubro de 1997 .....
Boa Esperança, Poço Redondo (SE)
(113) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
Castanhal Escada Alta, Marabá (PA)
(217) Decreto de ao de outubro de 1997
.
Conceição, Maragogi (AL)
(143) Decreto de 20 de outubro de 1997
Condomínio Campo Bonito, Pinheiro Machado (RS)
(150) Decreto de 22 de outubro de 1997 ....
Contrato/Serrinha, Arataca (BA)
(41) Decreto de 7 de outubro de 1997
Coxos/OitislMinadouro, Cajazeiras (PB)
(133) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Engenho Dois Braços, Água Preta (PE)
(13) Decreto de 12 de outubro de 1997
.
Engenho GiquilArimunã, Escada (PE)
(216) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Engenho Meles, Maragogi (AL)
(130) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Engenho Pereirinha, Gameleira (PE)
(12) Decreto de F de outubro de 1997..........
..
.
Engenhos Água Branca/Aracati/Surucucu, Quipapá (PE)
(148) Decreto de 22 de outubro de 1997
.
Fazenda Abelardo Ribeiro, Central (MA)
(69) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Fazenda Agropecuária Londrina, Rosário Oeste (MT)
..
.
(60) Decreto de 8 de outubro de 1997...
Fazenda Água Bonita, Juscimeira (MT)
(42) Decreto de 7 de outubro de 1997

7116

7271

7391
7225
7296
7406
7328
7336
7220
7317
7190
7405
7314
7189
7334
7250
7240
7221

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7455-7520, out. 1997

7465
Fazenda Alegrias, Pinheiro Machado (RS)
(118) Decreto de 20 de outubro de 1997.... .
.
Fazenda Amparo, Dourados (MS)
(47) Decreto de 7 de outubro de 1997 ......
Fazenda Araúna, Doverlândia (GO)
(195) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Barranqueira, Cáceres (MT)
(61) Decreto de 8 de outubro de 1997 ....
Fazenda Bocaina I, João Pinheiro (MG)
(219) Decreto de 30 de outubro de 1997
Fazenda Brahma/Conjunto Eldorado, Camamu (BA)
(138) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Caimbongo, Cachoeira (BA)
(153) Decreto de 22 de outubro de 1997.
Fazenda Cambaí, São Nicolau (RS)
(52) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda Campo Alegre, Passos Maia (SC)
(90) Decreto de 13 de outubro de 1997
.
(91) Decreto de 13 de outubro de 1997...............
.
.
Fazenda Campo Limpo, Poconé (MT)
(20) Decreto de 1º de outubro de 1997
..
Fazenda Campos Elrseos, Jataí (GO)
(122) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
(128) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(197) Decreto de 24 de outubro de 1997
.
Fazenda Caracol, Bela Vista (MS)
(152) Decreto de 22·de outubro de 1997
.
Fazenda Celestino, Nova Venécia (ES)
(19) Decreto de 12de outubro de 1997 .....
Fazenda Chapada e Campo Alegre, João Pinheiro (MG)
(218) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Fazenda Córrego Grande, Itaguaçu (ES)
(16) Decreto de F de outubro de 1997
.
Fazenda da Figueira, Pinheiro Machado (RS)
(48) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda da Rodagem, Wenceslau Guimarães (BA)
(156) Decreto de 22 de outubro de 1997
..
Fazenda Estrela D'Alva, São Sebastião do Umbuzeiro (PB)
(144) Decreto de 20 de outubro de 1997.............
..
.
Fazenda Ferrari, Oliveira dos Brejinhos (BA)
(200) Decreto de 24 de outubro de 1997
.
Fazenda Floresta, Guaçuí (ES)
(112) Decreto de 20 de outubro de 1997
..

7302
7226
7385
7241
7408
7323
7340
7232
7272
7273
7198
7306
7312
7387
7339
7197
7407
7193
7227
7343
7329
7390
7295
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Fazenda Gaúcha, Ortigueira (PR)
(136) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO)
(141) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
o

7321

.

7326

Fazenda Indiana, Japorã (MS)
(119) Decreto de 20 de outubro de 1997..
.
.
Fazenda Lageado/Tiüba Brejão, São Miguel do Araguaia (GO)
(68) Decreto de 9 de outubro de 1997 .
.
.

Fazenda Lagoa, Perolãndia (GO)
(17) Decreto de 12 de outubro de 1997
Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(202) Decreto de 24 de outubro de 1997

7303
7249
7195

.
.

Fazenda Miragem, Ecoporanga (ES)
(124) Decreto de 20 de outubro de 1997 .....

7392
7308

Fazenda Novo Horizonte Il, Goiás (GO)
(63) Decreto de 8 de outubro de 1997

7244

.

Fazenda Oriente, Nova Glória (GO)
(115) Decreto de 20 de outubro de 1997

7298

.

Fazenda Paraíso, Campos dos Goytacazes (RJ)
(72) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7253

Fazenda Paraíso, Gleba A, Terenos (MS)
(134) Decreto de 20 de outubrode 1997 ..

7318

Fazenda Pedra Branca I, Laranjal (PR)
(126) Decreto de 20 de outubro de 1997.

7310

Fazenda Pedra Branca Il, Laranjal (PR)
(145) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....

7331

Fazenda Pinheiro Machado, Pinheiro Machado (RS)
(51) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7231

Fazenda Pontinha, Itapaci (GO)
(123) Decreto de 20 de outubro de 1997

7307

Fazenda Princesinha, Piracanjuba
(196) Decreto de 24 de outubro de 1997 ...

7386

Fazenda Recanto do VÔ Atílio, Lagoa Grande (MG)
(114) Decreto de 20 de outubro de 1997

7297

Fazenda Rio Claro, Parnarama (MA)
(125) Decreto de 20 de outubro de 1997

7309

Fazenda Rio das Pedras, Uberlãndia (MG)
(14) Decreto de 12 de outubro de Hl97
(15) Decreto de 12 de outubro de 1997

.
.
.

7191
7192
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7467
Fazenda Rio Grande lI, Cotegipe (BA)
(199) Decreto de 24 de outubro de 1997
.
Fazenda RR. I-A, Gleba n Q 7, Ortigueira (PR)
(135) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
Fazenda RR.2-A, Ortigueira (PR)
(137) Decreto de 20 de outubro de 1997,. .
.
Fazenda Santa Cruz e outros, Poço Redondo e Canindé de São
Francisco (SE)
(22) Decreto de 1Q de outubro de 1997
.

7389
7320
7322

7200

Fazenda Santa Guilhermina da Quinta, Maracaju e Nioaque (MS)
(73) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Fazenda Santa Inécia, Pinheiro Machado (RS)
(151) Decreto de 22 de outubro de 1997
.

7254
7337

Fazenda Santa Terezinha/São José, Arinos (MG)
(220) Decreto de 30' de outubro de 1997
Fazenda São Bento do Taquaral, Heitoraí (GO)
(62) Decreto de 8 de outubro de 1997

.

7409

..

7243

Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água I, Morrinhos (GO)
(59) Decreto de 8 de outubro de 1997

.

7239

Fazenda São Marcos, São Borja (RS)
(50) Decreto de 7 de outubro d e1997
Fazenda São Sebastião, Araguapaz (GO)
(198) Decreto de 24 de outubro de 1997

7230
..

7388

Fazenda São Sebastião, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(127) Decreto de 20 de outubro de 1997

7311

Fazenda São Virgílio I, Herval(RS)
(121) Decreto de 20 de outubro de 1997

7305

Fazenda São Virgílio Ll, Herval (RS)
(117) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....

7300

Fazenda Savana lI, Japorã (MS)
(120) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

Fazenda Serra do Falcão, Fazenda Nova (GO)
(92) Decreto de 13 de outubro de 1997 ...

7304
7274

Fazenda Três Marias, Doverlândia (GO)
(93) Decreto de 13 de outubro de 1997

..

7276

Fazenda Triângulo, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

7219

Fazenda Vazante, Unaí (MG)
(131) Decreto de 20·de outubro de 1997

..

7315
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7468
Fazenda Vista Alegre, Cristalina eGO)
(116) Decreto de 20 de outubro de 1997 .....
Fazenda Ximbocu, São Luiz Gonzaga, (RS)
(49) Decreto de 7 de outubro de 1997
Fazendas Arraia, Cajazeíras e Dois Irmãos, Marabá (PA)
(44) Decreto de 7 de outubro de 1997 ",
Fazendas da Usina São João, Campos dos Goytacazes e São João
da Barra (RJ)
(71) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Fazendas Vale Verde/Turbilhão/Roça do Arroz/Santa Maria, Sítio
do Maio (BA)
(203) Decreto de 24 de outubro de 1997
.

Floresta, Tamboril (CE)
(154) Decreto de 22 de outubro de 1997 ....
Itatiunga, Patos (PB)
(18) Decreto de li' de outubro de 1997
.
Lago do Coco e outros, Catanhede (MA)
(70) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Mangebura, Maragogi (AL)
(129) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Novo Horizonte - Quinhão n" 6, Goiás (GO)
(67) Decreto de 9 de outubro de 1997 .....
Ouro Verde, Conde (PB)
(45) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..
Pau Amarelo, Maragogi (AL)
(132) Decreto de 20 de outubro de 1997 .....
Perdizes II, Gleba n'' 1, Água Doce e Vargem Bonita (SC)
(142) Decreto de 20 de outubro de 1997
Perdizes II, Gleba n'' 2, Vargem Bonita (SC)
(140) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
Pintada/Santana, Independência (CE)
(155) Decreto de 22 de outubro de 1997
Planalto da Velhacaria, Paranaíba (MS)
(43) Decreto de 7 de outubro de 1997

7229
7223

7252

7393
7341
7196

.

7251
7313
7248
7224
7316
7327
7325
7342

.

7222

.

Ribeirão da Glória, Santo Antonio do Laverger (MT)
(21) Decreto de F de outubro de 1997
.
Salvador Gomes, Jacaraú (PB)
(149) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
São Domingos, Bananeiras (PB)
(94) Decreto de 13 de outubro de 1997

7299

7199
7335
.

7277
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7469
São João do Irani, Catanduvas (SC)
(139) Decreto de 20 de outubro de 1997
São José, Wenceslau Guimarães (BA)
(147) Decreto de 22·de outubro de 1997
Seringal Espinhara, Bujari (AC)
(146) Decreto de 22 de outubro de 1997

7324
.

7333
7332

E
EMBAIXADA DO BRASIL
Criação; Madagascar
(56) Decreto de 8 de outubro de 1997

7236

.

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
Watt's Alimentos S.A. do Brasil
(34) Decreto de 6 de outubro de 1997 ..

7213

EMPRESA RÁDIO DIFUSORA CIDADE JARDIM LTDA., BLUMENAU
(SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Globo Catarinense Ltda.
(27) Decreto de 6 de outubro de 1997

7206

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda,
supervisão
(190) Decreto de 23 de outubro de 1997............
(191) Decreto de 23 de outubro de 1997............
(208) Decreto de 29 de outubro de 1997..........
(211) Decreto de 29 de outubro de 1997........

7380
7381
7397
7400

ENGENHO DOIS BRAÇOS, ÁGUA PRETA (PEl
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 19 de outubro de 1997...

7190

ENGENHO GIQUIIARIMUNÃ, ESCADA (PEl
Interesse social, declaração
(216) Decreto de 30 de outubro de 1997..

7405

ENGENHO MELOS, MARAGOGI (ALl
Interesse social, declaração
(130) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7314
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7470
ENGENHO PEREIRINHA, GAMELEIRA (PE)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 1Q de outubro de 1997

7189

.

ENGENHOS ÁGUABRANCAlARACATIISURUCUCU, QUIPAPÁ (PE)
Interesse social, declaração
(148) Decreto de 22 de outubro de 1997

..

7334

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Orçamento fiscal; Crédito especial
(2) Decreto de 1Q de outubro de 1997

7179

EXÉRCITO
Corpo de Oficiais da Reserva; Regulamento, aprovação
Decreto n'l 2.354, de 20 de outubro de 1997

7143

.

F
FAZENDA ABELARDO RIBEIRO, CENTRAL (MA)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 9 de outubro de 1997

.

7250

FAZENDAAGROPECUÀRIA LONDRINA, ROSÁRIO OESTE (MT)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 8 de outubro de 1997

7240

.

FAZENDA ÁGUA BONITA, JUSCIMEIRA (MT)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 7 de outubro de 1997

7221

.

FAZENDA ALEGRIAS, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(118) Decreto de 20 de outubro de 1997

7302

FAZENDA AMPARO, DOURADOS (MS)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

7226

FAZENDAARAúNA, DOVERLÂNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(195) Decreto de 24 de outubro de 1997 ..

7385
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7471
FAZENDA BARRANQUEIRA, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 8 de outubro de 1997

7241

FAZENDA BOCAlNA I, JOÁO PINHEIRO (MG)
Interesse social, declaração
(219) Decreto de 30 de outubro de 1997

.

7408

FAZENDA BRAHMAICONJUNTO ELDORADO, CAMAMU (BA)
Interesse social, declaração
(138) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7323

..

7340

FAZENDA CAIMBONGO, CACHOEIRA (BA)
Interesse social, desapropriação
(153) Decreto de 22 de outubro de 1997

FAZENDA CAMBAÍ, SÃO NICOLAU (RS)

Interesse social, declaração
(52) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

7232

FAZENDA CAMPO ALEGRE, PASSOS MAIA (SC)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 13 de outubro de 1997 .
(91) Decreto de 13 de outubro de 1997 ..

7272
7273

FAZENDA CAMPO LIMPO, POCONÉ (MT)

Interesse social, desapropriação
(20) Decreto de F de outubro de 1997 ..

7198

FAZENDA CAMPOS ELÍSEOS, JATAÍ (GO)

Interesse social, declaração
(122) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
(128) Decreto de 20 de outubro de 1997 ...

7306
7312

FAZENDA CAPIM PUBA, HEITORAÍ (GO)

Interesse social, declaração
(197) Decreto de 24 de outubro de 1997

.

7387

FAZENDA CARACOL, BELA VISTA (MS)

Interesse social, declaração
(152) Decreto de 22 de outubro de 1997

.

7339
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7472
FAZENDA CELESTINO, NOVA VENÉciA (ES)
Interesse social, declaração
(l9) Decreto de 12 de outubro de 1997

7197

.

FAZENDA CHAPADA E CAMPO ALEGRE, JOÃO PINHEIRO (MG)
Interesse social, declaração
(218) Decreto de 30 de outubro de 1997 ..

7407

FAZENDA CÓRREGO GRANDE. ITAGUAÇU (ES)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de F de outubro de 1997

7193

FAZENDA DA FIGUEIRA, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

7227

.

FAZENDA DA RODAGEM, WENCESLAU GUIMARÃES (BA)
Interesse social, dclaração
(156) Decreto de 22 de outubro de 1997 .....

7346

FAZENDA ESTRELA D'ALVA,SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO (PB)
Interesse social, declaração
(144) Decreto de 20 de outubro de 1997
.

7329

FAZENDA FERRARI, OLIVEIRA DOS BREJINHOS (BA)
Interesse social, declaração
(200) Decreto de 24 de outubro de 1997 ..

7390

FAZENDA FLORESTA, GUAÇUÍ (ES)
Interesse social, declaração
(112) Decreto de 20 de outubro de 1997 ...

7295

FAZENDA GAÚCHA, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(136) Decreto de 20 de outubro de 1997

..

7321

FAZENDA GENIPAPO, MIMOSO (GOl
Interesse social, declaração
(141) Decreto de 20 de outubro de 1997

7326

FAZENDA INDIANA, JAPORÃ (MS)
Interesse social, declaração
(119) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7303
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7473
FAZENDALAGEADOmÜBABREJÃO, sxo MIGUEL DO ARAGUAIA(GO)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 9 de outubro de 1997

7249

FAZENDA LAGOA, PEROLÃNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 12 de outubro de 1997

7195

FAZENDA MANGAL, SÍTIO DO MATO (BA)
Interesse social, declaração
(202) Decreto de 24 de outubro de 1997

7392

FAZENDA MIRAGEM, ECOPORANGA (ES)
Interesse social, declaração
(124) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7308

FAZENDA NOVO HORIZONTE 11,GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 8 de outubro de 1997

7244

.

FAZENDA ORIENTE, NOVA GLÓRIA (GO)
Interesse social, declaração
(115) Decreto de 20 de outubro de 1997.
FAZENDA PARAÍSO, CAMPOS DOS GOYTACAZES
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7298
(RJ)

7253

FAZENDA PARAÍSO, GLEBA A, TERENOS (MS)
Interesse social, declaração
(134) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7318

FAZENDA PEDRA BRANCA I, LARANJAL (PR)
Interesse social, declaração
(126) Decreto de 20 de outubro de 1997
FAZENDA PEDRA BRANCA 11,LARANJAL (PR)
Interesse social, declaração
(145) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7310

..

7331

FAZENDA PINHEIRO MACHADO, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

7231
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7474
FAZENDA PONTINHA, ITAPACI (GO)
Interesse social, declaração
(123) Decreto de 20 de outubro de 1997

7307

.

FAZENDA PRINCESINHA, PIRACANJUBA
Interesse social, declaração
(196) Decreto de 24 de outubro de 1997

7386

.

FAZENDA RECANTO DO VÔ ATíLIO, LAGOA GRANDE (MG)
Interesse social, declaração
(114) Decreto de 20 de outubro de 1997

7297

.

FAZENDA RIO CLARO, PARNARAMA (MA)
Interesse social, declaração
(125) Decreto de 20 de outubro de 1997

7309

.

FAZENDA RIO DAS PEDRAS, UBERLÂNDIA (MG)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 12de outubro de 1997
(15) Decreto de F de outubro de 1997

7191
7192

.
.

FAZENDA RIO GRANDE lI, COTEGIPE (BA)
Interesse social, declaração
(199) Decreto de 24 de outubro de 1997

.

7389

FAZENDARR. l-A, GLEBAN' 7, ORTIGUEIRA(PR)
Interesse social, declaração
(135) Decreto de 20 de outubro de 1997

7320

FAZENDA RR.2-A, ORTIGUEIRA (PR)
Interessse social, declaração
(137) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7320

FAZENDA SANTA CRUZ E OUTROS, POÇO REDONDO E CANINDÉ DE
SÃO FRANCISCO (SE)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de I!! de outubro de 1997

.

7200

FAZENDA SANTA GUILHERMINA DA QUINTA, MARACAJU E NIOAQUE (MS)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 9 de outubro de 1997

7254
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7475
FAZENDA SANTA INÁCIA, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(151) Decreto de 22 de outubro de 1997
"0

FAZENDA SANTA TEREZINHAlSÃO JOSÉ, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(220) Decreto de 30 de outubro de 1997

7337

.

.

7409

FAZENDA SÃO BENTO DO TAQUARAL, HEITORAÍ (GO)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 8 de outubro de 1997
.

7243

FAZENDA SÃO DOMINGOS DOS OLHOS D'ÁGUA I, MORRINHOS (GO)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 8 de outubro de 1997
.

7239

FAZENDA SÃO MARCOS, SÃO BORJA (RS)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 7 de outubro de 1997

7230

.

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, ARAGUAPAZ (GO)
Interesse social, declaração
(198) Decreto de 24 de outubro de 1997

.

7388

FAZENDA SÃO SEBASTIÃo', SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO (PR)
Interesse social, declaração
(127) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....

7311

FAZENDA SÃO VIRGíLIO I, HERVAL(RS)
Interesse social, declaração
(121) Decreto de 20 de outubro de 1997

7305

FAZENDA SÃO VIRGíLIO 11, HERVAL (RS)
Interesse social, declaração
(117) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

.

7300

FAZENDA SAVANA 11,JAPORÃ (MS)
Interesse social, declaração
(120) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

FAZENDA SERRA DO FALCÃO, FAZENDA NOVA (GO)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 13 de outubro de 1997
.
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7476
FAZEljDA TRÊS MARIAS, DOVERLÂNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(93) Decreto de 13 de outubro de 1997

7276

FAZENDA TRIÂNGULO, RIO BRILHANTE (MS)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 7 de outubro de 19970.0

7219

FAZENDA VAZANTE, UNAí (MG)
Interesse social, declaração
(131) Decreto de 20 de outubro de 1997 .....

7315

FAZENDA VISTA ALEGRE, CRISTALINA (GO)
Interesse social, declaração
(116) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7299

FAZENDAXIMBOCU, SÃO LUIZ GONZAGA, (RS)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..

7229

FAZENDAS ARRAIA, CAJAZEIRAS E DOIS IRMÃOS, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7223

FAZENDAS DA USINA SÃO JOÃO, CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO
JOÃO DA BARRA (RJ)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 9 de outubro de 1997

7252

FAZENDAS VALE VERDEtrURBILHÃO/ROÇA DO ARROZ/SANTA MARIA, SíTIO DO MATO (BM
Interesse social, declaração
(203) Decreto de 24 de outubro de 1997 ..

7393

FLORESTA, TAMBORIL (CE)
Interesse social, declaração
(154) Decreto de 22 de outubro de 1997.

7341

o ••••••••

FUNÇÃO GRATIFICADA
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Justiça
Decreto n'12.351, de 17 de outubro de 1997.....

7130
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7477
FUNDAÇÃO ALDEIA SOS DE GOIOERÊ, GOIOERÊ (PRl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(24) Decreto de 6 de outubro de 1997
.

7203

FUNDAÇÃO CASPER LíBERO, SÃO PAULO (SPl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(8) Decreto de 1Q de outubro de 1997

7185

.

FUNDAÇÃO DOM QUIRINO, TEÓFILO OTONI (MGl
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Mucuri Ltda.
(l03) Decreto de 14 de outubro de 1997.............................

7286

FUNDAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, FIRMINÓPOLIS (GOl
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Maranata Ltda.
(31) Decreto de 6 de outubro de 1997
r

7210

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, ANÃPOLIS (GOl
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Carajã de Anápo lis Ltda.
(105) Decreto de 14 de outubro de 1997 ..

7288

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n 2 2.343, de 9 de outubro de 1997

.

7106

FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ DO PARAíso, POUSO ALEGRE (MGl
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(32) Decreto de 6 de outubro de 1997 ...

7211

G
GABINETE DO MINISTRO DOS ESPORTES
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997

7417

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE pOLíTICA FUNDIÁRIA
.
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997..............................
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997.

7399
7401
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7478
GRÃ-BRETANHA
Tratado de Extradição, promulgação; Brasil
Decreto n Q 2.347, de 10 de outubro de 1997 .

7120

I
IMÓVEL

Interesse social, declaração
Fazenda Vista Alegre, Cristalina (GO)
(116) Decreto de 20 de outubro de 1997

7299

.

Perdizes lI, Gleba 2, Vargem Bonita (SC)
(140) Decreto de 20 de outubro de 1997

Interesse social; Reforma agrária
Alcobrás,Capixaba (AC)
(89) Decreto de 13 de outubro de 1997

7325

7271

O"

Barreira Branca e outros, Eldorado dos Carajás, Piçarra e São Ge-

raldo do Araguaia (PA)
(201) Decreto de 24 de outubro de 1997

7391

.

Barro Vermelho/Canudos, Barra (BA)
(46) Decreto de 7 de outubro de 1997

.

Boa Esperança, Poço Redondo (SE)
(113) Decreto de 20 de outubro de 1997

7225
7296

.

Castanhal Escada Alta, Marabá (PA)
(217) Decreto de SO de outubro de 1997

..

Conceição, Maragogi (AL)
(143) Decreto de 20 de outubro de 1997

7406

7328

.

Condomínio Campo Bonito, Pinheiro Machado (RS)
(150) Decreto de 22 de outubro de 1997

7336

.

Contrato/Serrinha, Arataca (BA)
(41) Decreto de 7 de outubro de 1997 ......

7220

Coxos/OitislMinadouro, Cajazeiras (PB)
(133) Decreto de 20 de outubro de 1997

..

Engenho Dois Braços, Água Preta (PE)
(13) Decreto de 1!! de. outubro de 1997
Engenho Giqui/Arimunã, Escada (PE)
(216) Decreto de 30 de outubro de 1997
Engenho Meles, Maragogi (AL)
(130) Decreto de 20 de outubro de 1997

7317
.

7190
7405

.
..

7314
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7479
Engenho Pereirinha, Gameleira (PE)
(12) Decreto de P de outubro de 1997
.
Engenhos Água BrancaJAracatilSurucucu, Quipapá (PE)
(148) Decreto de 22 de outubro de 1997.
Fazenda Abelardo Ribeiro, Central (MA)
(69) Decreto de 9 de outubro de 1997.
.
Fazenda Agropecuária Londrina, Rosário Oeste (MT)
(60) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Fazenda Água Bonita, Juscimeira (MT)
(42) Decreto de 7 de outubro de 1997
Fazenda Alegrias, Pinheiro Machado (RS)
(118) Decreto de 20 de outubro de 1997

7189
7334
.

7240
.

.

Fazenda Campo Alegre, Passos Maia (SC)
(90) Decreto de 13 de outubro de 1997
(91) Decreto de 13 de outubro de 1997
Fazenda Campo Limpo, Poconé (MT)
(20) Decreto de 12 de outubro de 1997 ...

Fazenda Celestino, Nova Venécia (ES)
(19) Decreto de 12 de outubro de 1997

7221
7302

Fazenda Amparo, Dourados (MS)
(47) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..
Fazenda Araúna, Doverlândia (GO)
; .
(195) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Barranqueira, Cáceres (MT)
(61) Decreto de 8 de outubro de 1997
Fazenda Bocaina I, João Pinheiro (MG)
(219) Decreto de 30 de outubro de 1997
Fazenda Brahma/Conjunto Eldorado, Camamu (BA)
(138) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Caimbongo, Cachoeira (BA)
(153) Decreto de 22 de outubro de 1997
Fazenda Cambaí, São Nicolau (RS)
(52) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

Fazenda Campos Elíseos, Jataí (GO)
(122) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
(128) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Capim Puba, Heitor-aí (GO)
(197) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Caracol, Bela Vista (MS)
(152) Decreto de 22 de outubro de 1997

7250

7226
7385
7241
"

.

7408

.

7323
7340
7232
7272
7273

.

7198
7306
7312
7387

.
..

7339
7197
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7480
Fazenda Chapada e Campo Alegre, João Pinheiro (MG)
(218) Decreto de 30 de outubro de 1997..................
.
Fazenda Córrego Grande, Itaguaçu (ES)
(16) Decreto de F de outubro de 1997

.

7193

Fazenda da Figueira, Pinheiro Machado (RS)
(48) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda da Rodagem, Wenceslau Guimarães (BA)
(156) Decreto de 22 de outubro de 1997
.
Fazenda Estrela D'Alva, São Sebastião do Umbuzeiro (PB)
(144) Decreto de 20 de outubro de 1997.......
.

7227
7343

Fazenda Ferrari, Oliveira dos Brejinhos (BA)
(200) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Floresta, Guaçuí (ES)
(112) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Gaúcha, Ortigueira (PR)
(136) Decreto de 20 de outubro de 1997

7329

.

7390

..

Fazenda Lagoa, Perolândia (GO)
(17) Decreto de 12 de outubro de 1997
Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(202) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Miragem, Ecoporanga (ES)
(124) Decreto de 20 de outubro de 1997

Fazenda Paraíso, Campos dos Goytacazes (RJ)
(72) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Fazenda Paraíso, Gleba A, Terenos (MS)
(134) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
Fazenda Pedra Branca I, Laranjal (PR)
(126) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Pedra Branca II, Laranjal (PR)
(145) Decreto de 20 de outubro de 1997

..

7295

Fazenda Genipapo, Mimoso (GO)
(141) Decreto de 20 de outubro de 1997...... ..
.
Fazenda Indiana, Japorã (MS)
(119) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Lageado/Tíúba Brejão, São Miguel do Araguaia (GO)
(68) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

Fazenda Novo Horizonte II, Goiás (GO)
(63) Decreto de 8 de outubro de 1997 ......
Fazenda Oriente, Nova Glória (GO)
(115) Decreto de 20 de outubro de 1997.............

7407

7321
7326

.

7303
7249

.

7195
7392
7308
7244

.

.

7298
7253
7318
7310

.

7331
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7481
Fazenda Pinheiro Machado, Pinheiro Machado (RS)
(51) Decreto de 7 de outubro de 1997...............

7231

Fazenda Pontinha, Itapaci (GO)
(123) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Princesinha, Piracanjuba
(196) Decreto de 24 de outubro de 1997

7307
7386

Fazenda Recanto do VÔ Atílio, Lagoa Grande (MG)
(114) Decreto de 20 de outubro de 1997..........................

7297

Fazenda Rio Claro, Parnarama (MA)
(125) Decreto de 20 de outubro de 1997..
Fazenda Rio das Pedras, Uberlândia (MG)
(4) Decreto de 12de outubro de 1997......................
(15) Decreto de lº de outubro de 1997.............................

7309
7191
7192

Fazenda Rio Grande Il, Cotegipe (BA)
(199) Decreto de 24 de outubro de 1997........
Fazenda RR. l~A, Gleba n Q 7, Ortigueira (PR)
(135) Decreto de 20 de outubro de 1997..............

7389
7320

Fazenda RR.2-A, Optigueira (PR)
(137) Decreto de 20 de outubro de 1997.
Fazenda Santa Cruz e outros, Poço Redondo e Canindé de São
Francisco (SE)
(22) Decreto de P de outubro de 1997
Fazenda Santa Ouilhermina da Quinta, Maracaju e Nioaque (MS)
(73) Decreto de 9 de outubro de 1997..
Fazenda Santa Inácia, Pinheiro Machado (RS)
(151) Decreto de 22 de outubro de 1997....
Fazenda Santa TerezinhalSão José, Arinos (MG)
(220) Decreto de 30 de outubro de. 1997 ......
Fazenda São Bento do Taquaral, Heitoraí (GO)
(62) Decreto de 8 de outubro de 1997.................
Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água I, Morrinhos (GO)
(59) Decreto de 8 de outubro de 1997.
Fazenda São Marcos, São Borja (RS)
(50) Decreto de 7 de outubro de 1997...............................................

7322

7200
7254
7337
7409
7243
7239
7230

Fazenda São Sebastião, Araguapaz (GO)
(198) Decreto de 24 de outubro de 1997........................

7388

Fazenda São Sebastião, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(127) Decreto de 20 de outubro de 1997.....

7311

Fazenda São Virgílio I, Herval(RS)
(121) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7305
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7482
Fazenda São Virgílio I1, Herval (RS)
(l17) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Savana Il, Japorã (MS)
(120) Decreto de 20 de outubro de 1997

7300
7304

Fazenda Serra do Falcão, Fazenda Nova (GO)
(92) Decreto de 13 de outubro de 1997

.

Fazenda Três Marias, Doverlândia (GO)
(93) Decreto de 13 de outubro de 1997 ...
Fazenda Triângulo, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 7 de outubro de 1997

7276
7219

.

Fazenda Vazante, Unaí (MG)
(131) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Ximbocu, São Luiz Gonzaga, (RS)
(49) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, Marabá (PA)
(44) Decreto de 7 de outubro de 1997

7315
7229
.

Fazendas da Usina São João, Campos dos Goytacazes e São João
da Barra (RJ)
(71) Decreto de 9 de outubro de 1997........... .
.
Fazendas Vale Verde/Turbilhão/Roça do Arroz/Santa Maria, Sítio
do Mato (EA)
(203) Decreto de 24 de outubro de 1997
Floresta, Tamboril (CE)
(154) Decreto de 22 de outubro de 1997

.

Itatiunga, Patos (PB)
(18) Decreto de F de outubro de 1997

Pau Amarelo, Maragogi (AL)
(132) Decreto de 20 de outubro de 1997

7223

7252

7393
7341
7196

.

Lago do Coco e outros, Catanhede (MA)
(70) Decreto de 9 de outubro de 1997
Mangebura, Maragogi (AL)
(129) Decreto de 20 de outubro de 1997
Novo Horizonte - Quinhão nf! 6, Goiás (GO)
(67) Decreto de 9 de outubro de 1997
Ouro Verde, Conde (PB)
(45) Decreto de 7 de outubro de 1997

7274

7251

.

7313

.

7248

.
.
.

Perdizes Il, Gleba 1, Água Doce e Vargem Bonita (SC)
(142) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Pintada/Santana, Independência (eE)
(155) Decreto de 22 de outubro de 1997
.

7224
7316
7327
7342
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7483
Planalto da Velhacaria, Paranaíba (MS)
(43) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..

7222

Ribeirão da Glória, Santo Antonio do Laverger (MT)
(21) Decreto de 1Q de outubro de 1997.......
.

.

7199

Salvador Gomes, Jacaraú (PB)
(149) Decreto de 22 de outubro de 1997

.

7335

São Domingos, Bananeiras (PB)
(94) Decreto de 13 de outubro de 1997

.

7277

São João do Irani, Çatanduvas (SC)
(139) Decreto de 20 de outubro de 1997

7324

São José, Wenceslau Guimarães (BA)
(147) Decreto de 22 de outubro de 1997 ....

7333

Seringal Espinhara, Bujari (AC)
(146) Decreto de 22 de outubro de 1997

7332

Reversão, autorização; Município de São Francisco de Assis (RS)
(111) Decreto de 17 de outubro de 1997
.

7294

Servidão administrativa
Unaí (MG)
(82) Decreto de 10 de outubro de 1997

7264

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Aumento de capital
Banco BCN Barclaays S.A.
(86) Decreto de 13 de outubro de 1997

..

7268

Banco Meridional do Brasil; Decreto Não Numerado (4) de 7.3.96,
alteração
(187) Decreto de 23 de outubro de 1997 ..

7374

Transbanco Banco de Investimento S.A.
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997..

7395

.

.

Transbanco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997
.

7395

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Alcobrás,Capixaba (AC)
(89) Decreto de 13 de outubro de 1997
Barreira Branca e outros, Eldorado dos Carajás, Piçarra e São
Geraldo do Araguaia (PA)
(201) Decreto de 24 de outubro de 1997........ .

7271

7391
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7484
Barro Vermelho/Canudos, Barra (BA)
(46) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..
Boa Esperança, Poço Redondo (SE)
(113) Decreto de 20 de outubro de 1997.
Castanhal Escada Alta, Marabá (PA)
(217) Decreto de 30 de outubro de 1997

.
Conceição, Maragogi (AL)
(143) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Condomínio Campo Bonito, Pinheiro Machado (RS)
.
(150) Decreto de 22 de outubro de 1997
Contrato/Serrinha, Àrataca (BA)
(41) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Coxos/Oitís/Minadouro, Cajazeiras (PB)
(133) Decreto de 20 de outubro de 1997
Engenho Dois Braços, Água Preta (PE)
(13) Decreto de l!! de outubro de 1997
Engenho GiquiJArimunã, Escada (PE)
(216) Decreto de 30 de outubro de 1997
Engenho Meles, Maragogi (AL)
(130) Decreto de 20 de outubro de 1997
Engenho Pereirinha, Gameleira (PE)
(12) Decreto de 12 de outubro de 1997 .....
Engenhos Água Branca/AracatilSurucucu, Quipapá (PE)
(148) Decreto de 22 de outubro de 1997
.
Fazenda Abelardo Ribeiro, Central (MA)
(69) Decreto de 9 de outubro de 1997 ..
Fazenda Agropecuária Londrina, Rosário Oeste (MT)
(60) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Fazenda Água Bonita, .Iuscimeira (MT)
(42) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda Alegrias, Pinheiro Machado (RS)
(118) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Amparo, Dourados (MS)
(47) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda Araúna, Doverlândia (GO)
(195) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Barranqueira, Cáceres (MT)
(61) Decreto de 8 de outubro de 1997 ...
Fazenda Bocaina I, João Pinheiro (MG)
(219) Decreto de 30 de outubro de 1997 ..

7225
7296
7406
7328
7336
7220
7317
7190
7405
7314

7189
7334
7250
7240
7221
.

7302
7226
7385
7241
7408
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7485
Fazenda BrahmaJConjunto Eldorado, Camamu (BA)
(138) Decreto de 20 de outubro de 1997..... .
Fazenda Caimbongo, Cachoeira (BA)
(153) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
Fazenda Cambaí, São Nicolau (RS)
(52) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7323

.

7340
7232

Fazenda Campo Alegre, Passos Maia (SC)
(90) Decreto de 13 de outubro de 1997 ....
(91) Decreto de 13 de outubro de 1997 ..
Fazenda Campo Limpo, Poconé (MT)
(20) Decreto de F de outubro de 1997

7272
7273
7198

Fazenda Campos Elíseos, Jataí (GO)
(122) Decreto de 20 de outubro de 1997
(128) Decreto de 20 de outubro de 1997

7306
7312

Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(197) Decreto de 24 de outubro de 1997

7387

Fazenda Caracol, Bela Vista (MS)
(152) Decreto de 22 de outubro de 1997

7339

Fazenda Celestino, Nova Venécia (ES)
(19) Decreto de 12de outubro de 1997

7197

Fazenda Chapada e Campo Alegre, João Pinheiro (MG)
(218) Decreto de 30 de outubro de 1997 ...

7407

Fazenda Córrego Grande, Itaguaçu (ES)
(16) Decreto de 12de outubro de 1997
.
Fazenda da Figueira, Pinheiro Machado (RS)
(48) Decreto de 7 de outubro de 1997

7193
7227

.

Fazenda da Rodagem, Wenceslau Guimarães (BA)
(156) Decreto de 22 de outubro de 1997

Fazenda Ferrari, Oliveira dos Brejinhos (BA)
(200) Decreto de 24 de outubro de 1997..
.
Fazenda Floresta, Ouaçuí (ES)
(112) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
Fazenda Gaúcha, Ortigueira (PR)
(136) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Genipapo, Mimoso (GO)
(141) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Indiana, .Iaporã (MS)
(119) Decreto de 20 de outubro de 1997

7343

.

Fazenda Estrela D'Alva, São Sebastião do Umbuzeiro (PB)
(144) Decreto de 20 de outubro de 1997..
.
.

.

7329
7390
7295
7321
7326
7303

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7455-7520, auto 1997

7486
Fazenda Lageado/T'iúba Brejão, São Miguel do Araguaia (GO)
(68) Decreto de 9 de outubro de 1997
Fazenda Lagoa, Perolândia eGO)
(17) Decreto de ri de outubro de 1997
.
Fazenda Mangal, Sitio do Mato (BA)
(202) Decreto de 24 de outubro de 1997 ..

.

7249

7195
7392

Fazenda Miragem, Ecoporanga (ES)
(124) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....
Fazenda Novo Horizonte lI, Goiás (GO)
(63) Decreto de 8 de outubro de 1997

7308
.

7244

Fazenda Oriente, Nova Glória eGO)
(115) Decreto de 20 de outubro de 1997

7298

.

Fazenda Paraíso, Campos dos Goytacazes (RJ)
(72) Decreto de 9 de outubro de 1997

.

7253

Fazenda Paraíso, Gleba A, Terenos (MS)
(134) Decreto de 20 de outubro de 1997.

7318

Fazenda Pedra Branca I, Laranjal (PR)
(126) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....

7310

Fazenda Pedra Branca H, Laranjal (PR)
(145) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7331

Fazenda Pinheiro Machado, Pinheiro Machado (RS)
(5I) Decreto de 7 de outubro de 1997
..

7231

Fazenda Pontinha, Itapaci (GO)
(123) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Princesinha, Piracanjuba
(196) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Recanto do Vô Atílio, Lagoa Grande (MG)
(114) Decreto de 20 de outubro de 1997.......
..

7307
.

7386
7297

..

Fazenda Rio Claro, Parnarama (MA)
(125) Decreto de 20 de outubro de 1997 .....
Fazenda Rio das Pedras, Uberlândia (MG)
(14) Decreto de 1º de outubro de 1997
(15) Decreto de 1º de outubro de 1997........

7309
.
.

Fazenda Rio Grande II, Cotegipe (BA)
(199) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda RR l-A, Gleba n!! 7, Ortigueira (PR)
(135) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda RR2-A, Ortigueira (PR)
(137) Decreto de 20 de outubro de 1997

.
.

.

7191
7192

..

7389
7320
7322

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7455-7520, out. 1997

7487
Fazenda Santa Cruz e outros, Poço Redondo e Canindé de São
Francisco (SE)
(22) Decreto de P de outubro de 1997
.

7200

Fazenda Santa Guilhermina da Quinta, Maracaju e Nioaque (MS)
(73) Decreto de 9 de outubro de 1997

7254

Fazenda Santa Inácia, Pinheiro Machado (RS)
(151) Decreto de 22 de outubro de 1997

7337

Fazenda Santa Terezinha/São -Iosé, Arinos (MG)
(220) Decreto de 30 de outubro de 1997

.
.

7409

Fazenda São Bento do Taquaral, Heitoraí (GO)
(62) Decreto de 8 de outubro de 1997

.

Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água I, Marrinhos (GO)
(59) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Fazenda São Marcos, São Borja (RS)
(50) Decreto de 7 de outubro de 1997
Fazenda São Sebastião, Araguapaz (GO)
(198) Decreto de 24 de outubro de 1997

7239
.

7230

.

7388

Fazenda São Sebastião, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(127) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda São Virgílio I, Herval (RS)
(121) Decreto de 20 de outubro de 1997

7311
..

Fazenda São Virgílio II, Herval (RS)
(117) Decreto de 20 de outubro de 1997

7305
7300

Fazenda Savana II, Japorã (MS)
(120) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Serra do Falcão, Fazenda Nova (GO)
(92) Decreto de 13 de outubro de 1997

7243

.
..

7304
7274

Fazenda Três Marias, Doverlândia (GO)
(93) Decreto de 13 de outubro de 1997

7276

Fazenda Triângulo, Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7219

Fazenda Vazante, Unaf (MG)
(131) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
Fazenda Vista Alegre, Cristalina (GO)
(116) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Ximbocu, São Luiz Gonzaga, (RS)
(49) Decreto de 7 de outubro de 1997
Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, Marabá (PA)
(44) Decreto de 7 de outubro de 1997

7315
7299
7229
.

7223
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7488
Fazendas da Usina São João, Campos dos Goytacazes e São João
da Barra (RJ)
(71) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7252

Fazendas Vale VerdelTurbilhãolRoça do Arroz/Santa Maria, Sítio
do Mato (BA)

(203) Decreto de 24 de outubro de 1997 ..

7393

Floresta, Tamboril (CE)
(154) Decreto de 22 de outubro de 1997

7341

Itatiunga, Patos {PB}
(l8) Decreto de lQ de outubro de 1997
Lago do Coco e outros, Catanhede (MA)
(70) Decreto de 9 de outubro de 1997

7251

Mangebura, Maragogi CAL)
(129) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Novo Horizonte - Quinhão nº 6, Goiás eGO)
(67) Decreto de 9 de outubro de 1997 .
Ouro Verde, Conde (PB)
(45) Decreto de 7 de outubro de 1997 .....
Pau Amarelo, Maragogi (AL)
(132) Decreto de 20 de outubro de 1997
Perdizes Il, Gleba nl! 1, Água Doce e Vargem Bonita (SC)
(142) Decreto de 20 de outubro de 1997 ......
Perdizes n, Gleba nl! 2, Vargem Bonita (SC)
(140) Decreto de 20 de outubro de 1997
Pintada/Santana, Independência (CE)
(155) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
Planalto da Velhacaria, Paranaíba (MS)
(43) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Ribeirão da Glória, Santo Antonio do Laverger (MT)
(21) Decreto de lº de outubro de 1997
Salvador Gomes, Jacaraú (PB)
(149) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
São Domingos, Bananeiras (PB)
(94) Decreto de 13 de outubro de 1997 ....
São João do Irani, Catanduvas (SC)
(139) Decreto de 20 de outubro de 1997
São José, Wenceslau Guimarães (BA)
(147) Decreto de 22 de outubro de 1997
Seringal Espinhara, Bujari (AC)
(146) Decreto de 22 de outubro de 1997

7196

.

7313
7248
7224
.

7316
7316
7325
7342
7222
7199
7335
7277

.

7324
7333
7332
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7489
INVENTÁRIO
Instauração; Entidades em extinção
Decreto nº 2.344, de 9 de outubro de 1997

.

7107

IRLANDA DO NORTE
Tratado de Extradição, promulgação; Brasil
Decreto nº 2.347, de 10 de outubro de 1997 ....

7120

ITATIUNGA, PATOS (PBl
Interesse social, declaração
(18) Decreto de P de outubro de 1997

7196

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997 .
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997 ..

7278
7423

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997

7278
7423

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997

7278
7423

JUSTIÇA FEDERAL
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(77) Decreto de 10 de outubro de 1997
Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
.
Retificado no DO de 14 de outubro de 1997
.

7259
7422

L
LAGO DO COCO E OUTROS, CATANHEDE (MA)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 9 de outubro de 1997

.

7251
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7490

M
MADAGASCAR
Embaixada do Brasil, criação
(56) Decreto de 8 de outubro de 1997

7236

MANGEBURA, MARAGOGl CAL)
Interesse social, declaração
(129) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7313

MILITAR REFORMADO
Nomeação; Administração pública; Decreto n'' 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.334, de 6 de outubro de 1997 .

7047

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.337, de 6 de outubro de 1997
.
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Decreto nº 2.333, de F de outubro de 1997
.
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(4) Decreto de P de outubro de 1997....
.
.
Remanejamento
Casa Militar da Presidência da República
Decreto n" 2.353, de 20 de outubro de 1997
Ministério da Justiça
Decreto n!!2.351, de 17 de outubro de 1997 ..
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n'l 2.345, de 10 de outubro de 1997
.
Decreto n!!2.359, de 30 de outubro de 1997
.
Ministério da Saúde; Decreto ne 2.286/97, alteração
Decreto n!!2.336, de 6 de outubro de 1997 ..
Ministério das Minas e Energia
Decreto n!! 2.353, de 20 de outubro de 1997
..
Ministério das Relações Exteriores
Decreto n!!2.340, de 7 de outubro de 1997 ....
MINISTÉRIO DAAERONÃUTICA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997..
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997

7071
7039
7181

7142
7130
7109
7171
7071
7142
7103

7416

7289
7423
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7491
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'! 2.333, de lº de outubro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997....
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997.

7039
7399
7400

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento fiscal; Crédito especial
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997....
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(223) Decreto de 30 de outubro de 1997.
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997.
MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997..
..
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(194) Decreto de 24 de outubro de 1997
.
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997 .
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito especial
(76) Decreto de 10 de outubro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Orçamentos fiscal e da seguridade social, transferência
(222) Decreto de 30 de outubro de 1997 ..
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Corregedoria-Geral, normas
Decreto n Q 2.331, de F de outubro de 1997

7257
7412

7382
7418

.

7262
7417

7384
7419
.

7258
7262
7417
7411

7019

.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento fiscal; Crédito especial
(74) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
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7419

7256
OUt.

1997

7492
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(79) Decreto de la de outubro de 1997
.
(209) Decreto de 29 de outubro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997
.

7261
7398
7401

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto n'l 2.351, de 17 de outubro de 1997 .....
Estrutura regimental, aprovação
Decreto n" 2.351, de 17 de outubro de 1997
.
..
Orçamentos fiscal e de seguridade social; Crédito suplementar
(3) Decreto de I'' de outubro de 1997
.
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7130
7130
7180
7383

MINISTÉRIO DA MARINHA
Caixa de Construções de Casas, regulamento, aprovação; Decreto n Q 2.013/96, alteração
Decreto n!J 2.355, de 22 de outubro de 1997 ..
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(36) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
.
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997 .
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
.
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997 ..
Organização, Decreto n'' 967/93, alteração
Decreto n Q 2.355, de 22 de outubro de 1997. .
.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊ:NCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto n Q 2.345, de 10 de outubro de 1997 ...
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 2.359, de 30 de outubro de 1997
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(38) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
(39) Decreto de 6 de outubro de 1997 ....
.
(189) Decreto de 23 de outubro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997 .......

7165
7215
7416
7278
7423
7383
7289
7423
7165

7109
.

7171
7217
7218
7379
7262
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7493
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n'' 2.286/97; alteração
Decreto n~ 2.336, de 6 de outubro de 1997
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(226) Decreto de 30 de outubro de 1997
.

7071
7415

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997

7382
7418

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.353, de 20 de outubro de 1997
.
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997.
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997

7142
7382
7418

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nr 2.340, de 7 de outubro de 1997 ...

7103

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997 ....
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7278
7423
7289
7423
7383

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento fiscal; Crédito especial
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997

.

7257

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento fiscal; Crédito especial
(37) Decreto de 6 de outubro de 1997.
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(1) Decreto de P de outubro de 1997
..
(107) Decreto de 17 de outubro de 1997 .
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(81) Decreto de 10 de outubro de 1997 .......

7216
7178
7290
7263
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7494
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997....
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento fiscal; Crédito especial
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(221) Decreto de 30 de outubro de 1997

7262

7257

.

7410

.

MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃO
Orçamento fiscal; crédito suplementar
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997
Publicado noDO de 24 de setembro de 1997 e retificado noDO de 14 de
outubro de 1997..
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997.

7422
7401

MINISTRO DOS TRANSPORTES
Delegação de competência
Acordo de Cooperação Técnica Não Reembolsável
Decreto s/ n de 3 de fevereiro de 1997
.

7177

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS)
Imóvel, reversão, autorização
(111) Decreto de 17 de outubro de 1997

.

7294

N
NASSAU-EDITORA, RÃDIO E TELEVISÃO LTDA., VITÓRIA (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(53) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7233

NOVO HORIZONTE - QUINHÃO N' 6, GOIÃS (GO)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 9 de outubro de 1997

7248

.

o
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(110) Decreto de 17 de outubro de 1997

.

7293
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7495
ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1997; Lei ns 9. 293/96; Decreto
ns 2.220/97, alteração
Decreto nf! 2.339, de 7 de outubro de 1997

7102

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(4) Decreto de 12 de outubro de 1997
.
Ministério da Previdência e Assistência Social
(38) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
(39) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
(189) Decreto de 23 de outubro de 1997..
.
Ministério da Saúde
(226) Decreto de 30 de outubro de 1997 .....
Ministério do Planejamento e Orçamento
(1) Decreto de 12 de outubro de 1997 .....
(l07) Decreto de 17 de outubro de 1997

7181

.

7217
7218
7379
7415
7178
7290

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito suplementar
Petrobrás Internacional S.A. (Braspetro)
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997 ....

7292
7292

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Estado-Maior das Forças Armadas
(2) Decreto de lº de outubro de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(74) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério do Planejamento e Orçamento
(37) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
Ministério dos Transportes
(75) Decreto de 10 de outubro de 1997 ....
o

..

7179
7257
7256

7257
7216
7257
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7496
Crédito suplementar
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
(190) Decreto de 23 de outubro de 1997.
(191) Decreto de 23 de outubro de 1997 ....
(208) Decreto de 29 de outubro de 1997 ..
(211) Decreto de 29 de outubro de 1997 .....
Ministério da Aeronáutica
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
(223) Decreto de 30 de outubro de 1997 ..
Ministério da Cultura
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997 .
Ministério da Educação e do Desporto
(94) Decreto de 24 de outubro de 1997 .
(230) Decreto de 30 de outubro de 1997 ....
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(79) Decreto de 10 de outubro de 1997 ....
(209) Decreto de 29 de outubro de 1997.
Ministério da Marinha
(36) Decreto de 6 de outubro de 1997 .
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Ministério do Planejamento e Orçamento
(8I) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Ministério dos Transportes
(221) Decreto de 30 de outubro de 1997 ...
Ministério Público da União
(86) Decreto de 23 de setembro de 1997
Publicado no DO de 24 de setembro de 1997 e retificado no DO de
14 de outubro de 1997
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(110) Decreto de 17 de outubro de 1997
.
Presidência da República
(35) Decreto de 6 de outubro de 1997
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997
.
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério
das Minas e Energia, supervisão
(108) Decreto de 17 de outubro de 1997 ..

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
(76) Decreto de 10 de outubro de 1997
.

7380
7381
7397
7400
7416
7412
7419
7384
7419
7261
7398
7215
7416
7263
7410

7422
7293
7214
7416

7291

7258
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7497
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(49) Decreto de 13 de agosto de 1997
Publicado no DO de 14 de agosto de 1997 e retificado no DO de 15
.
de outubro de 1997
(78) Decreto de 10 de outubro de 1997 ..
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7421
7260
7383

Gabinete do Ministro dos Esportes
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997

7417

Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997....
.
.
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997
.
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

7399
7401

(95) Decreto de 14 de outubro de 1997

Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
Justiça Eleitoral
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
Justiça Federal
(77) Decreto de 10 de outubro de 1997
Publicado no DO de 13 de outubro de 1997
Retificado no DO de 14 de outubro de 1997
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
Ministério da Aeronáutica
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997

.

.
.

Ministério da Cultura
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997
Ministério da Educação e do Desporto
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997 ..

7278
7423
7259
7422

.
.
.

7278
7423

7289
7423

.
.

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(210) Decreto de 29 de outubro de 1997
.
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997
Ministério da Ciência e Tecnologia
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997

7278
7423

.

7399
7401

.
.
.
.
.

7382
7418
7262
7417
7262
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7498
Ministério da Educação e do Desporto
(228) Decreto de 30 de outubro de 1997

7417

.

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(212) Decreto de 29 de outubro de 1997
.

Ministério da Justiça
(3) Decreto de P de outubro de 19970.0
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997..
Ministério da Marinha
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7401
..

7180
7383

.

.

.

.
.

7278
7423
7289
7423
7383

.

Ministério da Previdência e Assistência Social
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997 ....

7262

Ministério das Comunicações
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997 ..
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997

7382
7418

Ministério das Minas e Energia
(192) Decreto de 23 de outubro de 1997
(229) Decreto de 30 de outubro de 1997...... .
Ministério do Exército
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997
Ministério do Trabalho
(80) Decreto de 10 de outubro de 1997..

.

7382
7418

..

7278
7423

.

7289
7423
7383

.
.

.

Ministério Público da União
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997

.

7262

..

7401

Órgãos do Poder Judiciário
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997
Presidência da República
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997.
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997

7401

.
.

7289
7423
7383
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7499
Senado Federal
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
Superior Tribunal de Justiça
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997 ..
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997
.
Tribunal de Contas da União
(3) Decreto de 12 de outubro de 1997...........
.
Unidades orçamentárias
(224) Decreto de 30 de outubro de 1997...... .
(225) Decreto de 30 de outubro de 1997

.

7289
7423

7278
7423
.

7180

.

7413
7414

.

Transferência
Ministério da Educação e do Desporto
(222) Decreto de 30 de outubro de 1997 ..

7411

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÃRIO
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(213) Decreto de 29 de outubro de 1997......
OURO VERDE, CONDE (PB)
Interesse social. declaração
(45) Decreto de 7 de outubro de 1997

7401

.

7224

p
PAU AMARELO, MARAGOGI (AL)
Interesse social, declaração
(132) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7316

PERDIZES 11, GLEBA N" 1, ÁGUA DOCE E VARGEM BONITA (SC)
Interesse social, declaração
(142) Decreto de 20 de outubro de 1997.....................

7327

PERDIZES 11,GLEBA 2, VARGEM BONITA (SC)
Interesse social, declaração
(140) Decreto de 20 de outubro de 1997...........................

7325

PETROBRÃS INTERNACIONAL S.A. (BRASPETRO)
Orçamento de investimento; Crédito suplementar
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)
Orçamento de investimento; Crédito suplementar
(109) Decreto de 17 de outubro de 1997
.

.

7292

7292
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7500
PINTADA/SANTANA, INDEPENDÊNCIA (CE)
Interesse social, declaração
(155) Decreto de 22 de outubro de 1997

.

7342

PLANALTO DA VELHACARIA, PARANAÍBA (MS)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7222

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
(35) Decreto de 6 de outubro de 1997 ....
(227) Decreto de 30 de outubro de 1997

7214
7416

.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(106) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de-1997 ....
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997
(193) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7289
7423
7383

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL IMOBILIÃRIO DA
UNIÃO (PROAP)
Subconta especial
Decreto n'! 2.357, de 27 de outubro de 1997 .

7166

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
Companhia Energética de Alagoas (Ceal), inclusão
Decreto nº 2.356, de 23 de outubro de 1997 .....

7166

PROJETO DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DA USINA HIDRELÉTRICADE ITAPARICA
Grupo executivo, criação
Decreto n 2.352, de 20 de outubro de 1997 ..

7141

R
RÁDIO ACAIACALTDA., PIRAPORA(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(104) Decreto de 14 de outubro de 1997

.

7287

RÁDIO ALVORADA DE CARDOSO LTDA., CARDOSO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão-renovação
(33) Decreto de 6 de outubro de 1997

7212

RÁDIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA., SOROCABA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(100) Decreto de 14 de outubro de 1997
.

7283
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RÁDIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA., VOTORANTIM (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(65) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7246

RÁDIO CARAJÁDE ANÁPOLIS LTDA., ANÁPOLIS (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Nossa
Senhora Aparecida
(l05) Decreto de 14 de outubro de 1997

7288

RÁDIO CLUBE DE BLUMENAU LTDA., BLUMENAU (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(l02) Decreto de 14 de outubro de 1997
"

7285

"'

.

RÁDIO CLUBE DE INDAIAL LTDA., INDAIAL (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(28) Decreto de 6 de outubro de 1997

7207

RÁDIO CLUBE DE PATOS S.A., PATOS DE MINAS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 1(! de outubro de 1997
.

7183

RÁDIO CLUBE DE POUSO ALEGRE LTDA., POUSO ALEGRE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(84) Decreto de 10 de ourubro de 19970'0
.

7266

RÁDIO CULTURA DE POÇOS DE CALDAS LTDA., POÇOS DE CALDAS
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(54) Decreto de 7 de outubro de 1997
..

7234

RÁDIO DIFUSORA DE IMBITUBA S/A, IMBITUBA (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(99) Decreto de 14 de outubro
.

7282

RÁDIO DlFUSORA DE JOINVILLE LTDA., JOINVILLE (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30) Decreto de 6 de outubro de 1997 ...

7208

RÁDIO DlFUSORA DE PATROCÍNIO LTDA., PATROCÍNIO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(7) Decreto de 12de outubro de 1997 ..

7184

RÁDIO DIFUSORA DE PIRASSUNUNGA LTDA., PIRASSUNUNGA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(58) Decreto de 8 de outubro de 1997 ....

7238

O"
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RÁDIO DIFUSORA FORMIGUENSE LTDA., FORMIGA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
.
(lO) Decreto de I!? de outubro de 1997

7187

RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ LTDA., TAIÓ (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Cacimba Comunicações Ltda.
(l01) Decreto de 14 de outubro de 1997......

7284

RÁDIO GAETA LTDA., GUARAPARI (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(97) Decreto de 14 de outubro de 1997

7280

.

RÁDIO GLOBO CAPITAL LTDA.; TV GLOBO LTDA, SÃO PAULO (SP),
BELO HORIZONTE (MG), E BRASíLIA (DF)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
.
(55) Decreto de 7 de outubro de 1997

7235

RÁDIO GLOBO CATARINENSE LTDA., BLUMENAU (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda.
(27) Decreto de 6 de outubro de 1997.......

7206

RÁDIOMARANATA LTDA., FIRMINÓPOLIS (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Igreja
Evangélica Assembléia de Deus
(31) Decreto de 6 de outubro de 1997..................

7210

RÁDIO MUCURI LTDA., TEÓFlLO OTON! (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Dom
Quirino
(103) Decreto de 14 de outubro de 1997
.

7286

RÁDIO SÃO LUIZ LTDA., SÃO LUIZ GONZAGA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(57) Decreto de 8 de outubro de 1997

7237

.

RÁDIO SENTINELA DO VALE LTDA., GASPAR (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(85) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
RÁDIO TEÓFILO OTONI LTDA., TEÓFILO OTONI (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 6 de outubro de 1997

7267

.

7208

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 10, t. 2, p. 7455-7520, out. 1997

7503
RÁDIO VALE DO RIO TIETÊ LTDA., JOSÉ BONIFÁCIO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(11) Decreto de F de outubro de 1997

7188

.

RADIODIFUSÁO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Aldeia SOS de Goioerê, Goioerê (PR)
(24) Decreto de 6 de outubro de 1997
Fundação Casper Líbero, São Paulo (SP)
(8) Decreto de P de outubro de 1997
.
Fundação São José do Paraíso, Pouso Alegre (MG)
(32) Decreto de 6 de outubro de 1997
Nassau-Editora, Rádio e Televisão Ltda., Vitória (ES)
(53) Decreto de 7 de outubro de 1997....
.
Rádio Acaiaca Ltda., Pirapora (MG)
(104) Decreto de 14 de outubro de 1997
Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., Cardoso (SP)
(33) Decreto de 6 de outubro de 1997
Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., Sorocaba (SP)
(100) Decreto de 14 de outubro de 1997
Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., Votorantim (SP)
.
(65) 'Decreto de 9 de outubro de 1997
Rádio Clube de Bluinenau Ltda., Blumenau (SC)
(102) Decreto de 14 de outubro de 1997

7203

.

7185
.

7211

.

7233

.

7287

..

7212
7283

.

7246

7285

.

Rádio Clube de Indaial Ltda., Indaial (SC)
(28) Decreto de 6 de outubro de 1997
Rádio Clube de Patos S.A., Patos de Minas (MG)
(6) Decreto de F de outubro de 1997
Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda., Pouso Alegre (MG)
(84) Decreto de 10 de ourubro de 1997

.

7207

.

7183

..

7266

Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda., Poços de Caldas (MG)
(54) Decreto de 7 de outubro de 1997.................
.
.

7234

Rádio Difusora de Imbituba S/A, Imbituba (SC)
(99) Decreto de 14 de outubro

7282

Rádio Difusora de Joinville Ltda., Joinville (SC)
(30) Decreto de 6 de outubro de 1997

.

7209

.

Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., Patrocínio (MG)
(7) Decreto de I" de outubro de 1997..
.
.
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., Pirassununga (SP)
(58) Decreto de 8 de outubro de 1997

7184
.

7238
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Rádio Difusora Fonniguense Ltda., Formiga (MG)
(lO) Decreto de 1~ de outubro de 1997
Rádio Gaeta Ltda., Guarapari (ES)
(97) Decreto de 14 de outubro de 1997
.
Rádio São Luiz Ltda., São Luíz Gonzaga (RS)
(57) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Rádio Sentinela do Vale Ltda., Gaspar (SC)
(85) Decreto de 10 de outubro de 1997
Rádio Teófilo Otoni Ltda., Te6fi1o Otoni (MO)
(29) Decreto de 6 de outubro de 1997
..
Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., José Bonifácio (SP)
(11) Decreto de I!! de outubro de 1997
.
Rede Popular de Comunicações Ltda., Porto Alegre (RS)
(66) Decreto de 9 de outubro de 1997..............
.
.
Sistema de radiodifusão Araxá Ltda., Araxá (MG)
(5) Decreto de I!!de outubro de 1997
.
Sociedade Brasileira de Radiodifusão Ltda., Jacutinga (MG)
(64) Decreto de 9 de outubro de 1997
..
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Canguçu (RS)
(88) Decreto de 13 de outubro de 1997
.
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda, Pelotas (RS)
(83) Decreto de 10 de outubro de 1997
..
.
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Santana do Livramento
"0

.

7187
7280
7237
7267
7208
7188
7247
7182
7245
7270
7265

(RS)

(26) Decreto de 6 de outubro de 1997..
.
.
Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda., Altinópolis (SP)
(96) Decreto de 14 de outubro de 1997
.
Sociedade Rádio Difusora Batatais Ltda., Batatais (SP)
(25) Decreto de 6 de outubro de 1997.....
.
Sociedade Rádio Frutal Ltda., Frutal (MG)
(87) Decreto de 13 de outubro de 1997
..
Televisão Pioneira Ltda., Tersina (PI)
(98) Decreto de 14 de outubro de 1997
.
TV Globo de Juiz de Fora Ltda., Juiz de Fora (MG)
(9) Decreto de 12 de outubro de 1997......... ..

7205
7279
7204

.

7269
7281
.

Serviço, concessão, transferência
Fundação Dom Quirino; Rádio Mucuri Ltda., Teófilo Otoni (MG)
(103) Decreto de 14 de outubro de 1997
.
Fundação Igreja Evangélica Assembléia de Deus; Rádio Maranata
Ltda., Firminópolis (GO)
(3I) Decreto de 6 de outubro de 1997
.

7286

7286

7210
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7505
Fundação Nossa Senhora Aparecida; Rádio Carajã de Anãpolis
Ltda., Anápolis (GO)
(l05) Decreto de 14 de outubro de 1997...........................................
Rádio Educadora de Taió Ltda.; Cacimba Comunicações Ltda.,
Taiá (SC)
(101) Decreto de 14 de outubro de 1997...........................................
Rádio Globo Capital Ltda.; TV Globo Ltda, São Paulo (SP) , Belo
Horizonte (MG), e Brasília (DF)
(55) Decreto de 7 de outubro de 1997..............
Rádio Globo Catarinense Ltda.; Empresa Rádio Difusora Cidade
Jardim Ltda., Blumenau (SC)
(27) Decreto de 6 de outubro de 1997

7288

7284

7235

7206

REDE POPULAR DE COMUNICAÇÕES LTDA., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(66) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7247

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Alcobrás, Capixaba'(AC)
(89) Decreto de 13 de outubro de 1997......
..
.
Barreira Branca e outros, Eldorado dos Carajás, Piçarra e São
Geraldo do Araguaia (PA)
(201) Decreto de 24 de outubro de 1997
.
Barro Vermelho/Canudos, Barra (BA)
(46) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Boa Esperança, Poço Redondo (SE)
(113) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Castanhal Escada Alta, Marabá (PA)
(217) Decreto de 30 de outubro de 1997
Conceição, Maragogi (AL)
(143) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
Condomínio Campo Bonito, Pinheiro Machado (RS)
(150) Decreto de 22 de outubro de 1997
..
Contrato/Serrinha, Arataca (BA)
(41) Decreto de 7 de outubro de 1997 ..
Coxos/OitislMinadouro, Cajazeiras (PB)
(133) Decreto de 20 de outubro de 1997 ....
Engenho Dois Braços, Água Preta (PE)
(13) Decreto de 1Q de outubro de 1997
..
Engenho GiquiJArimunã, Escada (PE)
(216) Decreto de 30 de outubro de 1997
'
.

7271
7391
7225
7296
7406
7328
7336
7220
7317
7190
7405
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Engenho Meles, Maragogi (AL)
(130) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Engenho Pereirinha, Gameleira (PE)
(12) Decreto de 12 de outubro de 1997
Engenhos Água BrancaJAracatilSurucucu, Quipapá (PE)
(148) Decreto de 22 de outubro de 1997
Fazenda Abelardo Ribeiro, Central (MA)
(69) Decreto de 9 de outubro de 1997
Fazenda Agropecuária Londrina, Rosário Oeste (MT)
(60) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Fazenda Água Bonita, Juscimeira (MT)
(42) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazenda Alegrias, Pinheiro Machado (RS)
(118) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Amparo, Dourados (MS)
(47) Decreto de 7 de outubro de 1997
..
Fazenda Araúna, Doverlândía (GO)
(195) Decreto de 24 de outubro de 1997.................
..
Fazenda Barranqueira, Cáceres (MT)
(61) Decreto de S de outubro de 1997
.
Fazenda Bocaina I, João Pinheiro (MG)
(219) Decreto de 30 de outubro de 1997
..
Fazenda Brahma/Conjunto Eldorado, Camamu (BA)
(138) Decreto de 20 de outubro de 1997
..
Fazenda Caimbongo, Cachoeira (BA)
(153) Decreto de 22 de outubro de 1997
Fazenda Cambaí, São Nicolau (RS)
(52) Decreto de 7 de outubro de 1997
..
Fazenda Campo Alegre, Passos Maia (SC)
(90) Decreto de 13 de outubro de 1997............
..
(91) Decreto de 13 de outubro de 1997
Fazenda Campo Limpo, Poconé (MT)
(20) Decreto de 12 de outubro de 1997 ..
Fazenda Campos Eliseos, Jataí (GO)
(122) Decreto de 20 de outubro de 1997
(128) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Capim Puba, Heitoraí (GO)
(197) Decreto de 24 de outubro de 1997
0

Fazenda Caracol, Bela Vista (MS)
(152) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
Fazenda Celestino, Nova Venécia (ES)
(19) Decreto de 12 de outubro de 1997
..

7314
".

7189
7334

.

.

7250
7240
7221
7302
7226

.

7385
7241
7408
7323

..

7340
7232

..
.

7272
7273
7198

.
..

7306
7312

.

7387
7339
7197
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Fazenda Chapada e Campo Alegre, João Pinheiro (MG)
(218) Decreto de SO de outubro de 1997
.
Fazenda Córrego Grande, Itaguaçu (ES)
(16) Decreto de 12 de outubro de 1997
Fazenda da Figueira, Pinheiro Machado (RS)
(48) Decreto de 7 de outubro de 1997
Fazenda da Rodagem, Wenceslau Guimarães (BA)
(156) Decreto de 22 de outubro de 1997
Fazenda Estrela D'Alva, São Sebastião do Umbuzeiro (PB)
(144) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Ferrari, Oliveira dos Brejinhos (BA)
(200) Decreto de 24 de outubro de 1997

7407
.

7193

.

7227

.

7343
7329
7390

Fazenda Floresta, Guaçuí (ES)
(112) Decreto de 20 de outubro de 1997

7295

Fazenda Gaúcha, Ortigueira )PR)
(136) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..

7321

Fazenda Genipapo, Mimoso CGO)
(141) Decreto de 20 de outubro de 1997

7326

Fazenda Indiana, Japorã (MS)
(119) Decreto de 20,de outubro de 1997
.
Fazenda Lageado/T'iúba Brejão, São Miguel do Araguaia (GO)
(68) Decreto de 9 de outubro de 1997

7303
.

Fazenda Lagoa, Perolândia CGO)
(17) Decreto de 1Q de outubro de 1997

7195

Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(202) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda Miragem, Ecoporanga (ES)
(124) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Novo Horizonte Il, Goiás CGO)
(63) Decreto de 8 de outubro de 1997
Fazenda Oriente, Nova Glória (GO)
(115) Decreto de 20 de outubro de 1997

.

7392
7308
7244

.

Fazenda Paraíso, Campos dos Goytacazes (RJ)
(72) Decreto de 9 de outubro de 1997
Fazenda Paraíso, Gleba A, Terenos (MS)
(134) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Pedra Branca I, Laranjal (PR)
(126) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Pedra Branca Il, Laranjal CPR)
(145) Decreto de 20 de outubro de 1997

7249

7298
7253

.

7318
.

7310

.

7331
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Fazenda Pinheiro Machado, Pinheiro Machado (RS)
(51) Decreto de 7 de outubro de 19970.0
.
Fazenda Pontinha, Itapaci (GO)
(123) Decreto de 20 de outubro de 1997"

7231
7307

Fazenda Princesinha, Piracanjuba
(196) Decreto de 24 de outubro de 1997"
Fazenda Recanto do VÔ Atílio, Lagoa Grande (MO)
(14) Decreto de 20 de outubro de 1997.
Fazenda Rio Claro, Parnarama (MA)
(125) Decreto de 20 de outubro de 1997 _,

7386
7297
7309

Fazenda Rio das Pedras, Uberlândia (MO)
(14) Decreto de F de outubro de 1997
.
(15) Decreto de lQ de outubro de 1997 .
Fazenda Rio Grande Il, Cotegipe (BA)
(199) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda RR.I-A, Gleba n!! 7, Ortigueira (PR)
(35) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda RR.2-A, Ortigueira (PR)
(137) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Fazenda Santa Cruz e outros, Poço Redondo e Canindé de São
Francisco (SE)
(22) Decreto de i!! de outubro de 1997.
.
.
Fazenda Santa Guilhennina da Quinta, Maracaju e Nioaque (MS)
(73) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Fazenda Santa Inácia, Pinheiro Machado (RS)
(151) Decreto de 22 de outubro de 1997
.

7389
7320
7322
7200
7254
7337

Fazenda Santa TerezinhaJSão José, Arinos (MG)
(220) Decreto de 30 de outubro de 1997
..
Fazenda São Bento do Taquaral, Heitoraí (GO)
(62) Decreto de 8 de outubro de 1997
.

7409
7243

Fazenda São Domingos dos Olhos D'Água I, Morrinhos (GO)
(59) Decreto de 8 de outubro de 1997
.
Fazenda São Marcos, São Borja (RS)
(50) Decreto de 7 de outubro d e1997 ....
Fazenda São Sebastião, Araguapaz (GO)
(198) Decreto de 24 de outubro de 1997
Fazenda São Sebastião, Santa Cruz de Monte Castelo (PR)
(127) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda São Virgílio I, Herval(RS)
(121) Decreto de 20 de outubro de 1997
.

7191
7192

7239
7230
7388

.
.

7311
7305
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7509
Fazenda São Virgílio lI, Herval (RS)
(117) Decreto de 20 de outubro de 1997 ..
Fazenda Savana Il, Japorã (MS)
(120) Decreto de 20 de outubro de 1997.
Fazenda Serra do Falcão, Fazenda Nova (GO)
(92) Decreto de 13 de outubro de 1997
.
Fazenda Três Marias, Doverlândia (GO)
(93) Decreto de 13 de outubro de 1997
.

7300
7304
7274
7276

Fazenda Triângulo; Rio Brilhante (MS)
(40) Decreto de 7 de outubro de 1997

7219

Fazenda Vazante, Unaí (MO)
(131) Decreto de 20 de outubro de 1997

7315

Fazenda Vista Alegre, Cristalina (GO)
(116) Decreto de 20 de outubro de 1997
Fazenda Ximbocu, São Luiz Gonzaga, (RS)
(49) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Fazendas Arraia, Cajazeiras e Dois Irmãos, Marabé (PA)
(44) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7299

.

7229
7223

Fazendas da Usina São João, Campos dos Goytacazes e São João
da Barra (RJ)
(71) Decreto de 9 de outubro de 1997..
.
.

7252

Fazendas Vale Verde/TurbilhãolRoça do Arroz/Santa Maria, Sítio
do Mato (BA)
(203) Decreto de 24 de outubro de 1997
Floresta, Tamboril (CE)
(154) Decreto de 22 de outubro de 1997

7393
7341

Itatiunga, Patos (PB)
(18) Decreto de 1Q de outubro de 1997 .....

7196

Lago do Coco e outros, Catanhede (MA)
(70) Decreto de 9 de outubro de 1997 ..

7251

Mangebura, Maragogi (AL)
(129) Decreto de 20 de outubro de 1997

7313

.

Novo Horizonte - Quinhão n" 6, Goiás (GO)
(67) Decreto de 9 de outubro de 1997
Ouro Verde, Conde (PB)
(45) Decreto de 7 de outubro de 1997.
Pau Amarelo, Maragogi CAL)
(132) Decreto de 20 de outubro de 1997
.
Perdizes lI, Gleba n 21, Água Doce e Vargem Bonita (SC)
(142) Decreto de 20 de outubro de 1997

7248
7224
7316
.

7327
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7510
Perdizes II, Gleba nº 2, Vargem Bonita (SC)
(]40) Decreto de 20 de outubro de 1997
Pintada/Santana, Independência CCE)
(155) Decreto de 22 de outubro de 1997
Planalto da Velhacaria, Paranaíba (MS)
(43) Decreto de 7 de outubro de 1997 :
.
Ribeirão da Glória, Santo Antonio do Laverger (MT)
(21) Decreto de III de outubro de 1997
.

Salvador Gomes, Jacaraú (PB)
(149) Decreto de 22 de outubro de 1997
São Domingos, Bananeiras (PB)
(94) Decreto de 13 de outubro de 1997
São João do Irani, Oatanduvas (SC)
(l39)'.Decreto de 20 de outubro de 1997
.
São José, Wenceslau Guimarães (BA)
(147) Decreto de 22 de outubro de 1997 ..
Seringal Espinhara, Bujari (AC)
(146) Decreto de 22 de outubro de 1997

7325
7342
7222
7199

.

7335
7277

.

7324
7333
7332

.

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL (ROCSS)
Alteração
Decreto n!! 2.342, de 9 de outubro de 1997

7104

..

RIBEIRÃO DA GLÓRIA, SANTO ANTONIO DO LAVERGER (MTl
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 12 de outubro de 1997

7199

.

s
SALVADOR GOMES, JACARAÚ (PBl
Interesse social, declaração
(149) Decreto de 22 de outubro de 1997

.

7335

.

7277

SÃO DOMINGOS, BANANEIRAS (PBl
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 13 de outubro de 1997

,

SÃO JOÃO DO IRANI, CATANDlNAS (SCl
Interesse social, declaração
(139) Decreto de 20 de outubro de 1997 ...

7324
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7511
SÃO JOSÉ, WENCESLAU GUIMARÃES (BA)
Interesse social, declaração
(147) Decreto de 22 de outubro de 1997

7333

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Corregedoria-Geral, normas
Decreto nº 2.331, de 1Q de outubro de 1997.

7019

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
Remanejamento
Fundação Roquette Pinto
Decreto n" 2.343, de 9 de outubro de 1997

.

7106

SEGURIDADE SOCIAL ver REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL (ROCSS)
SENADO FEDERAL
Orçamentos fiscal e da seguridade social
(06) Decreto de 17 de outubro de 1997
Publicado no DO de 20 de outubro de 1997 ..
Retificado no DO de 21 de outubro de 1997.

7289
7423

SERINGAL ESPINHARA, BUJARI (AC)
Interesse social, declaração
(146) Decreto de 22 de outubro de 1997

o

7332

.

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES TELEFÕNICAS DE LONDRINA (SERCOMTEL)
Serviço móvel celular, concessão
(82) Decreto de 23 de outubro de 1997
O"

..

7369

SERVIÇO MÓVEL CELULAR
Concessão

Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp)
(165) Decreto de 23 de outubro de 1997
Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC)
(180) Decreto de 23 de outubro de 1997..................
Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT)
(171) Decreto de 23 de outubro de 1997.......
Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência (CTMR)
(169) Decreto de 23 de outubro de 1997..
Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina (Serccmtel)
(182) Decreto de 23 de outubro de 1997......

7352
7367
7358
7356
7369
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7512
Telecomunicações da Bahia S/A (Telebahia)
(181) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

Telecomunicações da Paraíba S/A (Telpa)
(186) Decreto de 23 de outubro de 1997

7368
7373

.

Telecomunicações deAlagoas S/A (Telasa)
(175) Decreto de 23 de outubro de 1997

.
Telecomunicações de Brasília S/A (Telebraaília)
(185) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações de Goiás S/A (Telegoiás)
(179) Decreto de 23 deoutubro de 1997.
Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A (Telems)
(161) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações de Mato Grosso S/A (Telemat)
(160) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações de Minas Gerais S/A (Telemig)
(173) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
Telecomunicações de Pernambuco S/A (Telpe)
(166) Decreto de 23 de otubro de 1997
.
Telecomunicações de Rondônia S/A (Teleron)
(159) Decreto de 23 de outubro de 1997......... .
.
Telecomunicações de Roraima S/A (Telaima)
(158) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
Telecomunicações de Santa Catarina S/A (Telesc)
(172) Decreto de 23 de outubro de 1997 ...
Telecomunicações de São Paulo S/A (Telesp)
(183) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações de Sergipe S/A (Telergipe)
(170) Decreto de 23 de outubro de 1997.
Telecomunicações do Acre S.A. (Teleacre)
(157) Decreto de 23 de outubro de 1997..... .
.
Telecomunicações do Amapá S/A (Teleamapá)
(162) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações do Amazonas S/A (Telemazon)
(163) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações do Ceará S/A (Teleceará)
(177) Decreto de 23 de outubro de 1997 .......
Telecomunicações do Espírito Santo S/A (Telest)
(176) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
Telecomunicações do Maranhão S/A (Telma)
(167) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7362
7372
7366
7348

.

7347

.

7360
7353
7346
7345
7359
7370
7357
7344
7349

.
.

7350
7364
7363
7354
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75,13
Telecomunicações do Pará S/A (T'elepará)
(164) Decreto de 23 de outubro de 1997....
Telecomunicações do Paraná S/A (Telepar)
(184) Decreto de 23 de outubro de 1997...............
Telecomunicações do Piauí S/A (Telepisa)
(168) Decreto de 23 de outubro de 1997.............
Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A (Telerj)
(178) Decreto de 23 de outubro de 1997
Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A (Telern)
(174) Decreto de 23 de outubro de 1997.

735J

7371
7355

7365
7361

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel
Unaí(MG)
(82) Decreto de 10 de outubro de 1997

.

7264

SERVIDOR CIVIL

Afastamento do País; Administração pública
Decreto nº 2.349, de 15 de outubro de 1997

.

7125

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
Nomeação; Administração pública; Decreto n'' 2.027/96, alteração
Decreto nº 2.334, de 6 de outubro de 1997.

7047

SISTEMA DE RADIODIFUSÃO ARAXÃ LTDA., ARAXÃ (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(5) Decreto de l!~ de outubro de 1997

.

7182

SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., JACUTINGA
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(64) Decreto de 9 de outubro de 1997

..

7245

..

7270

SOCIEDADE DIFUSORA RÃDIO CULTURA LTDA., CANGUÇU (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(88) Decreto de 13 de outubro de 1997

SOCIEDADE DIFUSORA RÃDIO CULTURA LTDA, PELOTAS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(83) Decreto de 10 de ourubro de 1997 ..

7265
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7514
SOCIEDADE DIFUSORA RÁDIO CULTURA LTDA, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(26) Decreto de 6 de outubro de 1997
.

7205

SOCIEDADE RÁDIO CLUB ALTINÓPOLlS LTDA., ALTINÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(96) Decreto de 14 de outubro de 1997

.

7279

SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORABATATAlS LTDA., BATATAIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(25) Decreto de 6 de outubro de 1997
.

7204

SOCiEDADE RÁDIO FRUTAL LTDA., FRUTAL (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(87) Decreto de 13 de outubro de 1997 o' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7269

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
(95) Decreto de 14 de outubro de 1997
Publicado no DO de 15 de outubro de 1997 ..
Retificado no DO de 30 de outubro de 1997..

7278
7423

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Aldeia SOS de Goioerê, Goioerê (PR)
(24) Decreto de 6 de outubro de 1997.
.
.
Fundação Casper Lfbero, São Paulo (SP)
(8) Decreto de 1'" de outubro de 1997....
.
.
Fundação São José do Paraíso, Pouso Alegre (MG)
(32) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
Nassau-Editora, Rádio e Televisão Ltda., Vitória (ES)
(53) Decreto de 7 de outubro de 1997
.
Rádio Acaiaca Ltda., Pirapora (MG)
(104) Decreto de 14 de outubro de 1997 ...
Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., Cardoso (SP)
(33) Decreto de 6 de outubro de 1997

7203
7185

7211
7233
7287

.

7212
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7515
Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., Sorocaba (SP)
(100) Decreto de 14 de outubro de 1997 ....

7283

Rádio Cacique de Sorocaba Ltda.,Votorantim (SP)
(65) Decreto de 9 de outubro de 1997

.

7246

Rádio Clube de Blumenau Ltda., Blumenau (SC)
(102) Decreto de 14 de outubro de 1997 ..
Rádio Clube de Indaial Ltda., Indaial (SC)
(28) Decreto de 6 de outubro de 1997..
.

7285
7207

.

Rádio Clube de Patos S.A., Patos de Minas (MG)
(6) Decreto de F de outubro de 1997

.

7183

Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda., Pouso Alegre (MG)
(84) Decreto de 10 de ourubrc de 1997
.

7266

Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda., Poços de Caldas (MG)
(54) Decreto de 7 de outubro de 1997
.

7234

Rádio Difusora de Imbituba S/A, Imbituba (SC)
(99) Decreto de 14 de outubro

7282

.

Rádio Difusora de Joinville Ltda., Joinville (SC)
(30) Decreto de 6 de outubro de 1997
.

7209

Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., Patrocínio (MG)
(7) Decreto de 1º de outubro de 1997

7184

.

Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., Pirassununga (SP)
(58) Decreto de 8 de outubro de 1997 .
.
.

7238

Rádio Difusora Formiguense Ltda., Formiga (MG)
(10) Decreto de 12de outubro de 1997
..

7187

Rádio Gaeta Ltda., 'Guarapari (ES)
(97) Decreto de 14 de outubro de 1997 .....

7280

Rádio São Luiz Ltda., São Luiz Gonzaga (RS)
(57) Decreto de 8 de outubro de 1997............ .
Rádio Sentinela do Vale Ltda., Gaspar (SC)
(85) Decreto de 10 de outubro de 1997

.

Rádio Teófilo Otoni Ltda., Te6filo Otoni (MG)
(29) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., José Bonifácio (SP)
(11) Decreto de F de outubro de 1997.
.

7237

.

7267
7208

.

7188

Rede Popular de Comunicações Ltda., Porto Alegre (RS)
(66) Decreto de 9 de outubro de 1997
.

7247

Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda., Araxá (MG)
(5) Decreto de lº de outubro de 1997

7182
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7516
Sociedade Brasileira de Radiodifusão Ltda., Jacutinga (MG)
(64) Decreto de 9 de outubro de 1997
.
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Canguçu (RS)
(88) Decreto de 13 de outubro de 1997....
.
.
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Pelotas (RS)
(83) Decreto de 10 de outubro de 1997
.
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Santana do Livramento
(RS)
(26) Decreto de 6 de outubro de 1997

Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda., Altinópolis (SP)
(96) Decreto de 14 de outubro de 1997
Sociedade Rádio Difusora Batatais Ltda., Batatais (SP)
(25) Decreto de 6 de outubro de 1997 ......
Sociedade Rádio Frutal Ltda., Frutal (MG)
(87) Decreto de 13 de outubro de 1997
.
Televisão Pioneira Ltda., Teresina (PI)
(98) Decreto de 14 de outubro de 1997
TV Globo de Juiz de Fora Ltda., Juiz de Fora (MG)
(9) Decreto de 1!! de outubro de 1997

7270
7265

.

7205

..

7279
7204
7269
7281

.

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência'
Fundação Dom Quirino; Rádio Mucuri Ltda., Te6filo Otoni (MG)
(103) Decreto de 14 de outubro de 1997 .......
Fundação Igreja Evangélica Assembléia de Deus; Rádio Maranata
Ltda., Firminópolis (GO)
(31) Decreto de 6 de outubro de 1997
.
Fundação Nossa Senhora Aparecida; Rádio Carajã de Anápolis
Ltda., Anápolis (GO)
(105) Decreto de 14 de outubro de 1997
.
Rádio Educadora de Tai6 Ltda.; Cacimba Comunicações Ltda.,
Tai6 (SC)
(101) Decreto de 14 de outubro de 1997..
..
.
Rádio Globo Capital Ltda.; TV Globo Ltda., São Paulo (SP), Belo
Horizonte (MG) e Brasília (DF)
(55) Decreto de 7 de outubro de 1997
..
Rádio Globo Catarinense Ltda.; Empresa Rádio Difusora Cidade
Jardim Ltda., Blumenau (SC)
(27) Decreto de 6 de outubro de 1997
TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A (TELEBAHIA)
Serviço móvel celular, concessão
(181) Decreto de 23 de outubro de 1997

7245

7186

7286

7210

7288

7284

7235

7206

7368
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7517
TELECOMUNICAÇÕES DA PARAíBA S/A (TELPA)
Serviço móvel celular, concessão
(186) Decreto de 23 de outubro de 1997

7373

TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S/A (TELASA)
Serviço móvel celular, concessão
(175) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7362

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASíLIA S/A (TELEBRASíLIA)
Serviço móvel celular, concessão
(185) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7372

TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A (TELEGOIÀS)
Serviço móvel celular, concessão
(179) Decreto de 23 deoutubro de 1997

.

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S/A (TELEMS)
Serviço móvel celular, concessão
(161) Decreto de 23 de outubro de 1997
.
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A (TELEMAT)
Serviço móvel celular, concessão
(160) Decreto de 23 de outubro de 1997 ..;..;

7366

7348

.

7347

TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A (TELEMIG)
Serviço móvel celular, concessão
(173) Decreto de 23 de outubro de 1997.......................

7360

TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S/A (TELPE)
Serviço móvel celular, concessão
(166) Decreto de 23 de olubro de 1997......

7353

TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÕNIA S/A (TELERON)
Serviço móvel celular, concessão
(159) Decreto de 23 de outubro de 1997

7346

TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA S/A (TELAIMA)
Serviço móvel celular, concessão
(158) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7345

TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S/A (TELESC)
Serviço móvel celular, concessão
(172) Decreto de 23 de outubro de 1997............................

7359

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A (TELESP)
Serviço móvel celular, concessão
(183) Decreto de 23 de outubro de 1997.........................

7370
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7518
TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S/A (TELERGIPE)
Serviço móvel celular, concessão
(170) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7657

TELECOMUNICAÇÕES DO ACRE S.A. (TELEACRE)
Serviço móvel celular, concessão
(157) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7344

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/A (TELEAMAPÁ)
Serviço móvel celular, concessão
(162) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7349

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAZONAS S/A (TELEMAZON)
Serviço móvel celular, concessão
(163) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7350

TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A (TELECEARÁ)
Serviço móvel celular, concessão
(177) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7364

TELECOMUNICAÇÕES DO EspíRITO SANTO S/A (TELEST)
Serviço móvel celular, concessão
f176) Decreto de 23 de outubro de 1997.......................

7363

TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S/A (TELMA)
Serviço móvel celular, concessão
(167) Decreto de 23 de outubro de 1997
.

7354

TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S/A (TELEPARÁ)
Serviço móvel celular, concessão
(164) Decreto de 23 de outubro de 1997

..

7351

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A (TELEPAR)
Serviço móvel celular, concessão
(184) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7371

TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUí S/A (TELEPISA)
Serviço móvel celular, concessão
(168) Decreto de23 de outubro de 1997.........

7355

TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A (TELERJ)
Serviço móvel celular, concessão
(178) Decreto de 23 de outubro de 1997..........................................

7365
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7519
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S/A (TELERN)
Serviço móvel celular, concessão
(174) Decreto de 23 de outubro de 1997

.

7361

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., TERSINA (PI)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(98) Decreto de Iéde outubro de 1997
.

7281

TRANSBANCO BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Aumento de capital
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997

7395

TRANSBANCO DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Aumento de capital
.
(205) Decreto de 29 de outubro de 1997

7395

TRANSFERÊNCIAS A ESTMJOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICípIOS
Orçamento da seguridade social; Crédito suplementar
(l08) Decreto de 17 de outubro de 1997.......................

7291

TRATADO DE EXTRADIÇÃO
Promulgação; Brasil; Grã-Bretanha; Irlanda do Norte
Decreto n 2 2.347, de 10 de outubro de 1997

7120

.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Orçamentos 'fiscal e de seguridade social; Crédito suplementar
(3) Decreto de 1º de outubro de 1997.......................................
TV GLOBO DE JUIZ DE FORA LTDA., JUIZ DE FORA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(9) Decreto de 1º de outubro de 1997
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 17
Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Traneitóriae, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n 2 1, de 1994.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. l' O caput do art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim nos períodos de l' de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e l' de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, o
Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio
das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a complementação de recursos de que trata o § 3' do art. 60 do Ato das Disposiçôes Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários
e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias
associadas a programas de relevante interesse econômico e social.»
Art. 2' O inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
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"v - a parcela do produto da arrecadação da contribuição
de que trata a Lei Cornplementar n" 7,de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste
artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a
1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999,
mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos
por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a
receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;"
Art. 3º A União repassará aos Municípios, do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, tal como considerado na constituição dos fundos de que trata o
art. 159, I, da Constituição, excluída a parcela referida no art. 72, I,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os seguintes
percentuais:
I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos por cento, no período de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1997;
II - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco milésimos por
cento, no período de 1º de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998;
III - dois inteiros e cinco décimos por cento, no período de 1º de
janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 1999.
Parágrafo único. O repasse dos recursos de que trata este artigo obedecerá à mesma periodicidade e aos mesmos critérios de repartição e normas adotadas no Fundo de Participação dos
Municípios, observado o disposto no art. 160 da Constituição.

Art. 4º Os efeitos do disposto nos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelos
arts. 1ºe 2º desta emenda, são retroativos a 1º de julho de 1997.
Parágrafo único. As parcelas de recursos destinados ao Fundo
de Estabilização Fiscal e entregues na forma do art. 159, I, da Constituição, no período compreendido entre 1º de julho de 1997 e a data
de promulgação desta emenda, serão deduzidas das cotas subseqüentes, limitada a dedução a um décimo do valor total entregue em
cada mês.
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Art. 5" Observado o disposto no artigo anterior, a União aplicará as disposições do art. 3" desta emenda retroativamente a P de
julho de 1997.
Art. 6" Esta emenda constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado MICHEL TEMER
Presidente

Mesa do Senado Federal
Senador ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES
Presidente

Deputado HERÁCLITO FORTES
12 Vice-Presidente

Senador GERALDO MELO
1º Vice-Presidente

Deputado SEVERINO CAVALCANTI
22 Vice-Presidente

Senadora JÚNIA MARISE
2" Více-Presídente

Deputado UBIRATAN AGUIAR
1º Secretário

Senador RONALDO CUNHA LIMA
1º Secretário

Deputado NELSON TRAD
2 2 Secretário

Senador CARLOS PATROCÍNIO
2" Secretário

Deputado PAULO PAlM
32 Secretário

Senador FLAVIANü MELO
3" Secretário

Deputado EFRAIM MORAIS

42 Secretário
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LEI NQ 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas

data.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei;
Art. Iº (Vetado).
Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro
ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam
ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.
Art. 2Q O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito horas.
Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em
vinte e quatro horas.

Art. 3Q Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações.
Parágrafo único. (Vetado).
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Art. 4º Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação.
§ 1º Feita a retificação em, no máximo, dez dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou
da informação dará ciência ao interessado.
§ 2º Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo.justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação
será anotada no cadastro do interessado.
Art. 5' (Vetado)
Art. 6º (Vetado)
Art. 7' Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de
contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e
que esteja sob pendência judicial ou amigável.
Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em
duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.
Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com
prova:
I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais
de dez dias sem decisão;
II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais
de quinze dias, sem decisão; ou
III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do
art. 4' ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.
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Art. 9º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via
apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim
de que, no prazo de dez dias, preste as informações que julgar necessárias.
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o
caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos
nesta lei.
Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto no art. 15.
Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório
corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado
ao coator, bem como a prova da sua entrega a este ou da recusa, seja
de recebê-lo, seja de dar recibo.
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9', e ouvido o representante do Ministério Público dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser proferida em cinco dias.
Art. 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coator:
I - apresente ao impetrante as informações a seu respeito,
constantes de registros ou bancos de dados; ou
II - apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação
feita nos assentamentos do impetrante.
Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por correio, com
aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema,
conforme o requerer o impetrante.
Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofõnica ou telefõnica deverão ser apresentados à agência
expedidora, com a firma do juiz devidamente reconhecida.
Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data
cabe apelação.
Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o
recurso terá efeito meramente devolutivo.
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Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do
Tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz
a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo
para o Tribunal a que presida.
Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal
Federal e dos demais Tribunais caberá ao relator a instrução do
processo.
Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.
Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre
todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, feita a distribuição, forem
conclusos ao relator.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder
de vinte e quatro horas, a contar da distribuição.

Art. 20. O julgamento do habeas data compete:
I -

originariamente:

a) - ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente
da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

b) - ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro
de Estado ou do próprio Tribunal;

c) - aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio
Tribunal ou de juiz federal;
d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
e) - a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição
do Estado;
j) -

a juiz estadual, nos demais casos;
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II -

em grau de recurso:

a) - ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos Tribunais Superiores;

b) - ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for
proferida em única instância pelos Tribunais Regionais Federais;
c) _ aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for
proferida por juiz federal;
d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal;
III - mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, nos casos previstos na Constituição.
Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo para
acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende

LEI Nº 9.508, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 2.600.000,00, para os fins que
específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
receitas.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na forma indicada no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26829/26830.

LEI Nº 9.509, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor global de R$
18.912.789,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social da União (Lei n Q 9.438, de
26 de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República,
do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor
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global de R$ 18.912.789,00 (dezoito milhões, novecentos e doze mil,
setecentos e oitenta e nove reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I -

anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta

lei;

II - excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no valor de R$ 9.137.214,00 (nove milhões, cento e trinta e sete
mil, duzentos e quatorze reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
Anexo III desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26830/26834.

LEI Nº 9.510, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 4.120. 720,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997),
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
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valor de R$ 4.120.720,00 (quatro milhões, cento e vinte mil, setecentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, pág. 26834.

LEI N' 9.511, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o
limite global de R$ 500.600,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o limite global de R$ 500.600,00 (quinhentos
mil e seiscentos reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26835/26836.

LEI Nº 9.512, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor do Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica (Cepei), empresa do Sistema Eletrobrás, crédito especial no valor de R$
9.700.000,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, crédito especial no valor
de R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), em favor
do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), empresa do Sistema Eletrobrás, para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de geração própria do Cepel, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 19.11.1997, pág. 26836.

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7525-7567, novo 1997

7534
LEI Nº 9.513, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Amplia os limites do Parque Nacional
do Superogui, criado pelo Decreto nº 97.688,
de 25 de abril de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1s Os limites do Parque Nacional do Superagui, criado
pelo Decreto nº 97.688, de 25 de abril de 1989, ficam redefinidos e
ampliados de acordo com o disposto nesta lei.
Art. 2º Os limites do Parque Nacional do Superagui, descritos
a partir das cartas topográficas em escala 1:50.000 nOs SG.22-X-DIII-2 (1ª edição, 1987), SG.22-X-D-III-3 (2ª edição, 1992) e SG.22-XD-III-4 (2ª edição, 1992), editadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passam a ser os seguintes:
I - Área I: começa no ponto de coordenadas planas aproximadas N=7180375 e E=769650, situado no litoral sudoeste da Ilha das
Peças (Ponto I-I); segue por uma linha reta de distãncia aproximada
de 1.300 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7181700 e E=769650, situado na confluência de dois cursos d'água (Ponto 1-2); daí segue por uma linha reta de distância
aproximada de 1.050 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7182650 e E=770000, situado na margem esquerda do Rio das Peças (Ponto 1-3); segue a jusante, por esta
margem, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas
N=7183625 e E=769150 (Ponto 1-4); segue por uma linha reta de distância aproximada de 900 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7183650 e E=768250, situado na
extremidade sul de um curso d'água (Ponto 1-5);segue ajusante pela
margem direita deste e continua para o norte contornando a Ilha das
Peças, ultrapassando a Ponta das Palmeiras e atingindo o ponto de
coordenadas planas aproximadas N=7187150 e E=767550 (Ponto 16); segue por uma linha reta de distância aproximada de 1.800 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas
N=7188850 e E=768250 (Ponto 1-7); segue contornando o litoral da
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ilha até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas
N:7189300 e E:769650 (Ponto 1-8); segue por uma linha reta de distância aproximada de 650 metros, até o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7188750 e E:770000 (Ponto 1-9); segue por
uma linha reta de distância aproximada de 500 metros, até o ponto
de coordenadas planas aproximadas N:7188950 e E:770300, situado na margem esquerda do Rio das Laranjeiras (Ponto 1-10); segue a
jusante por esta margem, cruza a foz do Rio das Laranjeiras e segue
contornando a Ilha das Peças no rumo norte, cruzando a foz dos Rios
Guapicum e da Fonte, e atingindo o ponto de coordenadas planas
aproximadas N:7193050 e E:772200 (Ponto 1-11); segue por uma linha reta de distância aproximada de 125 metros, até atingir o ponto
de coordenadas planas aproximadas N:7193450 e E:772275 (Ponto
1-12); segue contornando a ilha pela linha d'água, no rumo norte, até
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7194000 e
E:772950 (Ponto 1-13); daí, segue por uma linha reta de distância
aproximada de 2.525 metros, até o ponto de coordenadas planas
aproximadas N:7194100 e E:775500, situado na cabeceira do Rio
Mãe Luzia (Ponto 1-14); segue pela margem direita do Rio Mãe Luzia até sua foz e segue contornando a Ilha das Peças, em direção sul
pela linha d'água do Canal do Superagui, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7191200 e E:777175 (Ponto 1-15);
segue por uma linha reta de distância aproximada de 475 metros,
até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7191200
e E:776700 (Ponto 1-16); segue por uma linha reta de distância
aproximada de 1.625 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7189300 e E:776650 (Ponto 1-17); segue por
uma linha reta de distância aproximada de 500 metros, até o ponto
de coordenadas planas aproximadas N:718900 e E:777150 (Ponto
1-18); segue no rumo sul, contornando a Ilha das Peças pela linha
d'água do Canal do Superagui até atingir o ponto de coordenadas
planas aproximadas N:7187000 e E:776600 (Ponto 1-19); segue por
uma linha reta de distância aproximada de 925 metros, até o ponto
de coordenadas planas aproximadas N:7186300 e E:776000 (Ponto
1-20); segue por uma linha reta de distância aproximada de 2.100
metros, até o ponto de coordenadas planas aproximadas N:7184375
e E:775225, situado na foz do Rio Boguaçu (Ponto 1-21); daí segue
contornando a Ilha das Peças, no sentido horário, cruzando a foz do
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Rio Bandarra e contornando a Ponta do Superagui até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7180375 "- E=769650,
ponto inicial desta descrição, fechando o perimetro da Area I;
H - Área H: começa no ponto de coordenadas planas aproximadas N=7180475 e E=778000, situado no litoral sul da Ilha do Superagui (Ponto H-!); segue por uma linha reta de distância
aproximada de 1.500 metros, até o ponto de coordenadas planas
aproximadas N=7182000 e E=778000 (Ponto H-2); segue por uma linha reta de distância aproximada de 1.525 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7182500 e E=776575
(Ponto H-3); segue por uma linha reta de distância aproximada de
2.050 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7184575 e E=776600, situado na margem esquerda do Rio
das Pacas (Ponto H-4); segue pela margem esquerda do Rio das Pacas até sua foz, cruza-a e segue no rumo norte pela linha d'água do
Canal do Superagui, costeando a ilha, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7l87475 e E=778000, situado na base
norte do Morro do Superagui (Ponto H-5); segue por uma linha reta
de distância aproximada de 245 metros, até o ponto de coordenadas
planas aproximadas N=7187550 e E=778200 (Ponto H-6); segue
pela linha d'água do Canal do Superagui, na direção norte, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7189700 e
E=778550 (Ponto H-7); daí segue por uma linha reta de aproximadamente 3.350 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7193l00 e E=778300, situado na extremidade noroeste
da Ilha do Pinheiro (Ponto H-8); segue por uma linha reta de distância aproximada de 1.550 metros, até atingir o ponto de coordenadas
planas aproximadas N=7194625 e E=779325 (Ponto H-9); segue no
rumo norte contornando a Ilha Olaria pela linha d'água até o ponto
de coordenadas planas aproximadas N=7195050 e E=779700 (Ponto
H-lO); segue por uma linha reta de distância aproximada de 175 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas
N=7195200 e E=779800, situado na Ponta do Morro (Ponto H-ll);
segue pela linha d'água costeando a Ilha do Superagui até atingir o
ponto de coordenadas planas aproximadas N=7l95450 e E=780440,
situado no extremo oeste da Enseada do Engenho (Ponto H-12); segue por uma linha reta de aproximadamente 1.500 metros, até o
ponto de coordenadas planas aproximadas N=7196800 e E=781075,
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situado na Ponta da Lage (Ponto lI-13); segue pela linha d'água costeando a ilha, até a Ponta do Canudal, ponto de coordenadas planas
aproximadas N=7197000 e E=781100 (Ponto lI-14); segue por uma
linha reta de aproximadamente 1.550 metros, até atingir o ponto de
coordenadas planas aproximadas N=7197400 e E=782825, situado
na extremidade sudoeste da Ilha do Segredo (Ponto II -15); segue costeando o litoral oeste desta ilha até o ponto de coordenadas planas
aproximadas N=7197650 e E=783000 (Ponto lI-16); segue por uma
linha reta de distância aproximada de 725 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7198225 e E=783500
(Ponto lI-17); dai segue costeando o litoral da ilhota, no rumo norte,
até o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7198650 e
E=783275 (Ponto lI-18); segue por uma linha reta de distância aproximada de 1.300 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas
aproximadas N=7199375 e E=784325, situado no extremo oeste da
Ilha Mimosa (Ponto I1-19); segue por uma linha reta de distância
aproximada de 825 metros, até atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7200250 e E=784225, situado no topo de uma
elevação de cota aproximada de 72 metros (Ponto lI-20); segue por
uma linha reta de distância aproximada de 1.200 metros, até atingir
o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7201400 e
E=784350 (Ponto lI-21); dai, segue pelo divisor de águas entre as bacias dos Rios dos Patos e Branco e as bacias dos Rios Sebui, Poruquara e Utinga, a leste e ao norte, até atingir o divisor entre a Bacia do
Rio Branco e a Bacia do Rio Varadouro, na Serra do Rio Branco, divisa entre os Estados do Paraná e São Paulo (Ponto lI-22); segue pela
divisa dos dois Estados até atingir o ponto de coordenadas planas
aproximadas N=7204000 e E=790650, situado no topo do Morro do
Costa ou da Caçada (Ponto lI-23); desse ponto, segue pela margem
esquerda de um curso d'água sem denominação que desce a encosta
do morro, pela sua face sul, até sua foz no Canal do Varadouro, ponto
de coordenadas planas aproximadas N=7203150 e E=790800 (Ponto
lI-24); segue pela margem direita do Canal do Varadouro, em direção nordeste, até atingir a divisa dos Estados do Paraná e São Paulo,
no ponto de coordenadas planas aproximadas N=7204725 e
E=793850 (Ponto lI-25); segue pela divisa dos Estados do Paraná e
São Paulo, contornando a Ilha do Superagui até a embocadura no
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nas aproximadas N=7197550 e E=792600 (Ponto 1I-26); daí, segue
em direção sudoeste, contornando a Ilha do Superagui pela orla marítima da Praia Deserta, até a Ponta Inácio Dias (Ponto 1I-27); segue
pela orla, contornando a Ilha do Superagui na direção oeste, até
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas N=7180475 e
E=778000, ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro da
Área lI.
Art. 3' São excluídas da Área de Proteção Ambiental de
Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n? 90.883, de 31 de janeiro
de 1985, e da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, criada pelo
Decreto n" 87.222, de 31 de maio de 1982, todas as áreas pertencentes originalmente a essas unidades incluídas nos novos
limites do Parque Nacional do Superagui, bem como as porções
das Ilhas do Superagui e das Peças não integrantes do Parque
Nacional.
Art. 4' Os acréscimos de terra que vierem a sofrer as Ilhas do
Superagui e das Peças, ao longo do perímetro do Parque Nacional
que acompanha a orla marítima, em decorrência da deposição de sedimentos e ação das correntes marinhas e marés, ficarão automaticamente incluídos na área do parque.
Art. 5' A navegação pelo Canal do Varadouro será permitida
de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama).
Art. 6' (Vetado).
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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LEI N' 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema de Financiamento Imobiliário

Seção I
Da Finalidade
Art. l' O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem
por finalidade promover o financiamento imobiliáiro em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos.

Seção II
Das Entidades
Art. 2' Poderão operar no S;E:I as caixas econômicas, os bancos
comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de
crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades.
Art. 3' As companhias securitizadoras de créditos imobiliários,
instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por
ações,terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a
emissão e colocação, no mercado financiero, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar
negóciose prestar serviços compatíveis com as suas atividades.
(*1 Retificada no DO de 24.11.1997 (pág. 8039 desta obra.)
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional (CMN) poderá fixar condições para o funcionamento das companhias de que
trata este artigo.

Seção Ill
Do Financiamento Imobiliário
Art. 4º As operações de financiamento imobiliário em geral serão livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no SFI,
segundo condições de mercado e observadas as prescrições legais.
Parágrafo único. Nas operações de que trata este artigo, poderão ser empregados recursos provenientes da captação nos mercados
financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente.
Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral,
no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:
I
reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;
11
remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;
111 - capitalização dos juros;
IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.
§ 1e As partes poderão estabelecer os critérios do reajuste de
que trata o inciso I, observada a legislação vigente.
§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas
condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI,
observados, quanto a eventual reajuste, os mesmos índices e a mesma periodicidade de incidência e cobrança.
§ 3º Na alienação de unidades em edificação sob o regime da
Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, a critério do adquirente e
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tratado seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente das
quantias por este pagas, na hipótese de inadimplemento do incorporador ou construtor quanto à entrega da obra.

SeçãoN
Do Certificado de Recebíveis Imobiliários
Art. 6º O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é título
de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos
imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro.
Parágrafo único. O CRI é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras.
Art. 7º O CRI terá as seguintes características:
I
II

III

nome da companhia emitente;
número de ordem, local e data de emissão;
denominação "Certificado de Recebíveis Imobiliários»;

forma escrituraI;
IV
V
nome do titular;
VI - valor nominal;
VII - data de pagamento ou, se emitido para pagamento parcelado, discriminação dos valores e das datas de pagamento das diversas parcelas;
VIII - taxa de juros, fixa ou flutuante, e datas de sua exigibilidade, admitida a capitalização;
cláusula de reajuste, observada a legislação pertinente;
IX
X - lugar de pagamento;
XI - identificação do Termo de Securitização de Créditos
que lhe tenha dado origem.
§ 1a O registro e a negociação do CRI far-se-ão por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos
privados.
§ 2º O CRI poderá ter, conforme dispuser o Termo de Securítização de Créditos, garantia flutuante, que lhe assegurará privilégio
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geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não impedirá
a negociação dos bens que compõem esse ativo.

Seção V
Da Securitização de Créditos Imobiliários

Art. 8' A securitização de créditos imobiliários é a operação
pela qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de
uma série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de
Créditos, lavrado por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos:
I - a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja
vinculado e indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como o número do registro do ato pelo qual o crédito foi cedido;
U - a identificação dos títulos emitidos;
UI - a constituição de outras garantias de resgate dos títulos
da série emitida, se for o caso.
Parágrafo único. Será permitida a securitização de créditos
oriundos da alienação de unidades em edificação sob regime de incorporação nos moldes da Lei n? 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Seção VI
Do Regime Fiduciário

Art. 9' A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre créditos imobiliários, a fim de lastrear a emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, sendo agente fiduciário
uma instituição financeira ou companhia autorizada para esse fim
pelo Bacen e beneficiários os adquirentes dos títulos lastreados nos
recebíveis objeto desse regime.
Art. 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do Termo de
Securitização de Créditos, que, além de conter os elementos de que
trata o art. 8', submeter-se-á às seguintes condições:
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I - a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que
lastreiam a emissão;
11 - a constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiem
a emissão;
111 - a afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos;
IV - a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus
deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses,
condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação;
V - a forma de liquidação do patrimônio separado.
Parágrafo único. O Termo de Securitização de Créditos, em
que seja instituído o regime fiduciário, será averbado nos Registros
de Imóveis em que estejam matriculados os respectivos imóveis.
Art. 11. Os créditos objeto do regime fiduciário:
I - constituem patrimônio separado, que não se confunde
com o da companhia securitizadora;
11 - manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de todos os títulos da série
a que estejam afetados;
111 -- destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a
que estiverem afetados, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações fiscais;
IV - estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora;
V - não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da companhia securitizadora, por
mais privilegiados que sejam;
VI - só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a
ele afetados.
§ 1º No Termo de Securitização de Créditos, poderá ser conferido aos beneficiários e demais credores do patrimônio separado, se
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este se tornar insuficiente, o direito de haverem seus créditos contra
o patrimônio da companhia securitizadora,
§ 2' Uma vez assegurado o direito de que trata o parágrafo
anterior, a companhia securitizadora, sempre que se verificar insuficiência do patrimônio separado, promoverá a respectiva recomposição, mediante aditivo ao Termo de Securitização de Créditos, nele
incluindo outros créditos imobiliários, com observância dos requisitos previstos nesta seção.
§ 3' A realização dos direitos dos beneficiários limitar-se-á
aos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado, salvo
se tiverem sido constituídas garantias adicionais por terceiros.

Art. 12. Instituído o regime fiduciário, incumbirá à companhia securitizadora administrar cada patrimôuio separado, manter
registros contábeis independentes em relação a cada um deles e elaborar e publicar as respectivas demonstrações financeiras.
Parágrafo úuico. A totalidade do patrimônio da companhia securitizadora responderá pelos prejuizos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou
administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.
Art. 13. Ao agente fiduciário são conferidos poderes gerais de
representação da comunhão dos beneficiários, inclusive os de receber e dar quitação, incumbindo-lhe:
I - zelar pela proteção dos direitos e interesses dos beneficiários, acompanhando a atuação da companhia securitizadora na administração do patrimônio separado;
II - adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias
à defesa dos interesses dos beneficiários, bem como à realização dos
créditos afetados ao patrimônio separado, caso a companhia securitizadora não o faça;
III - exercer, na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, a administração do patrimônio separado;
N - promover, na forma em que dispuser o Termo de Securitização de Créditos, a liquidação do patrimônio separado;
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v _ executar os demais encargos que lhe forem atribuídos no
Termo de Securitização de Créditos.
§ 1. O agente fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por descumpri,:,ento d,: disposi~ã~ legal ou regulamentar, por
negligência ou admmlstraçao temerana.
§ 2' Aplicam-se ao agente fiduciário os mesmos requisitos e
incompatibilidades impostos pelo art. 66 da Lei n· 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 14. A insuficiência dos bens do patrimônio separado não
dará causa à declaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao
agente fiduciário convocar assembléia geral dos beneficiários para
deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do patrimônio separado.
§ 12 Na hipótese de que trata este artigo, a assembléia geral
estará legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação do patrimônio separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra entidade que
opere no SFI, a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do
liquidante.
§ 2· A assembléia geral, convocada mediante edital publicado
por três vezes, com antecedência de vinte dias, em jornal de grande
circulação na praça em que tiver sido feita a emissão dos títulos, instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de beneficiários
que representem, pelo menos, dois terços do valor global dos títulos
e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as
deliberações tomadas pela maioria absoluta desse capitai.
Art. 15. No caso de insolvência da companhia securitizadora,
o agente fiduciário assumirá imediatamente a custódia e administração dos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado
e convocará a assembléia geral dos beneficiários para deliberar sobre a forma de administração, observados os requisitos estabelecidos no § 2' do art. 14.
Parágrafo único. A insolvência da companhia securitizadora
não afetará os patrimônios separados que tenha constituído.
Art. 16. Extinguir-se-á o regime fiduciário de que trata esta
seção pelo implemento das condições a que esteja submetido, na conCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7525-7567, novo 1997
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formidade do Termo de Securitização de Créditos que o tenha instituído.
§ 1º Uma vez satisfeitos os créditos dos beneficiários e extinto
o regime fiduciário, o agente fiduciário fornecerá, no prazo de três
dias úteis, à companhia securitizadora, termo de quitação, que servírá para baixa, nos competentes Registros de Imóveis, da averbação que tenha instituído o regime fiduciário.
§ 2º A baixa de que trata o parágrafo anterior importará na
reintegração ao patrimônio comum da companhia securitizadora
dos recebíveis imobiliários que sobejarem.

Seção VII
Das Garantias
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral
poderão ser garantidas por:
I - hipoteca;
II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de
contratos de alienação de imóveis;
III - caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes
de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis;
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel.
§ 1e As garantias a que se referem os incisos lI, III e IV deste
artigo constituem direito real sobre os respectivos objetos.
§ 2º Aplicam-se à caução dos direitos creditórios a que se
refere o inciso III deste artigo as disposições dos arts. 789 a 795 do
Código Civil.
§ 3º As operações do SFI que envolvam locação poderão ser
garantidas suplementarmente por anticrese.
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a
transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos,
os seguintes:
I - o total da dívida ou sua estimativa;
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II

UI

o local, a data e a forma de pagamento;
a taxa de juros;
a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fi-

IV
duciária.
Art. 19.

Ao credor fiduciário compete o direito de:

I ~ conservar e recuperar a posse dos títulos representativos
dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente;
II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao
cedente, enquanto durar a cessão fiduciária;
III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos
conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel.
IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente.
§ 1Q As importãncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da
cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia.
§ 2 Q Se as importãncias recebidas, a que se refere o parágrafo
anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus
encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração
daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo
remanescente nas condições convencionadas no contrato.

Art. 20. Na hipótese de falência do devedor cedente e se não
tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a
restituição na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício de seus direitos na forma do disposto
nesta seção.
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Art. 21. São suscetíveis de caução, desde que transmissíveis,
os direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que em construção.
§ l' O instrumento da caução, a que se refere este artigo, indicará o valor do débito e dos encargos e identificará o imóvel cujos direitos aquisitivos são caucionados.
§ 2' Referindo-se a caução a direitos aquisitivos de promessa
de compra e venda cujo preço ainda não tenha sido integralizado, poderá o credor caucionário, sobrevindo a mora do promissário comprador, promover a execução do seu crédito ou efetivar, sob protesto,
o pagamento do saldo da promessa.
§ 3' Se, nos termos do disposto no parágrafo anterior, o credor
efetuar o pagamento, o valor pago, com todos os seus acessórios e
eventuais penalidades, será adicionado à dívida garantida pela caução, ressalvado ao credor o direito de executar desde logo o devedor,
inclusive pela parcela da dívida assim acrescida.

CAPÍTULO II
Da Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel.
Parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ser contratada
por pessoa física oujurídica, podendo ter como objeto imóvel concluído ou em construção, não sendo privativa das entidades que operam
no SFI.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
Art. 24.
conterá:

O contrato que serve de título ao negócio fiduciário
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I - o valor do principal da dívida;
II - o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do
crédito do fiduciário;
III - a taxa de juros e os encargos incidentes;
IV - a cláusula de constituição da propriedade fiduciária,
com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação
do título e modo de aquisição;
V - a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária;
VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do
valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;
VII - a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata
o art. 27.
Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolvese, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel.
§ l' No prazo de trinta dias, a contar da data de liquidação da
dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a meio por
cento ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato.
§ 2' À vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente Registro de Imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária.

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste
artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ l' Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu
representante legal ou procurador regularmente constituído, será
intimado a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente
Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 08
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
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§ 2' O contrato definirá o prazo de carência após o qual será
expedida a intimação.
§ 3' A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao
seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído,
podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da
situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo
correio, com aviso de recebimento.
§ 4' Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto
e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do
competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital,
publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não
houver imprensa diária.
§ 5' Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o
contrato de alienação fiduciária.
§ 6' O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à
purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.
§ 7' Decorrido o prazo de que trata o § 1', sem a purgação da
mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse
fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do
imposto de transmissão inter vivos, o registro, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7' do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ l' Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for
inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art.
24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.
§ 2' No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido,
desde que igualou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.
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§ 3' Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos osjuros convencionais, as penalidades e os demaIs encargos contratuais;
II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos
encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.
§ 4' Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de
benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas
e encargos de que tratam os §§ 2' e 3', fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art.
516 do Código Civil.
§ 5' Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for
igualou superior ao valor referido no § 2', considerar-se-á extinta a
dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4'.
§ 6' Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor,
no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.

Art. 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia.
Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário,
poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as
respectivas obrigações.
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de
que tratam os §§ l' e 2' do art. 27, a reintegração na posse do imóvel,
que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta
dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
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Art. 31. O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida ficará sub-rogado, de pleno direito, no crédito e na propriedade fiduciária.
Art. 32. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurada ao fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente,
na forma da legislação pertinente.

Art. 33. Aplicam-se à propriedade fiduciária, no que couber,
as disposições dos arts. 647 e 648 do Código Civil.
CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 34. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário
em geral poderão estipular que litígios ou controvérsias entre as
partes sejam dirimidos mediante arbitragem, nos termos do disposto na Lei nº 9.307, de 24 de setembro de 1996.
Art. 35. Nas cessões de crédito a que aludem os arts. 3º, 18 e
28, é dispensada a notificação do devedor.
Art. 36. Nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive
alienação fiduciária, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos títulos de que tratam os
arts. 6º, 7º e 8', admitir-se-á, respeitada a legislação pertinente, a estipulação de cláusula de reajuste e das condições e critérios de sua
aplicação.
Art. 37. Às operações de arrendamento mercantil de imóveis
não se aplica a legislação pertinente à locação de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais.
Art. 38. Os contratos resultantes da aplicação desta lei, quando celebrados com pessoa física, beneficiária final da operação, poderão ser formalizados por instrumento particular, não se lhe
aplicando a norma do art. 134, lI, do Código Civil.
Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a
que se refere esta lei:
I - não se aplicam as disposições da Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema
Financeiro da Habitação (SFH);
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II - Aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei
n'' 70, de 21 de novembro de 1966.
Art. 40. Os incisos I e II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, passam a vigorar acrescidos, respectivamente,
dos seguintes itens:
"Art. 167.
I.
.......................................................................................................

35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel.
II ..
17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários,
quando submetidos a regime fiduciário."
Art. 41. O Ministro de Estado da Fazenda poderá expedir as
instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta lei.
Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.515, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a admissão de professores,
técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa
científica e tecnológica federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O art. 5' da Lein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em
virtude da permissão contida nos §§ l' e 2' do art. 207 da Constituição Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3':
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«Art. 52

.

§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica
e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e
os procedimentos desta lei.»
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
LEI Nº 9.516, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 610.234,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao OrçamentoFiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
610.234,00 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
receitas.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na forma indicada no Anexo II desta lei.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1997, págs. 27185/27187.

LEI Nº 9.517, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em (auordo Ministério de Minas e Energia, crédito euplementar no valor de R$ 26.897.396,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 26.897.396,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa e sete
mil, trezentos e noventa e seis reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de:
I - superávit financeiro do Tesouro Nacional, referente a receitas vinculadas, apurado no balanço patrimonial do exercício de
1996, no montante de R$ 11.298.606,00 (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais);
II - excesso de arrecadação de receitas vinculadas, no valor de
R$ 15.598.790,00 (qninze milhões, quinhentos e noventa e oito mil,
setecentos e noventa reais).
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1997, págs. 27187/27188.

LEI Nº 9.518, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos Órgãos do
Poder Judiciário, crédito suplementar no
valor global de R$ 14.161.896,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional, decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sociil da União (Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário,
crédito suplementar no valor global de R$ 14.161.896,00 (quatorze
milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1997, págs. 27188/27204.
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LEI Nº 9.519, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" A Marinha do Brasil (MB) é constituida pelos seguintes Corpos e Quadros de Oficiais:
I - Corpo da Armada, composto de:
a) - Quadro de Oficiais da Armada (CA);
b) Quadro Complementar de Oficiais da Armada (QC-CA);
II a) b) -

Corpo de Fuzileiros Navais, composto de:
Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (FN);
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais

(QC-FN);

III -

Corpo de Intendentes da Marinha, composto de:
Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha (IM);
b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM);
IV - Corpo de Engenheiros da Marinha (EN);
V - Corpo de Saúde da Marinha, composto de:
a) - Quadro de Médicos (Md);

a) -

Quadro de Cirurgiões-Dentistas (CD);
c) - Quadro de Apoio à Saúde (S);
VI - Corpo Auxiliar da Marinha, composto de:
a) - Quadro Técnico (T);
b) Quadro de Capelães Navais (CN);
c) - Quadro Auxiliar da Armada (AA);
d) - Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN).
b) -
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Art. 2' Os Oficiais do Corpo da Armada exercerão cargos relativos à aplicação do Poder Naval e seu preparo.
§ l' Os Oficiais do Quadro de Oficiais da Armada são ordenados em uma escala hierárquica constituída pelos postos de SegundoTenente a Almirante-de-Esquadra, e os do Quadro Complementar
de Oficiais da Armada, pelos postos de Segundo-Tenente a CapitãoTenente.
§ 2' Ingressarão no Quadro de Oficiais da Armada os Guardas-Marinha que concluírem com aproveitamento o curso da Escola
Naval e, por transferência, os Capitães-Tenentes do Quadro Complementar de Oficiais da Armada selecionados pela Comissão de
Promoções de Oficiais.
§ 3' Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais da Armada os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo seletivo, Curso
de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais.
Art. 3' Os Oficiaís do Corpo de Fuzileiros Navais exercerão
cargos relativos à aplicação do Poder Naval e seu preparo, em especial nas operações anfíbias.
§ l' Os Oficiais do Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais são
ordenados em uma escala hierárquica constituída pelos postos de
Segundo-Tenente a Almirante-de-Esquadra, e os do Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais, pelos postos de SegundoTenente a Capitão-Tenente.
§ 2' Ingressarão no Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais os
Guardas-Marinha que concluírem com aproveitamento o curso da
Escola Naval e, por transferência, os Capitães-Tenentes do Quadro
Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais selecionados pela Comissão de Promoções de Oficiais.
§ 3' Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo seletivo,
Curso de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais.

Art. 4' Os Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha exercerão cargos relativos à aplicação e ao preparo do Poder Naval, que
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visem ao atendimento das atividades logísticas e das relacionadas
com a economia, as finanças, o patrimônio, a administração e o controle interno.
§ 1" Os Oficiais do Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha são ordenados em uma escala hierárquica constituída pelos postos de Segundo-Tenente a Vice-Almirante, e os do Quadro
Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha, pelos postos de
Segundo-Tenente a Capitão-Tenente.
§ 2· Ingressarão no Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha os Guardas-Marinha que concluírem com aproveitamento o curso da Escola Naval e, por transferência, os Capitães-Tenentes do
Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha selecionados pela Comissão de Promoções de Oficiais.
§ 3" Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo
seletivo, Curso de Formação e Estágío de Aplicação de Oficiais.
Art. 5· Os oficiais do Corpo de Engenheiros da Marinha exercerão cargos relativos à aplicação de conhecimentos específicos, necessários às atividades de manutenção e reparo dos meios existentes
e ao desenvolvimento e projeto de novos meios.
§ F Os Oficiais do Corpo de Engenheiros da Marinha são ordenados em uma escala hierárquica constituidapelos postos de Primeiro-Tenente a Vice-Almirante.

§ 2· Ingressarão no Corpo de Engenheiros da Marinha os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo
Serviço Naval, aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e
Estágío de Aplicação de Oficiais e, por transferência, os Oficiais do
Quadro de Oficiais da Armada e do Quadro de Oficiais Fuzileiros
Navais aprovados em exame de seleção e curso de graduação em engenharia.

Art. 6· Os Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha exercerão,
primordialmente, cargos técnicos relativos às atividades necessárias à manutenção, no mais alto grau, da higídez do pessoal militar da
Marinha voltado para aplicação do Poder Naval e seu preparo.
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§ F Os Oficiais do Quadro de Médicos são ordenados em uma
escala hierárquica constituída pelos postos de Primeiro-Tenente a
Vice-Almirante, e os dos Quadro de Cirurgiões-Dentistas e de Apoio
à Saúde, pelos postos de Primeiro-Tenente a Capitão-de-Mar-eGuerra.
§ 2' Ingressarão nos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha
os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo seletivo, Curso de
Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais.
Art. 7' Os Oficiais do Corpo Auxiliar da Marinha exercerão
cargos técnico-administrativos que visem às atividades de apoio técnico e às atividades gerenciais e administrativas em geral.
§ l' Os Oficiais do Quadro Técnico e do Quadro de Capelães
Navais são ordenados em um escala hierárquica constituída pelos
postos de Primeiro-Tenente a Capitão-de-Mar-e-Guerra, e dos Quadros Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais, pelos postos de
Segundo-Tenente a Capitão-Tenente.
§ 2' Ingressarão no Quadro Técnico os candidatos civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval,
aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de
Aplicação de Oficiais e, por transferência, após seleção pela Comissão de Promoções de Oficiais, os Capitães-Tenentes dos Quadros Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais, com curso superior, e os
Capitães-Tenentes dos Quadros Complementares.
§ 3' Ingressarão nos Quadros Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais as Praças da Marinha, com segundo grau completo,
aprovadas em concurso de admissão, Curso de Formação e Estágio
de Aplicação de Oficiais.

§ 4' Ingressarão no Quadro de Capelães Navais os candidatos
aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de
Aplicação de Oficiais.

Art. 8' Os candidatos, civis e militares, ao Corpo de Engenheiros da Marinha, aos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha,
aos Quadros Complementares, ao Quadro Técnico e ao Quadro de
Capelães Navais são nomeados por ato do Ministro da Marinha,
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após a conclusão com aproveitamento do Curso de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais, Primeiros-Tenentes ou Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha, conforme o caso, do respectivo Corpo
ou Quadro, e imediatamente convocados para o Serviço Ativo da Marinha.
§ l' Os candidatos civis são matriculados como alunos nos
Cursos de Formação e Estágios de Aplicação de Oficiais com o grau
hierárquico de Guarda-Marinha.
§ 2' Os candidatos militares somente podem inscrever-se
quando de grau hierárquico igualou inferior ao posto inicial do respectivo Corpo ou Quadro e são matriculados como alunos nos Cursos
de Formação e Estágios de Aplicação de Oficiais no posto que possuírem ou, se Praças, como Guardas-Marinha.
§ 3' A convocação para o Serviço Ativo não implica compromisso de tempo mínimo de prestação de serviço, podendo os Oficiais,
a qualquer tempo, ser licenciados a pedido ou ex officio a bem da disciplina.
§ 4' Antes de completados cinco anos de nomeação ao Oficialato, os Oficiais convocados integrantes do Corpo de Engenheiros,
dos Quadros do Corpo de Saúde, dos Quadros Complementares, do
Quadro Técnico e do Quadro de Capelães Navais serão avaliados
pela Comissão de Promoções de Oficiais, visando a sua permanência
em caráter definitivo na Marinha.
§ 5' Os integrantes dos Corpos e Quadros, citados no parágrafo anterior, que não obtiverem avaliação favorável, serão licenciados
ex officio e incluídos na Reserva Não Remunerada, sendo-lhes assegurada indenização financeira no valor de uma remuneração por
ano de serviço como convocado.
§ 6' As normas relativas às habilitações requeridas, seleção
inícial, matrícula em Curso de Formação e Estágio de Aplicação,
convocação para o Serviço Ativo, ingresso nos diversos Corpos e
Quadros e permanência definitiva no Serviço Ativo da Marinha são
estabelecidas em ato do Ministro da Marinha.
Art. 9' Os Oficiais da Marinha, de ambos os sexos, são iguais
em direitos e obrigações nos termos da Constituição, observados os
valores, princípios e normas nela estabelecidos.
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§ lº Na conciliação, obrigatória, entre as exigências do prepa.
ro do Poder Naval e sua aplicação em situações de guerra e crise, e a
observância dos valores constitucionais de proteção do Estado à família, obedecer-se-á ao seguinte:

I - serão ocupados por Oficiais do sexo masculino os cargos,
respectivos, do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais;
II - serão objeto de idêntica ocupação, no Corpo de Intendentes e no Corpo de Saúde da Marinha, percentuais dos respectivos caro
gos, cujo exercício, comprovadamente, seja indispensável ao preparo
e aplicação do Poder Naval.
§ 2" A execução do disposto no inciso II do parágrafo anterior
dependerá de proposta, motivada, do Ministro da Marinha ao Presidente da República, e da fixação, em Decreto, dos percentuais em referência.
Art. 10. No interesse do Serviço Naval, poderão ser processadas transferências de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros.
Parágrafo único. As normas e requisitos para transferência
são estabelecidos por ato do Ministro da Marinha.
Art. 11. Os efetivos de Oficiais, dos diversos Corpos, têm os
seguintes limites:
I II -

Almirante-de-Esquadra: 6 (seis);
Vice-Almirante: 21 (vinte e um);
III - Contra-Almirante: 43 (quarenta e três);
IV - Oficiais Superiores: 3.360 (três mil, trezentos e sessenta);
V - Oficiais Intermediários: 2.060 (dois mil e sessenta);
VI - Oficiais Subalternos: 1.700 (um mil e setecentos).
§ 1" Os efetivos de Aspirantes da Escola Naval e alunos do Colégio Naval têm o limite de 1.500 (um mil e quinhentos).
§ 2" Não são computados nos limites fixados:
I - os Almirantes, do Quadro Suplementar, Ministros do
Superior Tribunal Militar;
II - os Oficiais convocados para manobras, exercícios ou estágios de instrução;
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UI - os Oficiais agregados e os não-numerados nos respectivos Corpos e Quadros;
IV - os Oficiais da Reserva Remunerada designados para o
Serviço Ativo, em caráter transitório;
V
os Oficiais incorporados para prestação do Serviço Militar;
VI -

os Guardas-Marinha;

VII - os alunos dos Cursos de Formação e Estágios de Aplicação de Oficiais.
§ 3' Os limites de efetivos estabelecidos na lei específica que
dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas
poderão ser excedidos, desde que não se exceda o total fixado nos incisos IV, V e VI do caput deste artigo.
Art. 12. Os efetivos, por postos, para os diferentes Corpos e
Quadros de Oficiais, são distribuídos anualmente pelo Poder Executivo, de acordo com as necessidades do serviço e de forma a atender ao
adequado fluxo de carreira, observados os limites fixados nesta lei.
§ l' A distribuição de efetivos poderá ser alterada no curso do
exercício, sempre que necessário, a fim de possibilitar os ajustes indispensáveis motivados por transferências de Corpos e Quadros, ou
para atender às necessidades do serviço, desde que não ocorra aumento da despesa total correspondente aos limites fixados no art. 11.
§ 2' Com exceção dos efetivos dos postos de Almirantes e
quando necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado da
carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos, pode alterar os
limites estabelecidos nesta lei em até dez por cento.
§ 3' Os efetivos distribuídos são os efetivos de referência para
fim de promoção e de aplicação da quota compulsória prevista no Estatuto dos Militares.
§ 4' A distribuição dos efetivos de alunos das escolas de formação de Oficiais é regulada pelo Ministro da Marinha, de modo a
atender às necessidades de Oficiais nos postos iniciais dos diversos
Corpos e Quadros.

Art. 13. Para a constituição inicial dos Corpos e Quadros de
Oficiais estabelecidos nesta Lei, serão observadas as seguintes disposições:
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I - os Oficiais dos atuais Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes da Marinha serão posicionados,
respectivamente, nos Quadros de Oficiais da Armada, de Oficiais Fuzileiros Navais e de Oficiais Intendentes da Marinha;
n - os Oficiais dos atuais Quadros Complementares e os Oficiais candidatos a esses Quadros serão posicionados, em função de
suas antigüidades e habilitações, nos Quadros Complementares de
Oficiais da Armada, de Oficiais Fuzileiros Navais e de Oficiais Intendentes da Marinha ou no Quadro Técnico;
In - os Oficiais do atual Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais serão posicionados no Corpo de Engenheiros da Marinha;
IV - os Oficiais dos atuais Quadros de Médicos, de Cirurgiões-Dentistas e de Farmacêuticos serão posicionados, respectivamente, nos Quadros de Médicos, de Cirurgiões-Dentistas e de
Apoio à Saúde;
V - as Oficiais do atual Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais serão posicionadas, em função de suas habilitações, no Corpo de
Engenheiros da Marinha, nos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha ou no Quadro Técnico, sendo as atuais Segundos-Tenentes promovidas ao posto de Primeiro-Tenente do novo Corpo ou Quadro;
VI - os Oficiais do atual Quadro de Capelães da Marinha serão posicionados no Quadro de Capelães Navais, sendo os atuais Segundos-Tenentes promovidos ao posto de Primeiro-Tenente do novo
Quadro;
VII - os Oficiais dos atuais Quadros de Oficiais Auxiliares da
Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais serão posicionados, em função de suas antigüidades e especializações, nos Quadros Auxiliares
da Armada e de Fuzileiros Navais, ou no Quadro Técnico.
Art. 14. Os Corpos e Quadros de Oficiais, previstos na Lei nº
9.247, de 26 de dezembro de 1995, serão considerados extintos após
o cumprimento do estatuído no parágrafo único do art. 18 desta lei.
Art. 15. O Quadro de Capelães Navais é regido, no que não
confrontar com esta lei, pela lei específica, que dispõe sobre o Serviço
de Assistência Religiosa nas Forças Armadas.
Art. 16.

O Corpo de Praças da Marinha é constituído por:
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I Il III -

COl'PO de Praças da Armada (CPA);
Corpo de Praças de Fuzileiros Navais (CPFN);
Corpo Auxiliar de Praças (CAP).
Parágrafo único. Cabe ao Ministro da Marinha regulamentar
a constituição e organização do Corpo de Praças da Marinha, observados, no que couber, os princípios estabelecidos para Oficiais no
art. 9' e seu § F.
Art. 17.
limites:

Os efetivos das praças da Marinha têm os seguintes

I - Corpo de Praças da Marinha: 51.800 (cinqüenta e um mil
e oitocentos);
Il - Alunos das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e dos Cursos de Formação de Soldados-Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais e Conscritos: 8.000 (oito mil).
§ l' Cabe ao Ministro da Marinha fixar os efetivos por Corpos,
Quadros e Graduações.
§ 2' Não são computados no limite fixado para o Corpo de Praças da Marinha:
I - as praças da reserva convocadas para manobras, exercícios, estágios de instrução ou por prazo limitado;
Il - as praças agregadas nos respectivos Corpos e Quadros;
In - as praças da Reserva Remunerada designadas para o
Serviço Ativo, em caráter transitório.
Art. 18. A antigüidade dos militares, quando posicionados em
novos Corpos e Quadros ou para estes transferidos, será estabelecida:
I - em cada posto ou graduação, a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data;
n - havendo empate, pela antigüidade no posto ou graduação anterior, sucessivamente;
Hl - persistindo empate, pela posição relativa nos respectivos
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lizado curso de formação; se, ainda assim, subsistir a igualdade, o de
mais idade será considerado o mais antigo.
Parágrafo único. No prazo de sessenta dias da data de publicn,
ção desta lei, o Ministro da Marinha baixará ato formalizando a inclusão dos militares na nova estrutura de Corpos e Quadros, dentro
de.cada posto e antigüidade.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se a Lei nº 1.531-A, de 29 de dezembro de
1951; o art. 3º da Lei nº 2.391, de 7 de janeiro de 1955; as Leis nº
5.355, de 10 de novembro de 1967; nº 7.301, de 29 de março de 1985;
n' 7.326, de 18 de junho de 1985; nº 7.574, de 23 de dezembro de
1986; nº 7.622, de 9 de outubro de 1987; nº 9.114, de 17 de outubro de
1995; n' 9.247, de 26 de dezembro de 1995; n'' 9.286, de 19 de junho
de 1996; e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

LEI N' 9.520, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Revoga dispositivos do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, referentes ao exerctcio do direito de queixa pela mulher.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Ficam revogados o art. 35, e seu parágrafo único, do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo
Penal.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
LEI Nº 9.521, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Revoga o art. 27 do Decreto-Lei n»
3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contravenções Penais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica revogado o art. 27 do Decreto-Lei n" 3.688, de 3 de
outubro de 1941 - Leis das Contravenções Penais.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.597, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre recursos não reclamados
correspondentes às contas de depósitos não
recadastrados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os recursos existentes nas contas de depósitos, sob
qualquer título, cujos cadastros não foram objeto de atualização, na
forma das Resoluções do Conselho Monetário Nacional n's 2.025, de
24 de novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994, somente
poderão ser reclamados, junto às instituições depositárias, até 28 de
novembro de 1997.
§ l' A liberação dos recursos de que trata este artigo pelas instituições depositárias fica condicionada à satisfação, pelo reclamante, das exigências estabelecidas nos incisos I e II do art. l' da
Resolução do Conselho Monetário Nacional n' 2.025, de 1993, observado o disposto no art. 3' e seus parágrafos da mesma resolução.
§ 2' Decorrido o prazo de que trata este artigo, os saldos não
reclamados, remanescentes junto às instituições depositárias, serão
recolhidos ao Banco Central do Brasil, na forma por este determinada, extinguindo-se os contratos de depósitos correspondentes na
data do recolhimento.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7569-7971, novo 1997

7570
§ 3' À medida em que os saldos não reclamados remanescentes de que trata o parágrafo anterior forem sendo recolhidos ao Banco Central do Brasil, este providenciará a publicação no Diário
Oficial da União de edital relacionando os valores recolhidos e indicando a instituição depositária, sua agência, a natureza e o número
da conta do depósito, estipulando prazo de trinta dias, contados da
sua publicação, para que os respectivos titulares contestem o recolhimento efetuado.
§ 4' Do indeferimento da contestação cabe recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de dez dias, para o Conselho Monetário Nacional.
Art. 2' Decorrido o prazo de que trata o § 3' do artigo anterior,
os valores recolhidos não contestados passarão ao domínio da União,
sendo repassados ao Tesouro Nacional como receita orçamentária.
Parágrafo único. Dos valores a que se refere este artigo sessenta por cento serão destinados ao Programa Nacional de Reforma
Agrária e a outros programas de natureza social, na forma estabelecida em regulamento que vier a ser baixado pelo Poder Executivo, e
quarenta por cento constituirão receitas do Fundo de Garantia para
Promoção da Competitividade (FGPC).
Art. 3' O prazo para requerer judicialmente o reconhecimento de direito aos depósitos de que trata esta medida provisória é de
seis meses, contado da publicação do edital a que faz menção o § 3' do
art. 1'.
Parágrafo único. Na hipótese de contestação ou recurso a que
se referem os §§ 3' e 4' do art. 1', o prazo de que trata este artigo contar-se-á da ciência da decisão administrativa indeferitória definitiva.

Art. 4' Não se aplicam aos depósitos de que trata esta medida
provisória o disposto na Lei n" 2.313, de 3 de setembro de 1954.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.598, DE 11 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre exportação indireta e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Considera-se exportação indireta a venda, pelo próprio fabricante, de insumos que integrem o processo produtivo, o de
montagem e o de embalagem de mercadorias destinadas à exportação, desde que a empresa exportadora final, adquirente dos referidos insumos, aceite o título representativo da venda e declare no
verso deste, juntamente com o fabricante, que os insumos serão utilizados em quaisquer dos processos referidos neste artigo.
Parágrafo único. A constatação, a qualquer tempo, de falsidade na declaração de que trata o caput sujeita o fabricante e a empresa adquirente, a critério do Banco Central do Brasil, ao
impedimento de cursarem suas operações como exportação indireta
junto às instituições financeiras, sem prejuízo das demais sanções
penais e administrativas cabíveis.
Art. 2' Na hipótese de intervenção, liquidação extrajudicial
ou falência de instituição financeira que tenha concedido crédito
com lastro nos títulos emitidos na forma do caput do art. 1', as importâncias recebidas para liquidação do crédito serão destinadas ao
pagamento das linhas comerciais que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
Art. 3' Aplica-se à exportação indireta definida nesta medida
provisória o art. 2' do Decreto-Lei n? 857, de 11 de setembro de 1969.
Art. 4' Caberá ao Conselho Monetário Nacional baixar as instruções necessárias à implementação do disposto nesta medida provisória.
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Art. 5' Esta medida entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 11 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.599-38, DE 11 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n'8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18
.
VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
«Art. 20.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
familia o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
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§ 6' A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido."
«Art. 29
.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da
União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação
continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção .»
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até noventa dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso."
«Art. 38. A idade no art. 20 desta lei reduzir-se-á, respectivamente, para 67 (sessenta e sete) e 65 (sessenta e cinco) anos a
partir de l' de janeiro de 2000 e l' de janeiro de 2002."
«Art. 40. .
.
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
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§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, U ou Ill do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada previstano art. 21 da Lei n'' 8.742, de 1993, terá início em l' de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados na Medida Provisória n' 1.473-37, de 6 de novembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Medida Provisória n? 1.473-37, de 6 de novembro de 1997.
Brasília, 11 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.600, DE 11 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a utilização dos dividendos e do superávit financeiro de fundos e de
entidades da Administração Pública Federal indireta, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º Serão destinados à amortização da dívida pública federal:
I - a receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento
de participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores;
U - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e das
fundações integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997, nos termos do
art. 43, § 2', da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964;
Ill - as disponibilidades financeiras destinadas aos fundos, às
autarquias e às fundações, existentes no encerramento do exercício
de 1996, não comprometidas com os restos a pagar;
IV - o produto da arrecadação de que tratam o art. 85 da Lei n'
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o art. 40 da Lei n' 9.069, de 29 dejunbo de 1995.
§ 1c Para cumprimento do disposto neste artigo, os fundos, as
autarquias e as fundações recolherão ao Tesouro Nacional os respectivos superávits, tão logo se encontrem disponíveis os recursos financeiros correspondentes.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos constitucionais administrados pelas instituições financeiras de que trata o
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição, aos que interessam à defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.601, DE 11 DE NOVEMBRO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC)J e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia para Promoção da
Competitividade (FGPC), de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento e gerido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a finalidade de
prover recursos para garantir o risco das operações de financiamento realizadas pelo BNDES e pela Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), diretamente ou por intermédio de
instituições financeiras repassadoras, destinadas a:
I - microempresas e empresas de pequeno porte;
II - empresas de porte superior que atendam aos limites e
critérios de apuração da receita bruta anual fixados em decreto.
Art. 2º O patrimônio inicial do FGPC será constituido mediante a transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à
União porforça do art. 2º da Medida Provisória n' 1.597, de 10 de novembro de 1997.
Art. 3º Constituem recursos do FGPC:
I - as comissões por ele cobradas por conta da garantia de
provimento de seus recursos;
II - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
III - a recuperação de crédito de operações honradas com recursos por ele providos;
IV - a reversão de saldos não aplicados;
V - outros recursos destinados pelo Poder Público.
§ 1º O saldo positivo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGPC.
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§ 2' As disponibilidades financeiras do FGPC serão aplicadas
no BNDES, que garantirá a mesma taxa de remuneração de suas
disponibilidades.

Art. 4' O FGPC proverá recursos para garantir o risco das
operações de financiamento para a expansão, a modernização, a relocalização ou a produção destinada à exportação das empresas referidas no art. l' desta medida provisória.
§ I" O BNDES, a Finame e as instituições financeiras repassadoras deverão participar do risco das operações para as quais está
prevista a garantia de provimento de recursos pelo FGPC.

§ 2' Por conta do provimento de recursos para garantir o risco
das operações de financiamento, será devida ao FGPC comissão a
ser cobrada pelo gestor do fundo, em cada uma das operações.

Art. 5' O Poder Executivo estabelecerá:
I
o volume máximo de operações a terem o risco garantido;
II
os níveis máximos de garantia a serem adotados nas operações;
III
os níveis mínimos de participação do BNDES, da Finame e das instituições financeiras repassadoras no risco das operações;
IV - os percentuais de comissão a serem cobrados nas operações;
v - as condições de efetivação do provimento dos recursos
pelo FGPC.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.602, DE 14 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Imposto Sobre a Renda
Lucros Auferidos no Exterior

Art. l' Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro
líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço
levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem
sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ l' Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados disponibilizados para a empresa no Brasil:
a) no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido apurados;
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou
do crédito em conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
§ 2' Para efeito do disposto na alínea b, do parágrafo anterior,
considera-se:
a) creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro
de seu valor para qualquer conta representativa de passivo exigível
da controlada ou coligada domiciliada no exterior;
b) pago o lucro, quando ocorrer:
1. o crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou coligada no Brasil;
2. a entrega, a qualquer título, à representante da beneficiária;
3. a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para
qualquer outra praça;
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4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer
praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada,
domiciliada no exterior.
§ 3' Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no
balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil.
§ 4' Os créditos de Imposto de Renda de que trata o art. 26 da
Lei n" 9.249 ,de 1995, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o Imposto de Renda devido no Brasil se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto,
no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de
sua apuração.
§ 5' Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e
1997, considerar-se-á vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999.

Benefícios Fiscais -

Pessoa Jurídica

Art. 2' Relativamente ao Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas, correspondente aos períodos de apuração encerrados
a partir do ano-calendário de 1998, ficam reduzidos em cinqüenta
por cento os percentuais dos benefícios fiscais referidos nos incisos I
e V e no § 3' do art. 11 do Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de
1974, no art. 19 da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e nos incisos I, V e VI do art. 4' da Lei n" 8.661, de 2 de junho de 1993.
Art. 3' O benefício fiscal da isenção, de que tratam o art. 13 da
Lei n' 4.239, de 27 de junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei n? 756,
de 11 de agosto de 1969, com a redação do art. l' do Decreto-Lei n'
1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do art. I' da Lei n' 9.440,
de 14 de março de 1997, para os projetos de instalação, modernização, ampliação ou diversificação, passa a ser de redução de cinqüenta por cento do imposto e adicionais não restituíveis, observadas as
demais normas em vigor, aplicáveis à matéria.
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Art. 4º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de rendimentos ou no curso do anocalendário, nas datas de pagamento do imposto com base no lucro
estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
§ 1º A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de Documento de Arrecadação
(Darf) específico de parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até:
a) 12% para o Finam ou Finor;
b) 16,5% para o Funres.
§ 2º No Darf a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual
houver optado.
§ 3º Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4º Aliberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o
art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de
Darf específicos, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 5º A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável,
não podendo ser alterada.
§ 6º Se os valores destinados para os fundos, na forma deste
artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9' da Lei nº 8.167,
de 1991, corno recursos próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, corno subscrição voluntária para o
fundo destinatário da opção manifestada no Darf.
§ 7' Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá
ser paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do Imposto de Renda.
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Art. 5' Adedução do Imposto de Renda relativa aos incentivos
fiscais previstos no art. l' da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976, e no
art. 4' da Lei n' 7.418, de 16 de dezembro de 1985, não poderá exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do Imposto de Renda devido, observado o disposto no § 4' do art. 3' da Lei
n? 9.249, de 1995.
Art. 6' Observados os limites específicos de cada incentivo, o
total das deduções do Imposto de Renda relativo aos incentivos de
que tratam o artigo anterior, o art. 260 da Lei n'' 8.069, de 13 dejulho
de 1990, com a redação do art. 10 da Lei n' 8.242, de 12 de outubro de
1991, O art. 26 da Lei n? 8.313, de 23 de dezembro de 1991, o inciso I
do art. 4' da Lei n? 8.661, de 1993, e o art. l' da Lei n? 8.685, de 20 de
julho de 1993, não poderá exceder, em seu conjunto, a quatro por
cento do Imposto de Renda devido, observado o disposto no § 4' do
art. 3º da Lei n" 9.249, de 1995.
Distribuição de Lucros Beneficiados com Redução ou
Isenção do Imposto
Art. 7' A parcela do lucro líquido da pessoa jurídica, equivalente ao valor do lucro da exploração, utilizada como base de cálculo
de redução ou isenção do imposto, não poderá ser distribuída, sob
qualquer forma, antes de decorridos cinco anos contados do dia subseqüente ao fixado na legislação para a entrega da declaração de
rendimentos do ano-calendário a que corresponder o referido lucro.
§ I" Ocorrendo a distribuição antes de transcorrido o prazo a
que se refere este artigo, a pessoa jurídica fica obrigada a pagar o
Imposto de Renda que foi dispensado em virtude do benefício, calculado sobre a parcela dos valores distribuídos que corresponder aos
lucros beneficiados com redução ou isenção.
§ 2º A parcela dos lucros a que se refere o parágrafo anterior,
utilizada para distribuição ou compensação de prejuízos, será apurada na mesma proporção que o valor distribuído representar sobre
o total dos lucros beneficiados com redução ou isenção do imposto.
§ 3' Aplicam-se, em relação à parcela dos lucros de que trata
este artigo, incorporada ao capital, as mesmas normas quanto ao
prazo de carência para a distribuição, 8, quanto à exigência do imposto e acréscimos legais, as referidas no caput e parágrafos deste
artigo.
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§ 4' Os valores dos lucros beneficiados com isenção ou redução do imposto serão escriturados em conta de reserva de lucros, específica para cada ano de apuração, que somente poderá ser
utilizada para compensação de prejuízos ou incorporação ao capital
social da própria empresa.
§ 5' Para efeito do § 1º, considera-se devido o imposto na data fixada na legislação para a entrega da declaração de rendimentos do
ano-calendário a que corresponder o lucro que houver sido distribuído.
§ 6' O imposto a ser pago, na hipótese do § 1º, ficará sujeito à
incidência:
a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que era devido o imposto, até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento;
b) da multa a que se refere o art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, calculada a partir do dia subseqüente à data a que
se refere o § 3º.
§ 7º O imposto de que trata o § 1º, não recolhido espontaneamente, será exigido em procedimento de ofício, pela Secretaria da
Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis na espécie.

§ 8º À opção da pessoa jurídica, as disposições deste artigo podem se aplicar, também, em relação aos lucros apurados em períodos
anteriores, considerando-se como termo inicial para contagem do
prazo de cinco anos o dia subseqüente ao de entrada em vigor desta
medida provisória.
Ágio ou Deságio na Incorporação, Fusão ou Cisão
Art. 8' A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro de
1997:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea a do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei n"
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1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar O valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea c do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea b do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei n' 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês no
período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o
de que trata a alíneab do§ 2'doart. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no minimo, para cada mês do
período de apuração.
§ 1e O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo
do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2' Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver
sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma
prevista no inciso lII;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na
forma prevista no inciso IV;

§ 3º

O valor registrado na forma do inciso II do caput:

a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração
de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese devolução de capital;
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b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4' Na hipótese da alínea b do parágrafo anterior, a posterior
utilização econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a
pessoa fisica oujuridica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e
multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.

§ 5º O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser regístrado em
conta do ativo, como custo do direito.
§ 6'

O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio liquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária.

Lucro Inflacionário
Art. 9' À opção da pessoajuridica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de novembro e
dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente
e tributado à alíquota de dez por cento.
§ l' Se a opção se referir a saldo de lucro inflacionário tributado na forma do art. 28 da Lei n" 7.730, de 31 de janeiro de 1989, a alíquota a ser aplicada será de três por cento.
§ 2' A opção a que se refere este artigo será irretratável e manifestada mediante o pagamento do imposto, em quota única, na
data da opção.

Lucro Arbitrado e Lucro Presumido
Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou
no lucro presumido não será permitida qualquer dedução a titulo de
incentivo fiscal.
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Previdência Privada
Art. 11. A dedução relativa às contribuições para entidades de
previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8'
da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro de 1995, somada às contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) a que
se refere a Lei n? 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo õnus seja da pessoa fisica, fica limitada a doze por cento de seu rendimento bruto, no
período a que corresponder as contribuições.
§ l' Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), aplicam-se, também, as'
normas de incidência do Imposto de Renda de que trata o art. 33 da
Lei n' 9.250, de 1995.
§ 2' Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência privada, a que se refere o inciso V do
art. 13 da Lei n' 9.249, de 1995, e para os Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), a que se refere a Lei n? 9.477, de
1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada
período de apuração, ao dobro do valor das parcelas das contribuições pagas pelos empregados e dirigentes da empresa.
§ 3' O somatório das contribuições que exceder o valor a que
se refere o parágrafo anterior deverá ser adicionado ao lucro líquido
para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 4' O disposto neste artigo não elide a observãncia das normas do art. 7' da Lei n" 9.477, de 1997.

Instituições Imunes
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c,
da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem qualquer remuneração.
§ l' Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa
ou de renda variável.
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§ 2' Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere
este artigo estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados;

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

e) manter cadastro nominal, para fins de fiscalização, contendo
endereço das pessoas físicas por elas assistidas;

fJ apresentar, anualmente, declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
g) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa
aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
h) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição
que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público.

Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas em
lei, a Secretaria da Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade
a que se refere o artigo anterior, relativamente aos anos-calendários
em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma,
houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para
que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
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Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo
da legislação tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios,
acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação
da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996.
Instituições Isentas
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem
qualquer remuneração.
§ 1º Aisenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao Imposto de Renda da pessoa jurídica e à
contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 2' Não estão abrangidos pela isenção do Imposto de Renda
os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3º Às instituições isentas aplica-se o disposto no art. 12, § 2º,
alíneas a a t; e nos arts. 13 e 14 desta medida provisória.
Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio das instituições isentas as disposições do art. 23
da Lei nº 9.249, de 1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo
valor de sua aquisição ou pelo valor atribuído, no caso de doação.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda à alíquota de quinze por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebido da instituição isenta, por pessoa
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física, a titulo de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o
valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
§ F Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicamse as normas do inciso I do art. 17 da Lei nº 9.249, de 1995.
§ 2º O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos valores.
§ 3' Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos
bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se
refere o caput será computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento
do Imposto de Renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos,
se tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art.
30 da Lei nº 4.506, de 1964, e alterações posteriores, às entidades
que se dediquem às seguintes atividades:
I
educacionais;
II
de assistência à saúde;
III
de administração de planos de saúde;
IV
de prática desportiva, de caráter profissional;
V
de administração do desporto.
Fundos de Investimento Imobiliário
Art. 19. Aisenção do Imposto de Renda a que se refere o art.
16 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, somente se aplica ao funCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7589
do de investimento imobiliário que, além das previstas na referida
lei, atenda, cumulativamente, às seguintes condições:
I - seja composto por, no mínimo, cinqüenta quotistas;
U - nenhum de seus quotistas tenha participação que represente mais de cinco por cento do valor do patrimônio do fundo;
UI - não aplique seus recursos em empreendimento imobiliário de que participe, como proprietário, incorporador, construtor ou
sócio, qualquer de seus quotistas, a instituição que o administre ou
pessoa ligada à quotista ou à administradora.
§ 1º Para efeito do disposto no inciso lU, considera-se pessoa
ligada:
a) à quotista, pessoa física, a empresa sob seu controle ou qualquer de seus parentes até o segundo grau;
b) à quotista, pessoa jurídica, e à administradora do fundo:
1. a pessoa física que seja sua controladora, conforme definido
no § 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os parentes desta até o segundo grau;
2. a pessoa jurídica que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei n 6.404,
de 1976.
§ 2º O fundo de investimento imobiliário que não se enquadrar nas condições a que se refere este artigo fica equiparado a pessoa jurídica, para efeito da incidência dos tributos e contribuições de
competência da União.
§ 3' Na hipótese do parágrafo anterior, é responsável pelo
cumprimento das obrigações tributárias do fundo a entidade que o
administrar.
§ 4' Os fundos de investimento imobiliário existentes em 17
de novembro de 1997 terão prazo até 31 de janeiro de 1998 para se
enquadrarem nas condições a que se refere este artigo, sob pena do
disposto no § 2º.

Rendimentos Pagos ou Creditados a Beneficiários no Exterior
Art. 20. O caput do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hípoteses:»
Rendimentos de Pessoas Físicas
Art. 21. Relativamente aos rendimentos recebídos durante os
anos-calendários de 1998 e 1999, o Imposto de Renda devido pelas
pessoas físicas será igual ao valor calculado com base nas tabelas de
que tratam os arts. 3' e 11 da Lei n' 9.250, de 1995, acrescido de um
adicional de dez por cento, incidentes sobre esse mesmo valor.
Art. 22. A soma das deduções a que se referem o art. 11 desta
medida provisória e as alíneas b e d do inciso II do art. 8' da Lei n'
9.250, de 1995, não poderá exceder a vinte por cento do total dos rendimentos, recebidos pela pessoa física durante os anos-calendários
de 1998 e 1999, computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido nas respectivas declarações de rendimentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a observãncia do limite de que trata a alínea b do inciso II do art. 8' da Lei n'
9.250, de 1995.
Art. 23.

A soma das deduções a que se referem os incisos I a

III do art. 12 da Lei n' 9.250, de 1995, fica limitada a seis por cento
do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
quaisquer dessas deduções.
Herança e Doações
Art. 24. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou
pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador.
§ l' Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração
de bens e do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de Imposto de Renda à alíquota de quinze por cento.
§ 2' O imposto a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
pago pelo inventariante, no caso de espólio, ou pelo doador, no caso
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de doação, na data da homologação da partilha ou do recebimento da
doação.
§ 3' O herdeiro ou donatário deverá incluir os bens ou direitos
na sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a
transferência.
§ 4º Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos
bens e direitos de que trata este artigo, será considerado como custo
de aquisição o valor pelo qual houverem sido transferidos.
§ 5' As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens
ou direitos atribuídos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da
sociedade conjugal ou da unídade familiar.

Declaração de Rendimentos das Pessoas Físicas
Art. 25. Na declaração de bens correspondentes à declaração
de rendimentos das pessoas físicas, relativa ao ano-calendário de
1997, a ser apresentada em 1998, os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1995 deverão ser informados pelos valores apurados com
observãncia do disposto no art. 17 da Lei nº 9.249, de 1995.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá as
normas necessárias à aplicação do disposto neste artigo.
Art. 26. O § 2º do art. 7º da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer
limites e condições para dispensar pessoas físicas da obrigação
de apresentar declaração de rendimentos."

Declaração de Rendimentos das Pessoas Jurídicas
Art. 27. Os §§ 3º e 4º do art. 56 da Lei n? 8.981, de 1995, com as
alterações da Lei nº 9.065, de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«§ 3' A declaração de rendimentos das pessoas jurídicas
deverá ser apresentada em meio magnético, ressalvado o disposto no parágrafo subseqüente.
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§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda poderá permitir
que as empresas de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de
1996, optante pelo simples, apresentem suas declarações por
meio de formulários.»

Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Rendimentos
Art. 28. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei n'
8.981, de 1995, é limitada a vinte por cento do imposto de renda devido.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei n"
8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este
tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da
Receita Federal, notificado ao contribuinte.

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Art. 29. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n' 4.502, de
30 de novembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o inciso II do art. 4':
«Il - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o
comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte..
II - o § 10 do art. 9':
,,§ I" Se a imunidade, a isenção ou a suspensão for condicionada à destinação do produto, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a imunidade, a isenção
ou a suspensão não existissem.»
III - o inciso II do art. 15:
«Il - a 90% (noventa por cento) do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto no inciso anterior, quando o
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sa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo»;

IV - o § 2º do art. 46:
«§ 2º Afalta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo especial, ou o uso de selo impróprio ou aplicado em
desacordo com as normas regulamentares, importará considerar O produto respectivo como não identificado com o descrito nos
documentos fiscais.»
V - o § 2º do art. 62:
«§ 2' No caso de falta do documento fiscal que comprove a
procedência do produto e identifique o remetente pelo nome e endereço, ou de produto que não se encontre selado, rotulado ou
marcado quando exigido selo de controle, rotulagem ou marcação, não poderá o destinatário recebê-lo, sob pena de ficar responsável pelo pagamento do imposto, se exigivel, e sujeito às
sanções cabíveis.»

Art. 30. Fica acrescentada ao inciso I do art. 5º da Lei n' 4.502,
de 1964, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.133, de 16
de novembro de 1970, a alínea e, com a seguinte redação:
«e) objeto de operação de venda, que for consumido ou utilizado dentro do estabelecimento industrial.»

Art. 31. Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 8703 da Tabela de
Incidência do IPI (Tipi),
§ 1º A equiparação a que se refere o caput aplica-se, inclusive,
ao estabelecimento fabricante dos produtos da Posição 8703 da Tipi,
em relação aos produtos da mesma posição, produzidos por outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que revender.
§ 2' O Poder Executivo poderá estender a equiparação de que
trata este artigo a outros estabelecimentos que operem com os produtos referidos neste artigo ou com outros produtos.

Art. 32. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
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I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde
se processe o despacho aduaneiro de exportação.
§ l' Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do
IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao
material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos
a que se refere este artigo.
§ 2' Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
§ 3' A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na saida dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de
venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a
exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;

c) ocorrer a destruição, o furto ou o roubo dos produtos.
§ 4' Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido o
fato gerador e devido o IPI na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial.
§ 5' O valor a ser pago nas hipóteses do § 3' ficará sujeito à incidência:
a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, referida no § 4', até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;

b) da multa a que se refere o art. 61 da Lei n" 9.430, de 1996,
calculada a partir do dia subseqüente ao da emissão da referida nota
fiscal.
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§ 6º O imposto de que trata este artigo, não recolhido espontaneamente, será exigido em procedimento de oficio, pela Secretaria
da Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis à espécie.
Art. 33. Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IPI no
início do consumo ou da utilização do papel destinado a impressão de
livros, jornais e periódicos a que se refere a alínea d do inciso VI do
art. 150 da Constituição, em finalidade diferente destas ou na sua
saida do fabricante, do importador ou de seus estabelecimentos distribuidores, para pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou
editoras.
Parágrafo único. Responde solidariamente pelo imposto e
acréscimos legais a pessoa física ou jurídica que não seja empresa
jornalística ou editora, em cuja posse for encontrado o papel a que se
refere este artigo.
Art. 34. Aplica-se aos produtos do Capítulo 22 da Tipi o disposto no art. 18 do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977.
Art. 35. Os produtos industrializados por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental e na Zona Franca de Manaus, com
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, ou
nas Areas de Livre Comércio, quando destinados ao consumo ou à comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, ficarão,
a título de incentivo fiscal, sujeitos à incidência do IPI à alíquota prevista para o produto na Tipi, com redução de cinqüenta por cento.
Art. 36. O inciso II do art. 4º da Lei n? 8.661, de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"II - redução de cinqüenta por cento da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista na Tabela de Incidência do IPI (Tipi), incidente sobre equipamentos, máquinas,
aparelhos e instrumentos, bem assim sobre os acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados
à pesquisa e ao desenvolvimento tocnológico;»
Normas sobre a Comercialização e Importação de Cigarros
Art. 37. A comercialização de cigarros no País observará o disposto em regulamento, especialmente quanto à embalagem, apresentação e outras formas de controle.
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Art. 38. A importação de cigarros do código 2402.20.00 da Tipi
será efetuada com observância do disposto nos arts. 39 a 47 desta medida provisória, sem prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à
comercialização do produto, previstas em legislação específica.
Art. 39. É vedada a importação de cigarros de marca que não
seja comercializada no país de origem.
Art. 40. O importador de cigarros deve constituir-se sob a forma de sociedade, sujeitando-se, também, à inscrição no Registro Especial instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei n' 1.593, de 1977.
Art. 41. O importador deverá requerer à Secretaria da Receita Federal o fornecimento dos selos de controle de que trata o art. 46
da Lei nº 4.502, de 1964, devendo, no requerimento, prestar as seguintes informações:
nome e endereço do fabricante no exterior;
quantidade de vintenas, marca comercial e características físicas do produto a ser importado;
In - preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, preço FüB da importação e preço de
venda a varejo pelo qual será feita a comercialização do produto no
Brasil.
§ 1º O preço FüB de importação não poderá ser inferior ao
preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, exceto na hipótese do parágrafo seguinte.
§ 2' Será admitido preço FüB de importação proporcionalmente inferior quando o importador apresentar prova de que assumiu custos ou encargos, no Brasil, originalmente atribuíveis ao
fabricante.
Art. 42. A Secretaria da Receita Federal, com base nos dados
do Registro Especial, nas informações prestadas pelo importador e
nas normas de enquadramento em classes de valor aplicáveis aos
produtos de fabricação nacional, deverá:
I - se aceito o requerimento, divulgar, por meio do Diário Oficial da União, a identificação do importador, a marca comercial e características do produto, o preço de venda a varejo, a quantidade
I -

n -
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autorizada de vintenas e o valor unitário e cor dos respectivos selos
de controle;
II - se não aceito o requerimento, comunicar o fato ao requerente, fundamentando as razões da não aceitação.
§ l' O preço de venda no varejo de cigarro importado de marca
que também seja produzida no País não poderá ser inferior àquele
praticado pelo fabricante nacional.
§ 2' Divulgada a aceitação do requerimento, o importador
terá o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento dos selos e retirá-los na Receita Federal.
§ 3' O importador deverá providenciar a impressão, nos selos
de controle, de seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CCGC-MF) e do preço de venda a
varejo dos cigarros.
§ 4' Os selos de controle serão remetidos pelo importador ao
fabricante no exterior, devendo ser aplicado em cada maço, carteira,
ou outro recipiente, que contenha vinte unidades do produto, na
mesma forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal para
os produtos de fabricação nacional.
§ 5' Ocorrendo o descumprimento do prazo a que se refere o §
2º, fica sem efeito a autorização para a importação.
§ 6º O importador terá o prazo de noventa dias a partir da
data de fornecimento do selo de controle para efetuar o registro da
declaração da importação.

Art. 43. No desembaraço aduaneiro de cigarros importados
do exterior, deverão ser observados:
I - se as vintenas importadas correspondem à marca comercial divulgada e se estão devidamente seladas, com a marcação no
selo de controle do número de inscrição do importador no CGC e do
preço de venda a varejo;
n - se a quantidade de vintenas importada corresponde à
quantidade autorizada;
In - se na embalagem dos produtos constam, em língua portuguesa, todas as informações exigidas para os produtos de fabricação nacional.
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Parágrafo único. A inobservância de qualquer das condições
previstas no inciso I sujeitará o infrator à pena de perdimento de que
trata o art. 105 do Decreto-Lei n? 37, de 18 de novembro de 1966.
Art. 44. Sujeita-se às penalidades previstas na legislação,
aplicáveis às hipóteses de uso indevido de selos de controle, o importador que descumprir o prazo estabelecido no § 6' do art. 42.
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão
calculadas sobre a quantidade de selos adquiridos que não houver
sido utilizada na importação, se ocorrer importação parcial.
Art. 45. O valor tributável para o cálculo do IPI devido no desembaraço aduaneiro dos cigarros do código 2402.20.00 da Tipi será
apurado da mesma forma que para o produto nacional, tomando-se
por base o preço de venda no varejo divulgado pela Secretaria da Receita Federal na forma do inciso I do art. 42.
Parágrafo único. Os produtos de que trata este artigo estão sujeitos ao imposto apenas por ocasião do desembaraço aduaneiro.
Art. 46. O importador de cigarros sujeita-se, na condição de
contribuinte e de contribuinte substituto dos comerciantes varejistas, ao pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas segundo as
mesmas normas aplicáveis aos fabricantes de cigarros nacionais.
Art. 47. O pagamento das contribuições a que se refere o artigo anterior deverá ser efetuado na data do registro da Declaração de
Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
Impostos Incidentes na Importação
Art. 48. Ficam reduzidos à metade os percentuais relacionados nos incisos I, II, III e V do art. I" da Lei n" 9.440, de 14 de março
de 1997, e nos incisos I, II e III do art. l' da Lei n? 9.449, de 14 de
março de 1997.
Art. 49. O inciso IV do art. l' da Lei n" 9.440, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«IV - redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente na aquisição de máquinas,
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los para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;»
Art. 50. A apresentação de declaração de bagagem falsa ou inexata sujeita o viajante à multa correspondente a cinqüenta por cento
do valor excedente ao limite de isenção, sem prejuízo do imposto devido.
Art. 51. O percentual de redução do incentivo fiscal a que se
refere o § 4' do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, com as alterações do Decreto-Lei n? 1.435, de 16 de dezembro
de 1975, e da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a ser de
cinqüenta por cento.
Art. 52. O § 5º do art. 7' do Decreto-Lei n' 288, de 1967, com as
alterações do Decreto-Lei nº 1.435, de 1975, e da Lei nº 8.387, de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 5º O Imposto de Importação, exigível de conformidade
com o caput deste artigo, será calculado com base no valor das
matérias-primas, dos produtos intermediários e materiais de
embalagem, ainda que adquiridos de empresa incentivada, com
projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa,
empregados no processo produtivo industrial do produto final,
ficando responsável pelo seu pagamento a pessoa física oujurídica que promover a saída, da Zona Franca de Manaus, dos produtos industrializados com os benefícios deste decreto-lei."

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF)
Art. 53. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa
que exercer as atividades relacionadas na alínea d do inciso III do §
1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo, sujeita-se à incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) às mesmas alíquotas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras.
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§ I? O responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF
de que trata este artigo é a empresa de factoring adquirente do direito creditório.
§ 2º O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência
do fato gerador.
Art. 54. O crédito do IOF de que trata o inciso V do art. 4º da
Lei nº 8.661, de 1993, passará a ser de 25%.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Art. 55. O valor dos lucros distribuídos disfarçadamente, de
que tratam os arts. 60 a 62 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, com as alterações do art. 20 do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983,
serão, também, adicionados ao lucro líquido para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Emissão de Documentário Fiscal de Venda
Art. 56. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão
obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (EFC).
§ 1º Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da legislação do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido, os documentos emitidos pelo EFC devem
conter, em relação à pessoa física ou jurídica compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se pessoa física, ou no
Cadastro Geral de Contribuinte (CGC), se pessoa jurídica, ambos do
Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda
que resumida ou por códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2º Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o
manual, somente poderá ser utilizado com autorização específica da
unidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o
domicílio fiscal da empresa interessada.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7601
Art. 57. A utilização no recinto de atendimento ao público, de
equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados
relativos a operações com mercadorias ou com a prestação de serviços somente será admitida quando estiver autorizada, pela unidade
da Secretaria de Estado da fazenda, com jurisdição sobre o domicílio
fiscal da empresa, a integrar o EFC.
Parágrafo único. O equipamento em uso, sem a autorização a
que se refere o caput ou que não satisfaça aos requisitos desta, poderá ser apreendido pela Secretaria da Receita Federal, ou pela Secretaria da Fazenda da unidade federada e utilizado como prova de
qualquer infração à legislação tributária, decorrente de seu uso.
Art. 58. O disposto nos arts. 56 e 57 observará convênio a ser
celebrado entre a União, representada pela Secretaria da Receita Federal, e as unidades federadas, representadas no Conselho de Politica
Fazendária (Confaz) pelas respectivas Secretarias de Fazenda.
Medidas de Proteção ao Crédito Tributário
Art. 59. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos
créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por
cento do seu patrimônio conhecido.
§ 1º Se o crédito tributário for formalizado contra pessoa física, no arrolamento devem ser identificados, inclusive, os bens e direitos em nome do cônjuge, não gravados com a cláusula de
incomunicabilidade.
§ 2º Na falta de outros elementos indicativos, considera-se patrimônio conhecido o valor constante da última declaração de rendimentos apresentada.
§ 3º A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens
e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 4º A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título,
dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da formalidade
prevista no parágrafo anterior, autoriza o requerimento de medida
cautelar fiscal contra o sujeito passivo.
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§ 5' O termo de arrolamento de que trata este artigo será registrado independentemente de pagamento de custas ou emolumentos:
a) no competente registro imobiliário, relativamente aos bens
imóveis;
b) nos órgãos ou entidades, onde, por força de lei, os bens móveis ou direitos sejam registrados ou controlados;
c) no Cartório de Títulos e Documentos e Registros Especiais do
domicílio tributário do sujeito passivo, relativamente aos demais
bens e direitos.
§ 6º As certidões de regularidade fiscal expedidas deverão
conter informações quanto à existência de arrolamento.
§ 7º O dispostc neste artigo só se aplica a crédito de valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 60. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1Q O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias.
Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na
hipótese dos incisos V, alínea b, e VII, do art. 2º, independe da
prévia constituição do crédito tributário."
«Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida
contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário,
quando o devedor:
III -

caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar

bens;
IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam
a liquidez do seu patrimônio;
V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda
ao recolhimento do crédito fiscal:
CaL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p.
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a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua
exigibilidade;
b) põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros;
VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa,
que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;
VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando
exigivel em virtude de lei;
VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário;
IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a
satisfação do crédito."
Art. 61. O órgão competente do Ministério da Fazenda poderá
intervir em instrumento ou negócio jurídico que depender de prova
de inexistência de débito, para autorizar sua lavratura ou realização, desde que o débito seja pago por ocasião da lavratura do instrumento ou realização do negócio, ou seja oferecida garantia real
suficiente, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Art. 62. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que, por
delegação do Decreto-Lei nº 822, de 5 de setembro de 1969, regula o
processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 16. .
.

§ 4' A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
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§ 5' Ajuntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que
se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6' Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.»

«Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.»
«Art. 23
.
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do
órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário Ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo.
§ 2'

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição
da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital,
se este for o meio utilizado.
§ 3' Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4' Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo o do endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.»
«Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira instância deverão ser qualificados
e identificados, presentes as circunstâncias de crime contra a orCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7569-7971, novo 1997
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dem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, e terão prioridade no julgamento.
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e
nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo."
«Art. 30. ..
.
§ 3º Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos
sobre produtos, exarados em outros processos administrativos
fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia
fiel, nos seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos,
veiculas e outros produtos complexos de fabricação em série, do
mesmo fabricante, com iguais especificações, marca e modelo.»
«Art. 34
.
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda;
......................................................................................................»

Art. 63. Presentes as circunstâncias de que trata o art. 27 do
Decreto nº 70.235, de 1972, terão prioridade de tratamento, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Fazenda, a cobrança administrativa, o encaminhamento para inscrição em Dívida
Ativa, a sua efetivação e o ajuizamento das respectivas execuções
fiscais.
Disposições Finais
Art. 64. As sociedades cooperativas que tenham por objeto a
compra de bens para revenda a seus associados sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, em relação a
todas as suas operações, inclusive quando praticadas com associados.
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Art. 65. Os dispositivos abaixo enumerados, da Lei nº 9.430,
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

O § 2' do art. 44:

,,§ 2º As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;

b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;

c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38."
II -

o art. 47:

«Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até
o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.»
Art. 66. O disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, aplica-se, também, nas hipóteses de aquisições
de imóveis por pessoas jurídicas.
Art. 67. O § l'do art. 15 do Decreto-Lei nº 1.510, de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 1º A comunicação deve ser efetuada por meio magnético
aprovado pela Secretaria da Receita Federa)",

Art. 68. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o §
4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido.
Art. 69. O art. 6º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro
de 1975, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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«Art. 6º

.

Parágrafo único. O Fundaf destinar-se-á, também, a fornecer recursos para custear:
a) o funcionamento dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda,
inclusive o pagamento de despesas com diárias e passagens referentes aos deslocamentos de conselheiros e da gratificação de
presença de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei n? 5.708,
de 4 de outubro de 1971;
b) projetos e atividades de interesse ou a cargo da Secretaria da Receita Federal, inclusive quando desenvolvidos por pessoa jurídica de direito público interno, organismo internacional
ou administração fiscal estrangeira.»
Art. 70. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração, cobrança e fiscalização da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo e inativo.
Art. 71. O disposto nos arts. 3º, 35, 36, 48, 49 e 51 não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados no órgão competente para
a sua apreciação, até 14 de novembro de 1997.
Art. 72. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de 17 de novembro de 1997, em relação aos arts.
9',29 a 34, 37 a 47, 59 a 63, 69 e 70;
II - a partir de 1s de janeiro de 1998, em relação aos demais
dispositivos dela constantes.
Art. 73. Ficam revogados:
I - a partir de 17 de novembro de 1997:
a) os seguintes dispositivos da Lei nº 4.502, de 1964:
1. o inciso IV acrescentado ao art. 4º pelo Decreto-Lei nº 1.199,
de 27 de dezembro de 1971, art. 5', alteração 1';
2. os incisos X, XIV e XX do art. 7º;
3. os incisos XI, XIII, XXI, XXII, XXV, XXVII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV do art. 7', com as alterações
do Decreto-Lei nº 34, de 1966, art. 2º, alteração 3ª;
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4. o parágrafo único do art. 15, acrescentado pelo art. 2', alteração sexta, do Decreto-Lei nº 34, de 1966;
5. o § 3º do art. 83, acrescentado pelo art. 1', alteração terceira,
do Decreto-Lei nº 400, de 1968;
6. o § 2º do art. 84, renumerado pelo art. 2º, alteração vigésima
quarta, do Decreto-Lei n' 34, de 1966;
b) o art. 58 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967;
c) o Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972;
d) o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.276, de l' de junho de 1973;
e) o § 1º do art. 18 da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974;
fJ o art. 7º do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976;
g) o Decreto-Lei nº 1.568, de 2 de agosto de 1977;
h) os incisos IV e V do art. 4º, o art. 5º, o art. 10 e os incisos lI,
III, VI e VIII do art. 19, todos do Decreto-Lei n? 1.593, de 21 de dezembro de 1977;
i) o Decreto-Lei nº 1.622, de 18 de abril de 1978;
j) o art. 2' da Lei n' 8.393, de 30 de dezembro de 1991;
I) o inciso VII do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992;
m) o art. 4' da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992;
n) os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994;
o) o art. 39 da Lei nº 9.430, de 1996;
Il - a partir de 1º de janeiro de 1998:
a) o art. 28 do Decreto-Lei n? 5.844, de 23 de setembro de 1943;
b) o art. 30 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964;
c) o § l' do art. 260, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
d) os §§ l' a 4º do art. 40 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993;
e) o § 7º do art. 11 da Lei n' 9.432, de 8 de janeiro de 1997;
fJ o art. 10 da Lei nº 9.477, de 1997;
g) os arts. l' e 19 da Lei n? 9.493, de 10 de setembro de 1997.
Brasilia, 14 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.603, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Acresce parágrafos ao art. 18 da Lei nº
9.293, de 15 dejulho de 1996, que disp5e sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I' O art. 18 da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
Art. 18.
«§ 8º Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.

§ 9º Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercício de
1997 e seus créditos adicionais, aprovado pelo Poder Legislativo
Municipal até 31 de outubro de 1997."
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-19, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispôe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para
os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos dozes meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês
imediatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
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Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso lU do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos Índices que 08 do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,»
Art. 7' O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte re dação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-18, de 9 de outubro de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Cechin
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.469-24, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcaçôes próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operaçôes financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
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Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.469-23, de 9 de outubro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.473-37, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n 2 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os dispositivos abaixo indicados da Lei n' 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. .
.
VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

"Art. 20. ..
..
Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n"
8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ l'
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§ 6' A habilitação e concessão do benefício ficarão sujeitas
a exame médico pericial e laudo realizado pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7' Na hipótese de não existirem serviços no município
. de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8' A renda familiar mensal a que se refere o § 3' deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.»
«Art. 29. .
.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.»
«Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após esta data.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso.»
«Art. 40. .
.
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § I" do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.»
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Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 da Lei n' 8.742, de 1993, terá início em F de setembro de
1997.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.473-36, de 9 de outubro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-33, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera as Leis n ºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 6º e 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
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«Art. 9º.

§ 7° O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codofat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da
espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta
dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda,»
Art. 2° Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de Saúde e Assistência Socíal.»
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-32, de 9 de outubro de 1997.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Cechin
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-42, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras pronidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano:
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a titulo de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por salaclasse, no período minimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l'
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.

§ I" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. I"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras penalídades pedagógicas, por motivo de
inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n? 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido."
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Art. 9' AAdministração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infrigências.
Art. 10. ALei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8', 9' 10 e 11, renumerando-se os
atuais 8' e 9' para 12 e 13:
«Art. 8' As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lei n? 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil
ou comercial e, quando constituídas corno fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.
Art. 9' As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem corno de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
corno a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
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v - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI - comprovar, sempre que solicitada;
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou titulo, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.

§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2' A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.

Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais, e filantrópicas ou constituidas como fundações não poderão ter
finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do
Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-41, de 9 de outubro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Pedro Malan
Anexo I
- .

Nome do estabelecimento:
-~

Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC n"

Data do Registro:

IEndereço:
~ Telefone:
I

CEP,

Estado:

!cidade,
(

Fax:

)

(

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade mantenedcra:
Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola

,

~

1

Nome dos Sócio,
(Pessoa Física ou Jurídica)

I

Participação
do Capital

CPF/CGC

I
I

I
I
I

2
3
4
5

I

I

~

10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

I

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2

I

~4

5
6

"

I

I

I

I
I

I

7

8
9
10

I,
I

1
Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplícaçâot")

,,

Nº de funcionários:

I

Nº de professores:

I

Carga horária total anual:

I

Faturamento total em R$:

I

("') Valor estimado para o ano de aplicação
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Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)

Endereço:

_

Cidade:
Estado:
Mês da data-base dos professores:
Local:
Data:
(Carimbo e.assínatura do responsável)

CEP:

_
_

_
_

Anexo II
Nome do Estabelecimento

,,-

Componentes de Custos

Ano-base
(Valores em Real)

(Despesas)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

I

1.0 Pessoal
, 1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
---

2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros

12.4 Serviços públicos
~.5

Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias

I

[2.7 Aluguéis

~Depreciação

I

: 2.9 Outras despesas
i

3.0 Subtotal- (1+2)

I

4.0 Pro labore
15.0 Valor locativo
I

16.0 Subtotal- (4+5)

I
I
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Componentes de Custos

i-------

(Despesas)

~

Ano-base
(Valores em Real)

---

7.0 Contribuições sociais

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

.'--CC-------t-------t------

7.1 PIS/Pasep

l7.2 Cofins

1&0 Total geral- (3+6+7)

I

INúmero de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
, em _1_/1998.

Data:_I---.J_

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.479-34, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e
fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e- das sociedades de economia mista, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de abril de 1995 o pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares, do Poder Executivo
Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do mês
subseqüente ao mês de competência.
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§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do
mês de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.479-33, de 9 de outubro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-36, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei nº 8.911, de
11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Os arts. 1', 3' e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de
1994 passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º Aremuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no § 6º do art. 62 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do anexo desta
lei, observados os reajustes gerais e antecipações concedidos ao
servidor público federal.
......................................................................................................»

«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 1990, o servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, por ano completo de exercício consecutivo ou não, sendo exigidos cinco anos de
exercício para concessão da primeira fração e as subseqüentes a
cada ano em que se completar o respectivo interstício, a importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total
do cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
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§ 1Q Somente poderá ser contado, para fins de incorporação de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido
concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112,
de 1990.
§ 2Q

No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), niveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o intersticio e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior
tempo.
Na hipótese da alinea a do inciso I deste artigo a incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior»
§ 3Q

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, e das autarquias e das fundações públicas federais, regidos pela Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de
1990, cedidos para exercicio em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos decorrentes do exercicio de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.

Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível
da função de direção, chefia, ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor»
Art. 2º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir do primeiro dia do mês subseqüente da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a titulo de
quintos, observado o limite máximo de dez décimos.

Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
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Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no periodo compreendido entre 19 de ja.
neiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre l' de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
Art. 4' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação
original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo
desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Admínístração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, observando-se o mesmo prazo
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para a concessão da primeira fração, estabelecido no § 2' do art. 62
da Lei n" 8.112, de 1990, e as subseqüentes a cada ano em que se
completar o respectivo interstício.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço resídual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 7' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 8' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n'' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n? 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.
Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n? 8.112, de 1990,
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bro de 1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.
Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV)e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1!i89, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § I' do art. 7' da Lei n'' 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e remunerados os subseqüentes:
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas a~ em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
..................................................................................................... .»
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Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
§ F No caso de o candidato ser servidor da Administração PÚblica Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
comode efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.
Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimento nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n' 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 31 de dezembro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei n' 8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de vencimentos.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. F, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n'' 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', 10, 12, 13 e 14 da
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Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nºs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de de"
zembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996,1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1º de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 dejunho de 1997, 1.480-32, de 11 de
julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, 1.480-34, de 9 de setembro de 1997, e 1.480-35, de 9 de outubro de 1997.

Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os arts. 5' e 6º da Lei n? 8.911, de 11 dejulho de 1994.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-42, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1° A partir de 1° de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso lU do art. 1° da Lei nO 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2° A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3° Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. 10 desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas
estabelecidas na Medida Provisória nO 560, de 26 de julho de 1994,
conforme tabela a seguir:
Faixas
(Com base na Lei n" 8.622, de 19.1.93, Anexo IIl)

i

Alíquota
(%)

IRemuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

IRemuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

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

11

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

12

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7634
Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.482-41, de 9 de outubro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-16, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2'1 da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1', 2' e
3' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se
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aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2º Os arts. 1º, 2º e 3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
H
equalização de taxas de juros de operações de crédito
rural;
IH
rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais
concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais.
Art. 2º
§ l' Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.
§ 2' A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.
Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-15, de 9 de outubro de 1997.
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Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.520-14, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n '2 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá OU~
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituíção, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de
financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação,
a ser celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ I" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
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tura do FCVS, estando a responsabilidade do Fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liqnidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do Fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do Fundo.
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1" de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;

b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:

1. de juros à taxa efetiva de 3,12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva dejuros aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao Fundo.

§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
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§ 5° Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1° de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1º de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econõmica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2º As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Prohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), realizados com recursos do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § 1º do artigo anterior, para
efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2º a 7º do artigo anterior.
§ l' As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2º O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual, onde se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização
e plano de reajuste.
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§ 3' A formalização das disposições contidas no caput e §§ l' e
2' deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.

Art. 3' A novação de que trata o art. l' far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
U - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5'
do art. l' desta medida provisória, ainda que a conciliação entre credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFHjunto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
UI - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso U
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
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VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII - parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ I' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no ãmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6º As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inveridicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei nº
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3° O Fundo de Compensação de Variações Salarias
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
§ 3º Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituíções do mesmo sistema.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3º deste artigo.»
Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7° do art. 1" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição
do Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3º do
art. 3º da Lei n" 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda
da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso 11do art. 3° desta medida provisória;
11 - pagamento de até 75% da contribuíção trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso 11
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7642
do art. 6' do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
IH - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
observados os limites estabelecidos em cada leilâo para pagamento
em moedas de privatizaçâo.
§ lº A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos H e HI deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e IH deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 7' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais Fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
Agente Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 8' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990;
H - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
IH - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuários do SFH realizadas com
repasses de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
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a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas no nº "h da alínea b do § 2º e §
5º do art. 1º desta medida provisória.
§ 1e A amortização extraordinária prevista no inciso UI deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2º O dispositivo previsto no inciso lU deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § 1º do art. 1º desta medida
provisória.
Art. 9º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6º, como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 11. A partir de 1º de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
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nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.

Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

.

II - contribuição trimestral dos agentes finauceiros do
SFH, fixada em 0,1%,incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ 1º A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3º O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2º deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia 1º de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
§ 4º A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes finauciadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS.»
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
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Art. 14.
Art. 15.

Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as caracteristicas descritas nas alíneas a, a c do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata
correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos
do § 5' do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradoradoFCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.
Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
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to desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ lº Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n'
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2" Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;
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b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ 1e A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
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total das mensalidades vincendas, que será integralmente utíl],
zado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................

)

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção da.
quelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajusta.
menta definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que
tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de
outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora,
poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unida.
des habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art.
5º da Lei nº 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2º do art. 21 da Lei n" 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
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b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»
Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do
FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao periodo de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
relativamente a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa
competência a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei n 2 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput,
Art. 25. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anônima que tenha por objeto social a
securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 26. O prazo de um ano a que se refere o art. 52 da Lei nº
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provísória, contar-se-á a partir de 24 de dezembro de 1996.
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Art. 27. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no ãmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.520-13, de 9 de outubro de 1997.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 30.
de 1990.

Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março

Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.535-11, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
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Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do
BrasiL

CAPÍTULün
Das Atribuições
Art. 3' São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;

n In -

regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências
legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais
e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4' São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I _ as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele.
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II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5º São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;

II - operação do complexo computacinal e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda ao
sistema bancário;
IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida pelo Banco
Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam serterceirizadas;

VII - operação de máquina s em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6º O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-sa-á mediante concurso público especifico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-seá em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2º Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos especificos, será obrigatória a realização de provas de títulos.
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§ 3º O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento

Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 días, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e
Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.
§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
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Art. 9' Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusiva,
mente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n'' 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1', inciso I, e § l' do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quínze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
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em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.
§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e H deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;

b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco
Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo IH.
§ l' O percentual da GABC para o servidor do padrão I da
classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para cinqüenta e cinco por cento a partir do 366' dia de
exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.

§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;

b) que importem risco de quebra de caixa;

c) que requeiram profissionalização específica.
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Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício privativo por servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de 1996.

§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de
retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos
no Anexo IV.
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
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CAPÍTULüVI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de
Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as
responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses
empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus).
§ l' Ü Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de
Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores
e conselheiros que indicar.
§ 2' Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei n' 8.112, de 1990.
§ 3' A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime
Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte
do patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde l' de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;

b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos
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e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos
às contribuições individuais realizadas desde l' de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimoníal decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n' 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;
d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.
§ 4' Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5' Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei n"
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
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§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3º
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes
não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.

§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro NacionaL
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n'
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercicio no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas
e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de
que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
Il -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ l' A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassaCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569·7971, novo 1997
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ção de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de 1º de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de 10de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que
trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1º O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997,
sob pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme
previsto no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos, direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de
vencimentos aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o
caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo
servidor quanto pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
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§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de l' de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas Carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ l' Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se
refere o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a
partir de l' de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
§ 3' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competéncia após 31 de dezembro de 1990,
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ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autoriza,
dos com base no art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, até a
completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos
servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de
1990, tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.
§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e aos

pensionistas que permaneçam na condição de servidores da União, autarquia e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no art. 46,
§ 1', da Lei n? 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após I" de janeiro de 1991,
que não permaneçam no Serviço Público Federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.
§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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dência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de
Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de
aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na
forma da legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § l' do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n'' 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ l' As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' de janeiro de
1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime instituído pela Lei n" 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso In do art. 186 da Lei n" 8.112, de 1990;

b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de l' de dezembro de 1996;

c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em conCoL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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tagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei n" 8.112
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
'
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § I" do art. 19 desta medida
provisória;

b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n'
8.112, de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.

Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.535-10, de 9 de outubro de 1997.

Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras
do Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Servidores

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
Brasil

do Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

'Iotal para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil Procurador do Banco Central do
Brasil

711
5.459
6.170
200
200
6.370

Total para a Carreira

Totalpara o Banco Central do Brasil

Anexo II
1. Quadro de Pessoal Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1.1.1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

N
I1I

11
I
N
B

C

D

I1I

11
I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70

2.453,40

N

2.358,90

I1I

2.268,00

11
I

2.180,70
2.096,70

I1I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11
I
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1 12 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencimento Básico (VEm)
Padrão
Classe
40h semanais

A

IV
III

11
I
IV

B

III

11
I
IV

C

III

11
I
III

D

11
I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00
966,30
929,10
884,70
842,40
802,20
763,80
720,30
679,50
640,80
604,50
570,00

Anexo II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1 2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV

III

11
I
IV

B

C

III

11
I
IV
III

11
I
III

D

11
I

Vencimento Básico (VBs)
40h semanais
3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1.1. Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Analista do Banco Central do Brasil
% e Base da

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

GABe

Classe

Padrão

A

IV

65%-A-I
65%-A-I

A

IV
III

III
II

B

I

65%-A-I

IV

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-E-I

B

75%-C-l
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

e

III
II

I
IV

e

III
II

I
III

D

65%~A-I

II
I
I

75%-D-I
75%-D-I

550/0-D-I(1)
35%-D-I(I)

GABe
90%-A-IV

II
I

90%-A-I11
90%-A-Il
90%-&1

IV
III

90%-E-IV
90%-B-III

II
I

9O%-E-lI
90%-B-I

IV

gO%-e-IV
90%-C-lII

III
II

I
III

D

%e Base da

II
I

90%-C-II
90%-C-I
90%-D-I11
90%-D-II
90%-D-I

1.2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil

Procurador do Banco Central do Brasil
Classe
A

B

Padrão

% e Base da

GABe

IV

65%-A-I

III

65%-A-I

II

65%-A-I

I

65%-A-I

IV

75%-B-I

III

75%-B-I

II

75%-B-I

I

75%-B-I
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Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

C

D

Padrão

% e Base da

GABC

IV

75%-C-I

III
II

75%-C-I
75%-C-I

I

75%-C-I

III

75%-D-I

II

75%-D-I

I

55%-D-I(1)

I

35%-D-I(1)

(1) Conforme disposto no § 1g do art. 11 desta MP.

Anexo IV
L Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Direção/Assessoramento
Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS-l

1.975,20

1

FDE-1IFCA-1

1.876,20

50

FDE-2IFCA-2

1.678,80

85

FDT-l/FCA-3

1.086,30

263

FDO-1IFCA-4

987,60

643

FCA-5

592,50

229

Suporte

FST-1

354,90

12

FST-2

213,00

96

FST-3

177,30

56
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R$ 1.329.525,00

Custo Global Autorizado

2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico

e
Procurador

Nível

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP 16
AP 18
AP20
AP23
Total

Auxiliar

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89
Total

Adicional Especial
Total

Servidores

1
44
85
186
217
922
115
976
150
713
289

Vr. Unitário

Total

R$

R$

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25
1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

-

3.698
11
102
56
162
132

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00

2.256.686,08

222,00
166,50
138,75
111,00

2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00

83,25

10.989,00

463

-

56.166,00

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Presidente

1

Diretor
Total

8
9

Valor linitérlo
R$
8.000,00
8.000,00

-

Total

R$
8.000,00
64.000,00
72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

Classe

Padrão

Servidores

A

IV
III
II

-

A
B

C
D

I

E

F
G
H

Auxiliar

I
J
L

B

IV
III
II

I
C

IV
III
II

M

I

N
O

III
II

D

p

I

Total para a Carreira/Cargo
Cargo extinto
Carreira

-

3
106
306
176
78
16
9
7
6
2
2
711

i

Analista do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

A

IV
III
II

A
B
C

I

D

IV

E
F

G
Técnica

-

B

I

H

I
J
L

III
II

C

IV
III
II

M

I

N
O

III
II

P
Total para a Carreira/Cargo

D

I

Servidores

57
30
80
473
602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7671
Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

A

IV
III
II
I

4
25

B

IV
III
II
I

20
16
4
13

C

IV
III
II
I

-

-

D

III
II
I

46
15

A
B

C
D

E

F
G
H

Procurador

I

J
L
M
N
O

P

Servidores
4

-

-

150
5.934

Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII-1/2
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas

(Código)

100% FCAwl

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

100% FCA·2

006033,100463,445045,446041,780049

100%FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15%FCA-4

613673

18,75% FCA·4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

20% FCA·4

Estruturas Extintas

(Código)
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50%FCA-4 604623
25% FCA-4

019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590,085561,100595,
110590,111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599, 123595,
124591, 125598, 126594, 127590, 128597, 130591140597, 141593, 142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690, 500208, 502200, 503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203, 914002, 914797, 917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887, 929867, 930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005

30% FCA-4

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182

40%FCA-4

018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605,
083593,087564,100560,110531,111562,112569,113565,114561,
115568, 120561, 121568, 122564, 123560, 124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560, 147567,200565,201561,201600,202568,202592,202606,
203564,204560,350664,428167,472166,473162,480169,482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166,491160,492167,
493163,501204,915920,918890,940909,967912,979880,98087O,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

SO%FCA-4

110566,470155,790168,791164,792152,793159,916897

52,50%FCA-4 610623
70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508,110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509,122505,123501,
124508, 125504,126500,127507,128503,130508,140503, 141500,142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533,203505,203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

100% FCA-4

009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932

100% FDE-l

001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

lOO%FDE·2

005037,061468,062464,063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100% FDO-l

008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079, 015075, 015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,082562,082597,083569,
084565,086568, 088560,416088,417084,418080,420131,421138,422134,
424137,426164,427136,427160,440086,452084,454087,455083,458082,
760137,904945,943940,949930,946001,947954,948004,956945,957941,
958948,959944,960942,968900,971901,992968,995002

100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% FST-1

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,84089O,
920819,921815,931810

50%FST-1

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-1

350702,833886

70% FST-l

070700,939820,941824

100% FST-l

040312,070637,810835,950858

100% FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75%FST-3
100% FST-3

665878
041343,042366,071668,200603, 351695,

353698,81686~

825867

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.549-36, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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7674
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura

Art. 1a A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ 1s Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2º. À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribnições, especialmente na coordenação e na
integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica,
além do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e
até cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
III
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV - Assessoria Especial;
V - Secretaria de Controle Interno.
Art. 4° À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da:União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5° À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da
República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a
execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da
competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura
básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6° À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no deCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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sempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à adminis~
tração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4° O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais Câmaras de que trata o inciso II do caput.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11
do caput e o § 1'.
Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar n' 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para
participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de
pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas
e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na ConstituiCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p.

7569~7971,

novo 1997
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ção, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respect],
vamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência dá República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 29 .
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13.
I
II
UI
IV V
VI

VII
VIII
IX

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;

X- da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX -

da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção 11
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Adnúnistração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec);
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H - Ministério da Aeronáutica:
a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua
competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação
aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;
IH - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e

vegetais;
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h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
J) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
zz) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;

a)

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
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d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;

f) magistério;

g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa aérea;

f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;

g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
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g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;
XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XN -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
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xv -

Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
c) assistência'social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações díplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais;
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XVIII - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de ímígração;
XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
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§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3' A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses
instrumentos.

Seção II!
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
U - Gabinete do Ministro;
lU - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ I' No Ministério da Fazenda, as funções de Consu1toriaJurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas até
duas Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Especificos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
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II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Infor.
mática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto NacionaI de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;

VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinto secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho
Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2 º e 3º Conselhos de
Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação
(CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação
de Crédito ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da
Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;

VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e Turismo, além
do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação
e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal
de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do
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Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria Geral
da República e da Defensoria Pública da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do
Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional de Recursos Hidricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de
Pesquisas Jardim Botãnico do Rio de Janeiro, até quatro secretarias;
XI --:- do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de
Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência Social, até
três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
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dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se refere
o inciso XN deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo SecretárioGeral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das
Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação de
Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
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b) a Assessoria, em assessoria especial:

Art. 18.

Ficam transferidas as competências:

I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relaçôes com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
v - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos- Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
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VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamenta e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidên_
cia da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp), de que trata o § 1Q do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do
Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14
da Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II - o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I
e VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos mio
nistérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Es.
tado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, teCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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rão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.

Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

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

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou,
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mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhocí.,
das na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de saúde
ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especias, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas
existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § l' deste artigo.
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§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.
§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.
§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe/Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, J erumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e J oselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissâo ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data de publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao ConCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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gresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
competência e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin),
§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidos, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória,
ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ lº O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho DeliberaCaL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p.
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tivo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores

Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas
e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2º A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos Estados
ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4' Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundaCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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cionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido
no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5º Após o periodo indicado no § 1º, a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica - FCE, sendo: 32
FCE V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de R$ 855,00; 26 FCE lII, no valor unitário de R$ 515,00; vinte
FCE lI, no valor unitário de R$ 454,00; e dezenove FCE I, no valor
unitário de R$ 402,00.
§ F As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2" O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.
§ 3' O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 4º A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIlI, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias
Art. 37. Ficam criados:
I - na Administração Pública Federal, 121 cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e 111 do Grupo-Direção e AsCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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sessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 39 DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; 22 DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e
doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, 102 funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo
dezenove FCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 36 FCP IV, no valor unitário de R$ 855,00; oito FCP II, no valor unitário R$ 454,00; e
39 FCP I, no valor unitário de R$ 402,00.
§ l' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCP, mantido o custo global correspondente às
funções definidas no inciso 11.
§ 2' O servidor ou empregado investido na FCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da
função para a qual foi designado.
§ 3~ A designação para a FCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei n"
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t, 1, p. 7569-7971, novo 1997
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fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades
realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização
concedida pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua
lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hidricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura,
com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça;
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IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);
b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.
Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 46. O art. 2' da Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição não-universitária, o
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reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Exocutivo.»
Art. 47. O art. 3' da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente ocorrerá em parceira com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para 08
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotéc,
nicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997.»
Art. 48. O art. 17 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular
sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 49 O art 3' da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7705
"Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregados, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

III
IV
V
VI

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2º Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
......................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes do República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e de
ocupantes de cargos e funções de direção em autarquia e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercicio
de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses
titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos naLeinº 6.024, de 13 de março de 1974, enos DecretosLeis nºs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.»
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Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como agência
executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de restruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ 1º A qualificação como agência executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos contratos de gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de restruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
agência executiva.
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das agências executivas.
Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho de
Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
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ma Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Subsecretaria de Informática do SUS (Datasus), vinculando-a à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ I" Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente
do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do
Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de cargos.
§ 2' Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-lhes os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajuste de vencimento.
Art. 56. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, conforme dispuser o regulamento, autorizado a executar as atividades de administração de pessoal, material,
patrimonial e de serviços gerais, no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n? 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11. O exercício financeiro do Serpro correspondente
ao ano civil.
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7º da Constituição."

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
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§ l' A organização, a estrutura e o funcionamento dos conss.
lhos-de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplina,
dos mediante decisão do plenário do Conselho Federal da respectiva
profissão.
§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamenta.
das não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
§ 5' O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, no prazo de
noventa dias contados a partir de 7 de novembro de 1997, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n? 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n? 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n?
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB - Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB-Brasil Re.
Art. 60. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987 de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996,
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1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de
7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de
agosto de 1996, 1.498-21 de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de
outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29
de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de
16 dejaneiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28,
de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30,
de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 dejunho de 1997, 1.549-32, de
11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34, de
I l-de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997,
Art. 61. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Art. 62, Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ F, 2' e 3'
do art. 22 da Lei nº 5,227 de 18 de janeiro de 1967, a Lei n" 5,327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº
701, de 24 de julho de 1969, os §§ l' e 2º do art. 36 da Lei n'' 5,869, de
11 de janeiro de 1973, a Lei nº 7,091, de 18 de abril de 1983, os arts.
1º, 2º e 9º da Lei n" 8,948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2º do art. 4º e
o § l' do art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
Brasilia, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.554-21, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera os arts. 2!l, 3'1, 4'2, 5 Q 6'1, 7º e 9'2 da
Lei n" 8, 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.
J

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Os arts. 2', 3', 4', 5', 6', 7', e 9' da Lei n' 8.745 de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
.

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto de
Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990."
«Art. 3º
.
§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum oitae».
«Art. 4º
.

II III art.2º,

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2',
doze meses, nos casos dos incisos IV,VII, VIII, e IX do
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§ 1Q No caso do inciso III do art. 2', os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2Q Nos casos dos incisos V e VI do art. 2Q, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5Q As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
. se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 6 Q

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

§ 1Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata aLei n? 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2Q O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3Q Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.»

II - nos casos dos incisos I a Hl e V a IX do art. 2Q, em importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
Ill - no caso do inciso Ilf do art. 2Q , quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
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unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
......................................................................................................»

«Art. 9º

.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
......................................................................................................»

Art. 2º Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Leí n? 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso lI, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas epatentes pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º daLei nº 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Naciona! de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7713
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1Q e 2 9 graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos colégios militares, observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-20, de 9 de outubro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-19, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do luCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t, 1, p. 7569-7971, novo 1997

7714
cro, correspondente a esses créditos que houver sido diferida na
forma do disposto nos §§ 3" e 4 2 do art. 10 do Decreto-Lei n' 1.598, de
26 de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do períodobase do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2" O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei n' 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicações que centralize, no Brasil, a prestação de rede
corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7" Exclui-se da incidência do Imposto de Renda, na fonte
e na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições
de previdência privada, cujo õnus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidaCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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de, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, prevista no art. 8', inciso lI, alínea b, da Lei n'' 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei nº 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)."
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.559-18, de 9 de outubro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.562-11, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
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a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. Iº, parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei nº 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n? 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1s do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução de suas funções.
Art. 2º Os dispositivos da Lei n? 8.167, de 16 de janeiro de
1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
Fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamenCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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te ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5' A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8' Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro."
«Art. 79 .....•••.•••..••......••••..••.......•••••...•••........••••••••.•••.••.•....••

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
«Art. 92

§ 4' Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.
§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo na
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, com
base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de
participação conjunta minoritária, quando observadas as condições
previstas no § 8' deste artigo.
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§ 7'

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação minima exigida
no § 2º ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
~e

I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»
«Art. 12.
§ 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:

CaL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. I, p.

7569~7971,

novo 1997

7719

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4' Poderão, integralmente, ser cancelados pelo Conselho Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV - que tenham desistido da implantação de seus projetos.
§ 5' Nas hipóteses de que tratam os incisos II, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra das
ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei.»
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«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a
ser instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação
do banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ I" O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de
1991.
Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o
desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 5' O art. 2" da Lei n? 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:
«Art. 2º

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo ConCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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selho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento
Regional.
§ 2' O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.»
Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei n' 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos Fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei
n' 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n? 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de
1996.
Art. 8' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 9' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.562-10, de 9 de outubro de 1997.
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Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.567-9, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis n'2s 9.760, de
5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Capítulo I
Da Regularização e Utilização Ordenada
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização
ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto, firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluída, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
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Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3' A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios
Art. 4' Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ l' Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre
acesso às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de
uso comum do povo.
§ 2' Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.
§ 3' A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observaCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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dos os limites previstos em regulamento e as instruções a serem
baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a
complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas
vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse
de recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5' A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da
União.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ l' Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2' As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser
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incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1', observadas as
condições previstas em regulamento.
§ 3' Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste
artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n? 24.643,
de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.

§ 4' Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.

Art. 7' Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. l' e 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6' do art. 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.

Art. 8' Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.

Art. 9' Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I -

vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
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II
estejam concorrendo ou tenham concorrido para compro_
meter a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunien,
ção, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres
ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
'
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à
União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a Uníão tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sej am mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.
§ l' Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solícitar a cooperação de força militar federal.
§ 2º Aincumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2', do Decreto-Lei n" 9.760, de 1946;
b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimõnio da União.
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§ 3º As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. 1º e 4º.
§ 4º Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação
ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e
de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim.

SeçãoN
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1s do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5Q do DecretoLei nº 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo dominio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econômica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedida.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3º Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser consideradosindisponiveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e estej a, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
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ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União.
§ l' Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifes_
tar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigi_
da em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis
meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de Sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre
inscrito na SPU.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5' No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n? 9.760,
de 1946.

Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício
da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3', poderá ser pago.
I - à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;
II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
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vando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem tenha realizado, será também objeto
de alienação.
§ 2º Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o
valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas
condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem
seu interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3º Q edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2º.
§ 4º Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3º, ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
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§ 5" O repasse de que trata o § 4º será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6" Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada
nenhuma preferência ao ocupante.
§ 7º Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2º, e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2", e 17, §
3º, desta medida provisória, e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ 1º A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se 08 mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
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§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.

§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou juridicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel, previsto no art. 7' do Decreto-Lei n" 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
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em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5' A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
§ 6' Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2' do art. 79 do DecretoLei n' 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito ou
oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas em
regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão a
que o imóvel estiver jurisdicionado.

§ 7' A cessão de que trata o § 6' será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regíme competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
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III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ 1e A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
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§ 22 Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

Capítulo II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ F A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vinculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;

III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
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valor correspondente ao sinal 8, em favor do leiloeiro, se for o caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;

VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante.juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observãncia das normas
técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União, bem como o expropriado.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
nº 9.760, de 1946, e da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
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1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.
Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitindo o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ 1º Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.

§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de familias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil,
em primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização de juros calculados
pela TabelaPrice, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano,
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exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros
será de sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações
de amortização ejuros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo devedor será atualizado,pro rata die, com base no último índice de
atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
entre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;

VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso III, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3', 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.

Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3',
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
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na venda do domínio pleno de imóveis e propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.

Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a perrnu.
ta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1º Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
§ 2º Na permuta, sempre que houver condições de competítí.
vídade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

Seção Ill
Da Doação
Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ l' No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.
§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar
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cução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei n? 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimõnio da União (SPU).
§ 3' Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso.»

«Art. 81.

.

§ 5' A taxa de uso dos imóveis ocupados por servídores militares continuará a ser regida pela legislação específica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3' em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelhantes.»
«Art. 82.

.

.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servídormilitar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo.»
«Art. 101.
Parágrafo único. O não pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento.»
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«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemoj.,
to de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazen.
da, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os
motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ 1Q Consistindo O inadimplemento de cláusula contratn.,
al no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revígorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2' Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importãncia equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto."
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeirani dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional comjurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante avíso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada."
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do servíço público na manutenção do imóvel no
domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as
condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
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prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
.....................................................................................................»

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex officio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.

§ l' A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»

Art. 32. Os arts. 3', 5º e 6' do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

§ 2º Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
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a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas trans,
ferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;

II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4º Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
§ 5º Anão-observância do prazo estipulado no § 4º sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.
§ 6º Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse público;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada."
«Art. 5º Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46;
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II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei n' 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à
preservação ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à
defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em
zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do Patrimônio da União."
"Art. 6' A realização de aterro, construção Ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,

sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:
I - na remoção do aterro, da construção, obra e dosequipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em l' de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construidas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não
tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas.
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ l' Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7744
§ 3º O seguro de que trata o inciso N do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,15% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União - Proap, destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o Programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e
b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observados o limite
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:

1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
Art. 37. No desenvolvimento do Proap. a SPU priorizará
ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
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outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.
Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva.do SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei nO 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos;
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
U - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº 9.760, e 1946;
UI - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei nº
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6° e 7º do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão. reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do. turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração. de petróleo. e gás natural, de
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recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.
Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória, aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da União situadas na Área de Proteção Ambiental CAPA) da Bacia do Rio
São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis de
regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n' 9.262, de
12 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e
Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no
Município de Duque de Caxias CRJ), e na Vila Portuária Presidente
Dutra, na Rua da América n' 31, no Bairro de Gamboa, no Município
do Rio de Janeiro CRJ), observará, também, o disposto nesta medida
provisória.

Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
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o disposto na alínea b do § 2' e § 4º, no art. 34 e na alínea b do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.567-8, de 9 de outubro de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8º, 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-2, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a recuperação de haveres
do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Tí~
tulos da Divida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de
débitos com o INSS, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas
referidas no inciso anterior.
§ l' Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2' Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;
b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.
§ 3' Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.
Art. 2' Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art.!', serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § l' do artigo anterior.
Art. 3' A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
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Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processarse-á sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.

§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;
b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;
c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigiveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.586-1, de 9 de outubro de 1997.
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Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Cechin
Milton Seligman.

MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.591-1, DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicizaçõo, a ex"
tinção do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
medida provisória.
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Art. 2' São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquela
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas
nesta medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
fJ obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimõnio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no ângulo da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular
de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondenCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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te ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para Os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos;
I - ser composto por:
a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público definidos pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
Hl - os representantes de entidades previstos nas alíneas a
e b do inciso] devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das
reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
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VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4Q Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras:
I seu objeto;
II III -

fixar o ãmbito de atuação da entidade, para consecução do
aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
aprovar a proposta de orçamento da entidade e o progra-

ma de investimento;

IV -

designar e dispensar os membros da diretoria;

V -

fixar a remuneração dos membros da diretoria;

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no núnimo, de dois terços de seus membros;
VII -

aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor,

no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e res-

pectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas
e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais
da entidade, com o auxilio de auditoria externa.
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Seção III
Do Contrato de Gestão
Art. 5' Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e
a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art.T".
Art. 6' O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7' Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa comremuneração e vantagem de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisores da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

SeçãoN
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8' A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
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§ l' O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 2' Os resultados atingidos com a execução do contrato de
gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3' A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9' Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuizo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria
da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos
seus dirigentes, bem como do agente público ou terceiro, que possam
ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ l' O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2' Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicaçôes mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
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§ 3' Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponí_
veis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos e necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ l' Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2' Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa
expressa da necessidade pela organização social.
§ 3' Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ l' Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2' Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com recursos
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provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
Art. 15. A Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional fica dispensada de processos licitatórios para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito da União, para atividades contempladas
no objeto do contrato de gestâo.
Art. 16. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11, 12, § 3º, e 15, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação
Art. 17. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será procedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 19. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
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no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 20. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 21. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 12, por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente.
Art. 22. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette
Pinto.
§ 1e O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.
§ 2' No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
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§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas juridicas de direito privado indicadas no anexo desta medida
provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 23. A extinção a que alude o art. 22 e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:

I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusiVO, a cessão irrecusável, com ônus para a origem, do servidor à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades;
H -

a desativação das unidades extintas será realizada medi-

ante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental

e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em
cada caso;

IH - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais
até a assinatura do contrato de gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
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liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organi_
zação social;

V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação OS.
§ l' A absorção pelas organizações sociais das atividades
das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de
contrato de gestão, na forma dos arts. 6º e 7º desta medida provisória.

§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções
comissionados existentes nas unidades extintas.

Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.591, de 9 de outubro de 1997.
Art. 26.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
Clóvis de Barros Carvalho
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Anexo
(Medida Provisória n' 1.591-1, de 6 de novembro de 1997)
Órgão e entidade extinta
.

Entidade autorizada a ser
qualificada

Registro Cartorial

Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron

Associação Brasileira de
Tecnologia
Luz
de
8íncrotron - (ABTLuS)

Primeiro Ofício de Registro
de Títulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n' de ordem 169367,
averbado na inscrição n"
10.814, Livro A-36, FI. OI.

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto
(ACERPJ

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o n" de ordem 624205 do
protocolo do Livro A ns 54,
registrado sob o n" de ordem
161374 do Livro A n" 39 do
Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.595-14, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 9', 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 31, 35, 36, 37,
38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,95,
98,102,103,117,118,119,120,128,129,133,140,143, 149, 164,
167,169,186,203,230 e 243 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigor com as seguintes alterações:
«Art. 92
.
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II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de Natureza Especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo
das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.»

"Art. 10.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos."

"Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas.»
"Art. 13

.
l' A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I,
III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI,
VIII, alíneas a, b, d, e e f, IX e X do art. 102, o prazo será contado
do término do impedimento.

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação.

"Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
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§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§ 2º Será exonerado do cargo ou dispensado da função o
servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.
§ 3' Àautoridade competente do órgão ou entidade para onde
for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o
servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da
publicação."

«Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da

data de publicação do ato que promover o servidor."
«Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo contados da publicação do ato, para
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para
a nova sede.
§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que Serefere este artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2º É facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido
no caput.»
«Art. 19
.
§ l' O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre
que houver interesse da administração, sem direito a qualquer
adicional ou vantagem.
.....................................................................................................»

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7764

«Art. 20.
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equivalentes.

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão
ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts.
81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso
para outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, §1º, 86e 96, bem
assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento."

«Art. 24

.

§ 2' A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeítada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência
de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.»

«Art. 31

.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3º do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade."

«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
.......................................•.......................................•..............»
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«Art. 36
.
Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, deslocado no interesse
da administração, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por
junta médica oficial."
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
interesse da administração;
I
11
equivalência de vencimentos;
111
manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV
vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.
§ 1s A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será
colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma
dos arts. 30 e 31.
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§ 4' O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sípec, e ter exercício provisório, em outro órgão ou
entidade, até seu adequado aproveitamento."
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, prevíamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ l' O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou fun-

ção de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos
legais ou regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial,
nos casos dos afastamentos ou impedimentos legaís do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição, que excederem o referido período."
«Art. 44
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de
que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata;
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maíor poderão ser compensadas a critério da
chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.»

«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão prevíamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda dez por cento da remuneração ou provento.
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§ 2º Areposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3º A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição
seja superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
§ 1º A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2º Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 53. A ajuda-de-custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar
a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenízação, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede .
......................................................................................................»

«Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em
caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com
pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1e A diária será concedida por dia de afastamento, sendo
devida pela metade quando o deslocamento não exigír pernoite
fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as
despesas extraordinárias cobertas por diárias.
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§ 3' Também não farájus a diárias o servidor que se deslo_
car dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regu_
larmente instituídas, ou em áreas de controle integrado manti_
das com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendi_
da, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos
dentro do território nacional,»
«Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguíntes retribuí.
ções, gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento;
.........•......................•..•••....................•..........................•......•...•.....»

«Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia ou Assessoramento
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9'.»
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que
investido o servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o qüinqüênio.»
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«Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.»
«Art. 81
.

v-

para capacitação;

......................................................................................................»

«Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do
padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por junta médica oficial.
§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação
de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2º Alicença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada
por até trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e,
excedendo estes prazos, sem remuneração, por até sessenta
dias.»

«Art. 84.
§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou
entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o
seu cargo.»

«Art. 86

.
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§ l' O servidor candidato a cargo eletivo na localidade
onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção,
chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será
afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do
pleito.
§ 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados
os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três
meses.»
«Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em
estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares,
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite.
§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos
dois anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»

«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão,
observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta
lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes
limites:
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I

para entidades com 500 a 5.000 associados, um ser-

vidor;

II
para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
servidores;

III -

para entidades com mais de 30.000 associados, três

servidores.
§ l' Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.

"Art. 93.
§ 5' Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ l' e 2'
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista
que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o
custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal."

"Art. 95.

.

.

§ 4' As hipóteses, condições e formas para a autorização
de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento."
"Art. 98
.
§ l' Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2' Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.»

"Art. 102.
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IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII -

.

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere.»

«Art. 103.

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIIIdo
art. 102.
......................................................................................................»

«Art. 117.

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.»
«Art. 118.
§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos
da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
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«Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do
art. 9·, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
«Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investidos em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos."
«Art. 128. .
.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar."
«Art. 129. Aadverténcia será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave."
«Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que
se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se
desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
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§ l' A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descri_
ção dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 2' Acomissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcrí,
tas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na
repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3' Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.

§ 4' No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3' do art. 167.
§ 5' A opção pelo servidor até o último.dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6' Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7' O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.
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§ 8' O procedimento sumário rege-se pelas disposições
deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta lei.»
«Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário aque se refere o art. 133, observando-se especialmente que:

I -

a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa
do período de ausência intencional do servidor ao serviço superíor a trinta dias;

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos
dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual
ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período
de doze meses;

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará
relatórío conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço
superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.»
«Art. 143
.
§ l' Compete ao órgão central do 8ipec supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação
a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
8ipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido, por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado.
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«Art. 164. .
.
.......................................................................................................

2' Para defender o indiciado revel, a autoridade instaurn,
dora do processo designará um servidor como defensor dativo, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado .»
«Art. 167. .
.
.......................................................................................................

4' Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos...
«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de
hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e
ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
......................................................................................................»

«Art. 186.

3' Na hipótese do inciso I, o servidor será submetido à
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24 .»
«Art. 203. .
.
§ 2' Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos
do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que tratam os parágrafos do art. 230.
§ 4' O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, conseCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília; v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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cutivos ou não, para a concessão de nova licença,
independentemente do prazo de sua duração, será submetido a
inspeção por junta médica oficíal.»
«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante
convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.
§ 19 Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).

§ 29 Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não
estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.»
«Art. 243.
§ 79 Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e
conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercicio no serviço público federal.
§ 8 9 Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anteríor poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários.»
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Art. 2' Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei n' 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei n" 1.873, de 27 de maio de 1981, e o art. 17 da
Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
§ l' A importância paga em razão da concessão das gratificações a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir
da publicação desta medida provisória e em caráter transitório, Vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
§ 2' A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se o
seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercicio,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.
Art. 3' O art. 22 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma
da Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração; provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
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§ 4Q O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressal-

vado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 5' O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécies semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação.
§ 6' Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 7Q Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia
trabalhado a participação do servidor em programa de treinamenta regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da
sede.
§ 8' As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6'."
Art. 4 Q As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da
Lei n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia
mista.

Art. 5' Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado, assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo
Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão
concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo
de 1997.
Art. 6Q O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 7' Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n Q 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruíCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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dos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertj,
dos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a
legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do
tempo de serviço residual para efeitos de concessão da licença-capa,
citação.
Art. 8Q OS contratos referentes à concessão do auxílio-alimsn,
tação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 9Q OS Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado
de Administração de Pessoal (Siape),
§ 1Q A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do provento
ou pensão.
§ 2' Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada
para o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos
a partir do mês subseqüente.
§ 3 Q Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente
comprovados.
Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente
aos seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos, não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente
de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o
benefício.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos
arts. 9 Q e 10 desta medida provisória.
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Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 13. Os arts. 2' e 152 da Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2'
.
§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos, respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a
permanência no serviço público.
§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade limite
para permanência no serviço público..
«Art. 152.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês dejaneiro, será de férias para o Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância,
por convocação extraordinária do -Iuiz-Presidente.»

Art. 14. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os
arts. 3' e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994.
§ l' A importância paga em razão da incorporação a que se
refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de
1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais.
§ 2' É assegurado o direito à incorporação ou atualização de
parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido
todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente.
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Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 91.573-13, de 27 de outubro de 1997.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Ficam revogados o art. l' da Lei nº 2.123, de 1s de dezembro de 1953, oparãgrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de 11 de
junho de 1962, o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, o § 2º do art, 2º da Lei nº 5.845, de 6 de dezembro
de 1972, os incisos UI e IV do art. 8º, o art. 23, os incisos IV e V do art.
33, o parágrafo único do art. 35, os §§ 1º e 2' do art. 78, o § 2º do art.
81, os arts. 88, 89, o § 3º do art. 91, o parágrafo único do art. 101, os
arts. 192, 193 e 251 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art.
5' da Lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, o art. 4ºda Lei n" 8.889, de
21 de junho de 1994, os arts. 39 e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de
1994, e a Medida Provisória n" 1.573-13, de 27 de outubro de 1997.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.596-14, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n~8 8.212 e
8.213, ambasde24 dejulho de 1991, edáoutras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam restabelecidos os arts. 34, 35, 98 e 99, e alterados os arts. 12, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 45, 47,55,69,94 e
97 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
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"Art. 12.

v-

.

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com
ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua.

§ 5· O dirigente sindical mantém, durante o exercício do
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) de antes da investidura.»

"Art. 22
.
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do. grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabaho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2· Para os fins desta lei, integram a remuneração os abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer
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título, ínclusíve em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9° do art. 28.
§ 6' A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à seguridade social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7° Caberá à entidade promotora do espetáeulo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.
§ 8' Caberá à associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente,
§ 9' No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na
alínea b do inciso I do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9° às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do 'segurado especial referidos, respectivamente na alínea a
do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à seguridade social, é de:
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I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••..••••••••••• »

«Art. 28.

.

.

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 3· O limite mínimo do 'salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal,
diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 8·

Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor to-

tal:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) os abonos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o disposto no § 9º deste artigo.

c) as gratificações e verbas eventuais concedidas a qualquer título, ainda que denominadas pelas partes de liberalidade,
ressalvado o disposto no § 9º.
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§ 9' Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites
legais, salvo o salário-maternidade;
.......................................................................................................
d) as importâncias recebidas a titulo de férias indenizadas
e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art.
137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a
5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479
da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14
da Lei n" 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;

l) o abono do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Assistência ao Servidor Público (Pasep);
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
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n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja
extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da
agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870,
de 1º de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar,
aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e
468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico
ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do
trabalho para prestação dos respectivos serviços;

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação
trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade,
quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino
fundamental e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo;
u.) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de
acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 dejulho de
1990;

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos
autorais;
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x) o valor da multa prevista no § 8 Q do art. 477 da CLT.

§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no §
5Q do art. 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade
sindical ou empresa de origem»

«Art. 29.

.

.
Escala de Salários-Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em Cada Classe
(Interstícios)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R$ 120,00
R$ 206,37
R$ 309,56
R$ 412,74
R$ 515,93
R$ 619,12
R$ 722,30
R$ 825,50
R$ 928,68
R$ 1.031,87

12
12
24
24
36
48
48
60
60
60

......................................................................................................»

«Art. 30.

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de
que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de
estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado
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dependentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n'
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino
da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devída para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
X - a pessoa física de que trata alínea a do inciso V do art.
12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição
de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso IH
deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
XI - aplica-se o disposto nos incisos HI e IV deste artigo à
pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física.

§ 3' Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o
disposto nas alíneas a e b do inciso I, relativamente à remuneração do segurado referido no § 5' do art. 12.»

«Art. 31. O contratante de quaisquer servíços executados
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lho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
..................................•........................•....................•.....................»

«Art. 32.

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio de documento a ser definido
em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.
§ 1º O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de formalização ou de dispensa de
apresentação do documento a que se refere o inciso IV; para segmentos de empresas ou situações específicas.
§ 2' As informações constantes do documento de que trata
o inciso IV servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
§ 3' O regulamento disporá sobre local, data e forma de
entrega do documento previsto no inciso IV.
§ 4' A não apresentação do documento previsto no inciso
IV, independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
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previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:

o a 5 segurados
6 a 15 segurados
16 a 50 segurados

Ih valor mínimo
1 x o valor mínimo

2 x o valor mínimo

51 a100 segurados

5 x o valor mínimo

101 a 500 segurados

10 x o valor mínimo

501 a 1000 segurados

20 x o valor mínimo

1001 a 5000 segurados

35 x o valor mínimo

Acima de 5000 segurados

50 x o valor mínimo

§ 52 A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à milita de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.
§ 6' A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará
oinfrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no § 4'.
§ 7' A multa de que trata o § 4' sofrerá acréscimo de cinco
por cento por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte
àquele em que o documento deveria ter sido entregue.
§ 8' O valor mínimo a que se refere o § 4' será o vigente na
data da lavratura do auto-de-infração.
§ 9' A empresa deverá apresentar o documento a que se
refere o inciso ~ mesmo quando não ocorrem, fatos geradores
de contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no §
4'.
§ la. O descumprimento do disposto no inciso IV é condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito
para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização."
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«Art. 33.

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

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

§ 7" O crédito da seguridade social é constituído por meio
de notificação de débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentados pelo contribuinte."
«Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o
art. 13 da Lei n" 9.065, de 20 dejunho de 1995, incidentes sobre o
valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos, a partir de 1"
de abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obriga-

ção;
b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;

b) quinze por cento, após o 15" dia do recebimento da notifi-

cação;
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c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15 2 dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto não inscrito em Divida Ativa;
IH - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
§ F Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de
mora a que se refere o caput e seus incisos.
§ 22 Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 32 O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência
em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § F deste artigo.»
«Art. 38.
§ 52

Será admitido o reparcelamento por uma única vez.
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§ 6' Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n" 9.065, de
20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do l' dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
relativamente ao mês do pagamento.
§ 7' O deferimento do parcelamento pelo Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS) fica condicionado ao pagamento da
primeira parcela.
§ 8' Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo paga a
primeira parcela ou descumprida qualquer cláusula do acordo
de parcelamento, proceder-se-á à inscrição da dívida confessada,
salvo se já tiver sido inscrita, na Dívida Ativa do Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS) e à sua cobrança judicial.»

«Art. 39.

.

.

§ 3' O não-recolhimento ou não-parcelamento dos valores
contidos no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 importará na inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)."

«Art. 45

.

§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2' e 3' incidirão
juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por cento."
«Art. 47. ..
..
I .
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
.......................................................................................................»
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«Art. 55.

v - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS
competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
.......................................................................................................»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e
falhas existentes.
§ l' Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior farse-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário."
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei .
......................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da
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siderados desnecessários ou não vinculados às suas atividades
operacionais.
Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n's
8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995."

«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;
II - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.
§ l' Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar
seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma
prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.
§ 2' Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.
§ 3' O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4' O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.
§ 5' Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
a) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;
b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;
c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor;
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.
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§ 6' Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de
seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida
ativa e executado.
§ 7' Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.
§ 8' Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo
INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua
utilização.
§ 9' Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da hasta pública.
§ 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar
como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva
remoção.»

«Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber
em dação de pagamento.
Parágrafo único. O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial.»
Art. 2' Ficam restabelecidos o § 4' do art. 86 e os arts. 31 e
122, e alterados os arts. 11, 16, 18,34,48,55,57,58,74,75,86,94,
96, 102, 103, 107, 126, 130 e 131 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de
1991, com a seguinte redação:
«Art. 11.

.

v-

.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o
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auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com
ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda
que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio.
§ 4' O dirigente sindical mantém, durante o exercício do
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) de antes da investidura."
«Art. 16
.
§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
......................................................................................................»

«Art. 18.
§ 2' O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime,
ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência
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Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.»
«Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o
disposto no art. 29.»
«Art. 34.
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o
segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para fins de concessão de
qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31;
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas.»
«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
.....................-

»

«Art. 55.
§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99 desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
................•...............................•...............................•...............•.....»
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«Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
......................................................................................................»

«Art. 58. Arelação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1e A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeito à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4º Aempresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento."
«Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois
deste;
~.
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II - do requerimento, quando requerida após o prazo
previsto no inciso anterior;
lU - da decisão judicial, no caso de morte presumida..

«Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez
na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta
lei.»
«Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ l' O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido até a véspera do ÍrÚcio de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
§ 2' O auxflio-acídente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
§ 3' O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do
recebimento do auxílio-acidente.
§ 4' A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.»
«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e
na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente .
......................................................................................................»

«Art. 96.
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IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ 1Q A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em
que estes requisitos foram atendidos.
§ 2 Q Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior,»
«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para
haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores,
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil..
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2Q , será considerado para cálculo do
valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço,
se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em
atividade..
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"Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro
Social nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código de
Processo Civil é de trinta dias»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e .recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários
baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constituí-los;
b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em dívida ativa;
c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisõesjudiciais.»

Art. 3° Os arts. 144, 453, 464 e 465 da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei nO 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.»
«Art. 453.

..

.

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7804
§ 1" Na aposentadoria espontânea de empregados das
empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida
sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes
do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à presta,
ção de concurso público.
§ 2' O ato de concessão de benefício de aposentadoria a
empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.»
«Art. 464.

.

.

Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada
empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de
crédito próximo ao local de trabalho.»
«Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia
útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior»
Art. 4' Os arts. 3' e 9' da Lei n? 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

§ l'

fJ contribuições para a seguridade social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991, o art. 25 daLein'8.870, de 15 de abril de 1994, e aLei Complementar n" 84, de 18 de janeiro de 1996.
......................................................................................................»

«Art. 9º

§ 4' Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.»
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7805
Art. 5º Os magistrados classistas temporários da Justiça
do Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na
forma dos incisos II do art. 119 e III do § l' do art. 120 da Constituição Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que estavam
submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo
vincula-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e
do segurado especial referidos, respectivamente, na alinea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Seriar), criado pela
Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de 0,1 % incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7' O § 3º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. .
.
.................................................................................................. \ ....
§ 3' Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3º do art. 25 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992."
Art. 8' O art. 3' da Lei n" 7.070, de 20 de dezembro de 1982,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de
natureza previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de
eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrido após a sua concessão."
Art. 9º Os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que
prestam serviços no exterior, amparados pela Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, terão sua situação regularizada junto ao InstítuCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7806
to Nacional do Seguro Social (INSS), no Regime Geral de Previdên_
cia Social (RGPS), mediante indenização das contribuições
patronais e dos segurados, na forma como segue:
I - para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1993,
serão consideradas as aliquotas a que se referem os arts. 20 e 22 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991 e o salário-de-contribuição vigentes no
mês da regularização, para apuração dos valores a serem vertidos ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
II - sobre o valor da contribuição apurado na forma do parágrafo
anterior, serão aplicados juros de mora de um por cento ao mês.
§ 12 A indenização a que se refere o caput retroagirá à data da
efetiva admissão do auxiliar local, cabendo à respectiva entidade
empregadora a despesa decorrente, inclusive a correspondente à
contribuição do segurado.
§ 2 2 Os débitos referentes a fatos geradores ocorridos a partir
2
de 1 de janeiro de 1994 obedecerão à legislação de regência.
§ 3 2 O disposto nesta medida provisória aplica-se, também,
aos auxiliares locais de nacionalidade brasileira cujos contratos de
trabalho se encontram rescindidos, no que se refere ao seu período
de vigência, excluídos aqueles que tiveram auxílio financeiro para
ingresso em previdência local ou privada, compensação pecuniária
no ato do encerramento do seu contrato de trabalho ou que eram filiados ao regime previdenciário local.
§ 42 O auxiliar local que tenha, comprovadamente, recebido
alguma das importâncias a que se refere o parágrafo anterior, ainda
que em atividade, somente terá regularizado o período para o qual
não ocorreu o referido pagamento.
Art. 10. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
concordar com valores divergentes, para pagamento de débito objeto
de execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria
do Juízo e os cálculos apresentados pelo executado for igualou inferior a cinco por cento.
§ 12 O disposto neste artigo aplica-se somente a débitos cuja
petição inicial da execução tenha sido protocolada em Juízo até 31 de
março de 1997.
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7807
§ 2" A extinção de processos de execução, emdecorrência da
aplicação do disposto neste artigo, não implicará condenação em
honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o exeqüente, oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a
divergência de valores de atualização nos limites do percentual
referido.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis n"s. 8.212 e 8.213,
de 1991.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.523-13, de 23 de outubro de 1997.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas Ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n" 158,
de 10 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968,
a Lei n" 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n? 6.903, de 30 de
abril de 1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2" do art.
38 e o art. 100 da Lei n? 8.212, de 24 dejulho de 1991, o § 5" do art. 3º,
o § I" do art. 44, o parágrafo único do art. 71, os arts. 139, 140, 141,
148 e 152 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, os arts. 3" e 4" da
Lei n" 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, aLei n" 8.641, de 31 de março de
1993, o § 4" do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Medida Provisória n? 1.523-13, de 23 de outubro de 1997.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-12, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n e 8. 666, de
21 dejunho de 1993, 8.987, de 13 de feverei.
ro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995
9.427, de 26dedezembro de 1996, autoriza~
Poder Executivo a promover a reeetruturn,
ção das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 5º, 24, 26, 57 e 120 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º
.
§ 3º Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento."

«Art. 24.
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de
fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedades de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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ços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.»

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados.»
"Art. 57. ..
..
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
"Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União.»
"Art. 2' Os arts. 7º, 9ºe 15 da Lei n' 8.987, de 13 defevereiro de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7º
.

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
......................................................................................................»
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...............................................................................
.......................................................................................................

§ 5' Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrões mínimos estabelecidos nessa legislação.»
.
"Art. 15. .
.......................................................................................................

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.»
Art. 3' O art. 18 daLei n' 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição.»
Art. 4' O art. 26 da Lei n" 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 26
.

II - a comercialização de energia elétrica, inclusive sua
importação e exportação, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão e de distribuição associados:
III - a comercialização, por auto produtor, de seus excedentes de energia elétrica.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7811
Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos II e III deste artigo
far-se-á nos termos dos arts. 12, 15e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e
de seu regulamento..

Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletro-

brás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte)
e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:
I - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos II e IlI;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;

III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, cujo objeto social seja a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos
isolados de Manaus e de Boa Vista.
§ 1º As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à repectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.531-11, de 17 de outubro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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7812

Art. 8' Fica revogado o Decreto-Lei n' 1.872, de 21 de maio de
1981.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.569-8, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

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

Art. l' Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de cãmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar opagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;
III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar opagamento de importação até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importação.
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§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data-limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contratação
do câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontada a variação cambial ocorrida no período;
b) nas importações enquadradas no inciso III, sobre o valor, em
reais, do pagamento e calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência,
durante o período compreendido entre o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;
c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adiantamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais, do valor da importação não liquidada e calculada com base na
taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil para vigência na data de início destes períodos de incidência, durante o período compreendido entre:
1. a data-limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do câmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;

2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais;
3.
dias.

a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180

§ 2' Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no renCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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dimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os
valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.
§ 3º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
a) O banco vendedor do cãmbio, nas importações pagas em moeda estrangeira;

b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na Declaração de Importação.
Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;
II -

aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;

III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime de
drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda;

IV - às importações de valor inferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-7, de 17 de outubro de 1997.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-14, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 19,34,35 e § 4º do art. 53 daLei n"
9.293, de 15 dejulho de 1996, que dispõem,
respectivamente, sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14.
§ 3° Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recurCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7569-7971, novo 1997
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sos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas a
atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original, que:
•.•••••.••••••••••.••••••.•.••••••••.•••.•••••••••••••••••••.••••••.••.••..•••.•.••••••.••.•••••.•.••.»

«Art. 34 . .............................................................................
.......................................................................................................

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei
Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
......................................................................................................

)

«Art. 44.

.
.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)."
«Art. 49.

§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
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v - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e subatividades financiados com doações;
x - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior,»

Art. 2' Os arts. 19,34 e 35, e o § 4' do art. 53 da Lei n' 9.293, de
15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 19. .
.
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições desde artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»
«Art. 34.
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§ 4º A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»

«Art. 35. .............................................................................
.......................................................................................................

v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2' da Lei n" 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
IX -a entrega de recursos às unidades federais e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e a
seus Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.

«Art. 53.
§ 4'

XV (PNAE).»

.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar

Art. 3' Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados, a seus Municípios e ao Distrito Federal, respeitados como limites para as transferências totais os valores fixados na forma do item
5.8 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
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Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, a seus
Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente
o respectivo protocolo.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.579-13, de 17 de outubro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176 da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.580-4, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), da Companhia Energética do Píaui
(Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), pata efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND), bem como o au~
menta do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
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de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).

§ l' Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceai, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.
§ 2' Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recursos do Fundo de Reserva Global de reversão, nos termos do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n' 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei n' 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2' Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a Ceai, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatização dessas empresas, segundo as normas da Lei n'' 9.491,
de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a prívatização da Ceai, da
Cepisa, da Ceron e Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para os
efeitos do disposto na Lei n" 9.491, de 1997.
Art. 3' Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta medida provisória.
Art. 4' Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da Ceai pertencentes ao Estado de Alagoas.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até R$
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nhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizados mediante transferência de ações de propriedade da União,
inclusive as que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n?
9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 6' A CDRJ e a Codesp ficam autorizadas a vender à
BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que forem utilizadas na integralização de seus respectivos aumentos de capital social,
conforme estabelece o artigo anterior, não se aplicando à referida
venda as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela
decorrente, para realização de operações dessa natureza com órgãos
ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.580-3, de 17 de outubro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.587-3, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), de Atividade Fundiária (GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Colo Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569
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Art. 12 Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Fun,
ção Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurí.
dicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos
seus órgãos vinculados;
1I1 - de Assistente Jurídico, quando em exercício na AdvocaciaGeral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em exercício na Defensoria Pública da União.

Art. 22 Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível íntermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividade de
inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. l' da Medida Provisória n'' 1.549-36, de 6 de novembro
de 1997, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas
nos arts. 8' e 9', quanto aos limites máximos de pontos.

Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades voltadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as
relativas à fiscalização e ao cadastro do zoneamento agrário, a projetos de assentamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos fundiários, de comercialização e de associativismo rural:
I II -

de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
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III -

de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4' A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
II - valor do maior vencimento básico do nível correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n' 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
III - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ l' O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou da entidade
respectivos referidos nos arts. 1', 2' e 3'.
§ 2' Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. l' são os constantes do Anexo r.
§ 3' O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2' é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3' é de
0,0936%.
Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individual
e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e dos
cargos referidos nos incisos I a III do art. 1';
II - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que
trata o inciso IV do art. 1';
b) do Chefe da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2';
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c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 3'.
'
Art. 6' A GFJ, GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desem_
penho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5' sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidn,
res seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidores nomeados a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou nas entidades seja inferior a dez, a regra de
ajuste de avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto
no Anexo lI.
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
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b) cargo de chefia;

c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou na entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos periodos referidos no inciso II do art. 6'.
Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreiras e dos cargos de
que tratam os arts. l' e 3' desta medida provisória, quando investido
em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou
equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à
gratificação calculada com base no limite máximo dos pontos fixados
para a avaliação de desempenho.
Art. 9' O titular de cargo efetivo das carreiras e dos cargos de
que trata esta medida provisória, que não se encontre na situação
prevista nos arts. 1',3' e 8', somente perceberá a gratificação correspondente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da
República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5', a GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
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Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDI ou GAF, calculada na forma definida no art. 4', considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desemps.
nho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixado para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiarios da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028 de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para terem exercício na
Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de I" de setembro de 1997, a gratificação de que trata o art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, fica estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogados da União e
de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.
Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de cargos
efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas
federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da
Lei n" 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público da União.

§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
valor do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de
Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no
Anexo II da Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será
paga cumulativamente com a Gratificação Temporária, instituída
pelo art. 17 da Lei n" 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros benefícios, vantagens ou contribuições previdenciárias ou de seguridade.
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§ 3' Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. AGFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. AGFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para carreira ou cargo, com a vantagem prevista no art. 1', inciso I e § l' do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de junho de
1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada
n' 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que se refere o art. 7' da citada Lei n' 8.460, de 1992, bem
como com a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária,
instituída pelo art. 17 da Lei n' 9.028, de 1995, observado o disposto
no § l' do art. 13.
§ lº Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § l' do art. I" do Decreto-Lei n'2.333, de 1987.
§ 2' O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo III desta medida provisória.
§ 3' O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
20, inciso lII, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4' O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico não
transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do
disposto no inciso I do art. 19 da Lei n' 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n? 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5' Os valores da gratificação a que se refere o art. 7' da Lei
n' 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.
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Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo U da
Lei nO 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de 160%.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo U da Lei n' 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada n? 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo úníco. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrõnomo de que trata o inciso UI do art. 3' fará jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7' da Lei nO
8.460, de 1992.
Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e dos cargos de que trata esta medida
provisória.
Art. 19. Os cargos de Assistente Juridico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico <ia Advocacia-Geral da União.
§ I' Os cargos vagos a que se refere ocaput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso U do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei n? 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.
Art. 20. O ingresso nos cargos de Prccurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão I.

Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e c1assificatórias,
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sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.

Art. 22. Os Assistentes Jurídicos lotados em ministérios ou
no Estado-Maior das Forças Armadas terão exercício na respectiva
Consultoria Jurídica e os Procuradores e Advogados de autarquias e
fundações públicas federais, na respectiva Procuradoria ou Departamento Jurídico.
§ 1Q Os Consultores Jurídicos, Procuradores-Gerais e titulares de Departamentos Jurídicos, atendendo a motivada solicitação
de outra autoridade da respectiva estrutura, poderão permitir que
os servidores de que trata o caput desempenhem suas atividades específicas em setor diverso daqueles ali referidos, mantendo-se beneficiários da GFJ.
§ 2Q

A execução do disposto no parágrafo anterior será objeto
de ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado.

Art. 23. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
dos cargos referidos nos art. 1" e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 24. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de 1Q de setembro de 1997.
Art. 25. Ficam convalidados os atos pratricados com base na
Medida Provisória n Q 1.587-2, de 14 de outubro de 1997.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176 0 da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Raul Belens Jungmann Pinto
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Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
Classe

Porcentagem

Especial

0,14986%

1ª Categoria

0,13881%

2!! Categoria

0,12776%

I

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e dos Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
Il
I

0,14986%
0,13881%
0,12776%

B
B
B
B
B
B

VI

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

v
IV
III
Il
I

VI

C
C
C
C
C
C

IV
III
Il
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

D
D
D
D
D

V
IV
III
Il
I

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%

v

I
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de ocupantes
de cargo ou de integrantes da carreira
no órgão

Número mínimo de

Número máximo de

ocupantes de cargos

ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com desempenho acima de

ou de integrantes
da carreira com desempenho até 75%
do limite máximo de

75% até 100% do li-

pontos de desempenho individual

mite máximo de
pontos de desernpe-

nho individual

9
8
7
6
5

7
7
6
5

3

2
1
1
1
1
1
1

2

O

2

1

O

1

4

Número máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com desempenho acima de
90% até 100% do limite máximo de
pontos de desempenho individual

2
2
2
1
1
1
1
1
1

4

3
2

Anexo IH
Defensor Público da União
Denominação
Defensor Público da União de Categoria Especial

Defensor Público da União de 1ª Categoria
Defensor Público da União de 2!! Categoria

Vencimento CR$)
524,30
490,57
458,43

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento CR$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial

524,30

Assistente Jurídico da AGU de 1!1 Categoria

490,57

Assistente da AGU de 2~ Categoria

458,43
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Anexo V
Gratificação de que trata o art. 7' da Lei n" 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
Classe
1ª Categoria

R$
20S,64
199,43

2Jl Categoria

190,63

Categoria Especial

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.588-2, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de
Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atríbuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos
de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social, com atribuições voltadas para as atividades
de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades de perícia médica;

II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos
de igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente da República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação, implementação, controle
e avaliação de políticas de comércio exterior;
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IH - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de 250 cargos
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 2' As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso
público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ l' Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
§ 2' O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão L
Art. 4' A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de que trata o inciso H do art. l' por órgão ou entidade do
Poder Executivo Federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5' São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
H - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
HI - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 6º Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
n - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;
In - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI - aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII - acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
§ 1º O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um comitê
consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da Carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7º Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercicio a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
aplicação da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissioCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7569-7971, novo 1997
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nal, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.
Art. 8º O vencimento básico das carreiras criadas por esta
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei n" 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 9º Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. 1º farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo efetivo da carreira de
Fiscal de Defesa Agropecuária de que trata o inciso IH do art. 1º fará
jus, também, à gratificação a que refere o art. 7º da Lei n? 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e II do art. 1º desta medida provisória, quando lotados nos
órgãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às
atribuições das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso III do art. I" desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;

II
valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nº
8.460, de 1992, e alterações posteriores;
III - percentuais específicos por carreira.
§ I" O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
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1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. 1º.
§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I
e U do art. 1e é de 0,1820%.
§ 3º O percentual para a carreira de que trata o inciso Hl do
art. l' é de 0,15654%;

Art. 13. AGDE e a GDAserão calculadas com base em 75%do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros periodos de avaliação após a nomeação.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.

Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1º:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar com
pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até
cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho individual;
U - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;
UI - no minimo vinte por cento dos servidores deverão ficar com
pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1s Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no anexo.
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§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nivel do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
f> data mais antiga de ingresso na carreira.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDA serão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.

§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos periodos referidos no art. 13.

Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou
entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado com base no
limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. 1e e 16, somente perceberá a gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDA serão calculadas
utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individn,
al e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDE ou GDA, calculada na forma definida no art. 12, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na
atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.588-1, de 14 de outubro de 1997.
Art. 23.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia, 13 de novembro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira
Ailton Barcelos Fernandes
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Anexo
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de integran-

Número mínimo de

tes da carreira no
órgão

integrantes da carreira com desempenho até 75% dolirnite máximo de pontos de desempenho
individual

9
8
7

6
5
4
3
2
1

2

1
1
1
1
1
1
O
O

Número máximo de
integrantes da car-

Número máximo de
integrantes da car-

reira com desempe-

reira com desempe-

nho acima de 75%
até 100% do limite

nho acima de 90%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho indivídual

máximo de pontos

de desempenho individual
7
7

2

6
5
4
3
2
2
1

2

2

1
1
1
1
1
1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.592-1, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo Decreto-Lei n? 67, de 21 de novembro de 1966, ora em fase de
liquidação.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do Administrador da massa extinta.
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§ 2' Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo Administrador, desde que desnecessários ao serviço público
federal.
§ 3' Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2' O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do Administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3' Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o Administrador providenciar o pronto pagamento aos empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.
Art. 4º Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido de juros de seis por cento ao ano.

Art. 5' Não se aplica a extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.592, de 15 de outubro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis. Rcp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.593-1, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1997
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
parte e peças destinadas à industrialização
de bens de informática a serem adquiridos
pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8EJ,

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

Art. 1º Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. 1º da Lei nº 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os código 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2º Para efeito de reconhecimento da isenção a que se
refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou
adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticado com base na Medida Provisória nº 1.593, de 15 de outubro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.507-26, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n"
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário NacionaI, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
U - as instituições incorporadoras poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o
valor patrimonial da participação societária adquirida;
Ill - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
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IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso II, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no
inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá Ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuíção
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2' do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255, 256, § 2º, 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de
renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e
de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.507-25, de 23 de outubro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511-17, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n Q
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas fZorestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. I" O art. 44 da Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até 100 ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.

§ 4' Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato GrosCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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so, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13"S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no
Estado do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igual ou superior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal."

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agricolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente
será permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções,
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em
regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.511-16, de 23 de outubro de 1997.
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Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasilia, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-14, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997.
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lein' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.524-13, de 23 de outubro de 1997.
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Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de

21~11-1997,

pãgs. 27205/27222.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.565-11, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997.
Altera a legislação que rege o salárioeducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A contribuição social do salário-educação, a que se
refere o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá
aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE); sobre a matéria.
§ 1º Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
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d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para fins de incidência da Contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à seguridade social.

Art. 2º A quota estadual do salário-educação, de que trata o
art. 15, § 1", inciso lI, da Lei n? 9.424, de 1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos Municípios, de conformidade com critérios estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros
referenciais, o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino.
Art. 3º O salário-educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuíntes.
Art. 4º A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1º, da Lei n? 9.424,
de 1996.

Art. 5º A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
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Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.

Art. 6· As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo doFNDE.

Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8· O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.565-10, de 23 de outubro de 1997.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revoga-se aLei n· 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.571-8, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias deoidae ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
março de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
cento do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ 1º Observado o emprego mínimo de três por cento do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artigo serão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
não seja inferior a 96 meses.
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
incluir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
março de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituidas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de
trés pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo fundo de participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
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às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e H do art. 7'.
Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de economia mista, facultando-se-Ihes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
n? 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5º, seja na
forma excepcional prevista no art. 7' desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
Parágrafo único. O atraso superior a sessenta dias no pagamento das prestações referentes ao acordo de parcelamento celebrado na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor
correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que
ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.

Art. 3º O percentual de que trata o caput do art. l' será reduzido em:
I - seis pontos, para os mil Municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capita das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
H - seis pontos, para os Municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para os Municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000 habitantes e identificados por aquele programa; ou
IH - seis pontos, para os Municípios com Índice de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional - das crianças de até seis anos,
calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maior do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7852
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo Os
Municípios com Indice de Condições de Sobrevivência (lCS) nacional - das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ 2' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.
§ 3' Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4' A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebrarem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituidas.
Art. 5' O acordo celebrado com base nos arts. l' a 3' desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
ou o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o
repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração Pública direta e indireta, integrantes desse Sistema, poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham junto
ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ l' As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n" 8.212, de 1991, poderão ser
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parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no §
7" deste artigo, mediante a cessão estabelecida no caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses
financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Unico de Saúde competente para pagá-los.
§ 4º Insuficiente o, pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Unico de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5º Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis nºs. 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1", as importãncias devidas a título de
multa moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;
b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;
c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.
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§ 8' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.
§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ou for por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o saldo devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.
§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 11. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semiplena do Sistema Único de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou-convênio com a administração
municipal.
Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até 96
meses, sem a restrição do § 5º do art. 38 da Lei nº 8.212, de 1991, com
redução das importâncias devidas a título de multa moratória nos
seguintes percentuais:
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ l' O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus bens
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pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas,
por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurídicas.
§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS, poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
Lei n' 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3' As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4' O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5' O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, definidas no art. 2' da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei n? 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 8' Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.

Art. 8' Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).
§ l' Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
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§ 2º O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo, inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.571-7, de 23 de outubro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.572-7, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de 1º de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2º Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1º de junho de 1997, em 7,76%.

Art. 3' Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
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Art. 4' Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário minimo para R$ 120,00
(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do disposto no art. 2', de acordo com normas a serem
baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.572-6, de 23 de outubro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastásia
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo Com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

até maio/96

7,76

emjunho/96

emjulho/96

7.14
6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/9?

2,92

em fevereiro/9?

2,33

em março/9?

1,74

em abrilf97

1,16

em maio/9?

0,58
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.583-3, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 22 O patrimõnio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras SA.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Divida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 1º Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2º O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3º As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O produto da venda das ações transferidas ao FGE deverá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo Conselho a que se refere o art. 6º, e o restante será aplicado em titulos
públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3º Constituem recursos do FGE:
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I

o produto da alienação das ações;
n
a reversão de saldos não aplicados;
In os dividendos e remuneração de capital das ações;
IV
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
V
as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI
recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I -

contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da

operação;

n-

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;

Il - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
Il deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6' Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
§ l' O Poder Executivo definirá a composição do CFGE.
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§ 2' Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
ações vinculadas ao FGE.
Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
base em proposta do CFGE:
I - as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
para a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
H - os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, observadas as determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
cobertura de garantias;
H - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
IH - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.
Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tinha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ l' Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
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§ 2' Caso haja recursos remanescentes, estes serão transferidos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.583-2, de 23 de outubro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.589-2, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei nr! 8.313~ de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribução que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3', 4', 9', 18, 19,20,25,27,28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3º
.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura.»
«Art. 4'
.
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§ I' O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. I' e 3'.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.

§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo.

«Art. 9' São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura:

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.»
«Art. 18. Com o objet. vo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5º, inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º desta lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3', previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
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§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para mu-

seus.»

«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar
atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal."
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«Art. 20 .
.......................................................................................................

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
..................•..........................•........................................................»

«Art. 25.

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados COm
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão."
«Art. 27. .
.
§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."
«Art. 28
.

Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."
«Art. 30.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
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§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei."
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.589-1, de 23 de outubro de 1997.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.590-17, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o
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corporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas às condições estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
a seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
H - financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes especiais;
IH - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização
e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
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§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4' O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I - autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
§ l' As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
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ao refinanciamento de dívidas previsto pela Lei n' 9.496, de 11 de se.
tembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2' O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando,
detendo a Unidade da Federação a maioria do capital social em mais
de uma instituição financeira, remanescer alguma sob seu controle.
Art. 6' O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
H - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso H deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7' Nas hipóteses dos incisos IH e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade
da Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários,
devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes
medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em
montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
H - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e regístradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
HI - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
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sil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado para o
atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3º, a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente
autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira,
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.
Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Mínistério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da
instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos
do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
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Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
49 , o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4", o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa juridica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3", inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso lI, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
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IH - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das
obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31
de dezembro de 1997, desde que os governos estaduais tenham assinado, até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Federal visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
com base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação
dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
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Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a
implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou
se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita até 360 dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras
federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos
detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis nOs 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo
a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no
art. 10.

Art. 23. Os arts. 1",3' e 6' da Lei nº 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art.T?
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§ 32 As operações autorizadas neste artigo vincular-seão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )}

«Art. 3º

.

§ 62

O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 52."
"Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5', poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
VII - dívidas de que tratam os incisos I e lI, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997 .
...................... :

»

Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
celebrados, até 30 de outubro de 1997, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.590-16, de 23 de outubro de 1997.
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Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.594-1, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n'J. 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir:
I - para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinárias
nominativas, de sua propriedade, representativas do capital social
da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de Eletricidade
S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);
II - para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal (FAD).
§ l' A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
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§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o inciso I deste artigo o disposto no inciso III do art. 6' e no art.
13 da Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n?
8.177, de l' de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4' A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997.
§ 5' A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, nas respectivas
ofertas públicas e leilões de privatização, e dar-se-á no momento em
que for estabelecido o preço de venda dessas ações.
Art. 2º O § 6' do art. 20 da Lei n" 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
,,§ 6' Os recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND."

Art. 3º O parágrafo único do art. 18 da Lei n' 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se
refere o inciso IV deste artigo, poderá o Gestor do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou
comissionado, obedecidos os dispositivos da Lei n' 8.666, de 21
de junho de 1993."

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
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Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.594, de 21 de outubro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastásia
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.534-12, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei.
Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do Anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
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§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados na
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
Reitor ou Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor, pro tempore, cujo
exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter
custeio de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a
ser aprovado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere a alínea b, art. 4º, da Lei n? 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribnição de
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais
de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.534-11, de 30 de outubro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se o Anexo III à Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n? 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função

Quantitativos

Cargos de Direção

CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

40
206
625
1.486

Subtotal

2.357

Funções Gratificadas

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209
Subtotal

15.479

Total

17.836

II

I

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.537-45, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que
se refereo§ l'2doart. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
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inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n? 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês.
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos, derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de "2CUrsos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro N acíonal;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1º É vedada a dedução de prejuízos, de despesas íncorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais
previstos na legislação pertinente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.537-44, de 30 de outubro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2' e 3' da Lei nº 8.398, de 7 dejaneiro de
1992.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.538-47, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, de que trata aLei n" 9.491, de 9 de se·
tembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n e8.177, de
Lê de março de 1991, e da Lei nO8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2º- e 3º
da Lei nº 8.249, de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 30 da Lei n" 8.177, de l'de março de 1991,alterado pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), aser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para
cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n? 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3' A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileíra.
§ 4' A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
XI, do art. 5', da Lei n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2' Os arts. 2' e 3' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;

III -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Minístro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
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atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex),
instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investment Borul (BIE), instituída pelo
art. l' desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3', da Lei n' 8.177,
de l' de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2'

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
......................................................................................................»

«Art. 3 Q

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

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n' 9.491, de 9 de setembro de 1997."

Art. 3' O art. l' do Decreto-Lei n' 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. l' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I -

formas de colocação:

a) oferta pública, por meio de realização de leilões;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administi-g,
ção Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

II
III
minal;
IV -

modalidade: nominativa e negociável;
rendimento: definido pelo deságio sobre o valor noresgate: pelo valor nominal.

§ 10 O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN s, podendo,
inclusive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2' A emissão das LTNs processar-se-á exclusivamente
sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema
centralizado de liquidação e custódia por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e

resgate das LTNs."
Art. 4' O art. 5' do Decreto-Lei n'' 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ l' As LFTs terão as seguintes características gerais:
a) formas de colocação:

1.

oferta pública, por meio de realizações de leilões;
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2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública
ou sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;
b) modalidade: nominativa e negociável;

c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago o resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento.
§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFTs.
§ 3º A emissão das LFTs processar-se-á exclusivamente
sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema
centralizado e liquidação e custódia, por intermédio do qual serão
também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4º As LFTs terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFTs .»
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.538-46, de 30 de outubro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.539-38, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua
constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;
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II -

arbitragem de ofertas finais.

§ 12 Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

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

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes especificas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Fica autorizado, a partir de 9 de novemhro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.539-37, de 30 de outubro de 1997.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.540-31, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1º É nula, de pleno direito, qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
três anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
a aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, COntado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 69 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 39 Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n" 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 29 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 49 Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 59do art. 27 da Lei n 99.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 59 Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
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semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.
Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta,
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
I II -

§ 1º Em l' de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta,
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no
que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e nos contratos em que haja estipulação
de reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho
de 1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Indíce Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do
art. 20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7892
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito p as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.
§ 5'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença
normativa.
§ 12 A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade e deverá traduzir, em seu conjunto, a justa
composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação
com o interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
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Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
à correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos autos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de
empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por
cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último
balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.540-30, de 30 de outubro de 1997.
Art. 18.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n? 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.542-29, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória. .
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
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b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC).
§ l' Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa, atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não- exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).
§ 3' As informações fornecidas pelos órgãos e pelas entidades
integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive
quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou à entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.

Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
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Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsg,
vel pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 22 , inciso 11, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectívo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e pelas entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

HI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a munícípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e das obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou da entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
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Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ F Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou a entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.
Art. 8' A não-observância do disposto no § l' do art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n? 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n'
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei n? 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
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da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e nas condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e as condições estabelecidos em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real Ou
fidejussória, inclusive fiança bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
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Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamento de
que trata esta medida provisória.
§ 7" Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2º, e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, os emolumentos e os demais encargos legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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U - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e nâo recolhido ao Tesouro Nacional;
UI - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas naLei n' 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e as condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I -

72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;

U lU -

60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;
48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;

IV -

36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997;

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se
refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades
assistenciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira, transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
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com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos e
às demais condições, estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84
.
§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda N acional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
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UI - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finso_
cial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercad-.
rias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de28
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercicio de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a movimentação ou a
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 daLein'2.145, de29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n? 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIU - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n' 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar n? 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ I" Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débito legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matéria de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacionai, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ F Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, ultrapassem o referido valor.
§ l' Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2' Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
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I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ l' Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
§ 2' A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3' Com a renúncia da ação principal, deverão ser extintas
todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deve ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dela extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecãnica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, até 31 de março de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios, destinados à execução de ações sociais e ações em faixa
de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro
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no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Divida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consdlidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser-celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;

fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
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§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.

Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3' da Lei n' 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
l' de janeiro de 1997.
§ l' A partir de l' de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em Reais.
§ 2' Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
a partir de l' de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
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Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM n' 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio liquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos dos arts. 20 e seguintes da Instrução CVM n? 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações
disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.

§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Ficam convalidados 'os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.542-28, de 30 de outubro de 1997.
Art. 33.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 34. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de
17 de junho de 1968, e as alterações posteriores; o art. 10 do DecretoLei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº
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2.052, de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de
1984, e os arts. 91, 93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.543-29, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e à classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e das entidades referidos neste artigo, estabelecendo a
correlação entre as competências, atribuições e funções e os diferentes niveis dos cargos ou das funções de confiança do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo
com a legislação pertinente.
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§ 2' No prazo de sessenta dias, após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
das funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão
ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.543-28, de 30 de outubro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial
Subtotal

Quantitativos

76
76

Direção e Assessoramento Superiores

146
672
1.933
2.849
6.329
7.278

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l
Subtotal

19.207

Função Gratificada

9.006
8.484
11.523

FG-l
FG-2
FG-3
Subtctal

29.013

Função Comissionada de Telecomunicações (*)

38
53
43
53
63

FCT-V
FCT-IV
FCT-I1I
FCT-Il
FCT-I
Subtotai

250

Função Comissionada de Energia Elétrica (*)

32
33
26
20
19

FCE-V
FCE-IV
FCE-I1I
FCE-Il
FCE-I
Subtotal

130

Função Comissionada do Banco Central (*)

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-I
I

~n"_'

1
39
46
246
<"'
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CargolFunção

FCA-l
FCA-2
FCA-3
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FTS-2
FTS-3

Quantitativo

11
39
17
112
229
12
96
56
Subtotal

1.435

Função Comissionada de Petróleo (*)

FCP-V
FCP-IV
FCP-Il
FCP-I

19
36
8

39
Subtotal
Total

102

50.213

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.546-26, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para 08
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 10 Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimôuio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
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I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1º As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.
§ 2º Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3º Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União.
§ 4º Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5º O disposto nos §§ 2º, 3ºe4º somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.
Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior, considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas
de bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concediCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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dos, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.

Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do
produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito
centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.

Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso In do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
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I
0,65% sobre o faturamento;
II
um por cento sobre a folha de salários;
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas
do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PIS/Pasep observarão legislação especifica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
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apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de lº de novembro de 1996.
Art. 17. O art. 7° da Lei n? 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7° Os contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo de equalização nessas operações
de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os
casos lastreados com recursos do Fundo de Participação PIS/Pasep
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em observància ao
disposto no art. 239, § lº, da Constituição, para os quais o ônus da
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional."
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.546-25, de 30 de outubro de 1997.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1°
de outubro de 1995.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176° da Independência e 109 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRlA NQ 1.547-37, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem
animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (DACTA).
Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3Q As gratificações de que tratam os arts. F e 2' terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto da GDAF a 0,0936%, de 1Qde janeiro de 1995 a 31 de outubro
de 1997, e a 0,15654%, a partir de F de novembro de 1997, e da
GDACTAa 0,0936%, a partir de 1Qde janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2 Qda Lei n? 8.477, de 29 de outubro de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2Qda Lei n Q8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Q
§ 1 As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
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e das entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das
respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2Q OS servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1Q
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercicio de funções de confiança, perceberão as Gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3Q Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2Q, para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. 1Q e 2Q serão pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada n Q 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5Q As gratificações serão pagas em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1Q •
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.

Art. 5' O docente da carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2 da Lei n" 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Q

§ 1Q O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Adminístração Pública direta, autárquica e fundacional, para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
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DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.547-36, de 30 de outubro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548-38, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
rene) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
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Il - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-150l do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;
In - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de
atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea, no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou
no Ipea no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos.
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 2' do art. 2'
desta medida provisória.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maior
vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n? 8.477, de 29 de
outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I" A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos nos incisos I a IV do artigo anterior será calculada obedecendo
a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
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dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e dos
demais órgãos supervisores.
§ 2º A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo anterior será calculada obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional do IPEA,
conforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do dirigente máximo daquele
órgão.

Art. 3' São qualificados como órgãos superiores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministro da Administração Federal e Reforma
do Estado;

n

da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fa-

zenda;

In
da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnicos de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 4º Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou aos cargos sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público paras fins de provimento de cargos;
n - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou do cargo;
In - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimentos dos cargos, observando as atribuições da carreira ou do
cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
N - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;

V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
do cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
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VI

aplicar as normas e os procedimentos para fins de pro-

moção;

VII
acompanhar a aplicação, da normas referentes à carreira ou ao cargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ I? O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou das entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e
por um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira ou
do cargo sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão supervisor.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
Art. 5º Caberá ao órgão ou à entidade em que o servidor estiver em exercício a gestão, o controle e a supervisão das 'atividades
desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem como da regra de ajuste correspondente, a formulação e
implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou da entidade.
Art. 6º A avaliação de desempenho individual das carreiras e
dos cargos de que trata o art. 1", exceto para os de nível intermediário do Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada
por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixado para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixado para a avaliação
de desempenho individual;
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7922
UI
no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixado para a avaliação de desempenho individual;
§ l' Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargo nos órgãos ou nas entidades seja inferior a dez, a regra de
ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto
no Anexo I.
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos;
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) no seu primeiro periodo de avaliação.
§ 3º O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixado
para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Art. 7" O titular de cargo efetivo das carreiras e dos cargos referidos no art. 1', quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades
do Governo Federal, fará jus à GDP calculada com base no limite
máximo dos pontos fixado para a avaliação de desempenho.
Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreiras e dos cargos referidos no art.!', que não se encontre nas respectivas situações ali
definidas, ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a
gratificação correspondente, quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo
Federal.
§ I" Nos casos de cessão para a Presidência ou Vice-Presidência da República, o servidor será avaliado de acordo com as regras de
avaliação de desempenho definidas para o cargo efetivo que ocupa.
§ 2º No caso de cessão não prevista no parágrafo anterior para
ocupar cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, em outros órgãos
ou entidades do Governo Federal, o servidor perceberá a respectiva
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gratificação de desempenho a que faz jus, calculada com base em
75% do limite máximo de pontos fixado para a avaliação de desempenho.
Art. 9º Durante os períodos de definição dos critérios previstos nos §§ l' e 2' do art. 2º e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho a que faz jus
calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixado para
a avaliação de desempenho.
Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.
Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e elassificatória e a segunda constituída de curso de formação.
§ l' As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2º As carreiras e os cargos referidos no art. I" desta medida
provisória terão a mesma estrutura de elasses e padrões da Tabela
de Vencimento dos servidores públicos civis da União e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão r.
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira
de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% do maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2'
da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n" 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 1994.
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Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da
carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades inerentes
ãs atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabs,
lecidos no Anexo H, incidentes sobre o maior vencimento básico do
nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e
no art. 2º da Lei n? 8.852, de 1994.
Art. 14. AGDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional do Ministério,
conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações
Extériores e da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 1º A GDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no
Anexo IH, incidentes sobre o maior vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2º da
Lei n? 8.852, de 1994.
§ 2' Somente farão jus à GDCT os servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições das carreiras, e nos órgãos e nas entidades a que se refere o § 1º do art. l' da Lei nº 8.691, de 1993, e que optarem
expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva.
§ 3º O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou
privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;
b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
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c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.
§ 4º A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
trata o art. 22 da Lei nº 8.691, de 1993.
§ 5º Para cálculo da GDCT, não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei nº 8.691, de 1993.
Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional do órgão ou da entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão ou entidade.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6º, 7º, 8º e 9º aos servidores das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
às entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDP, GDD, GDC e GDCT, considerando-se a média dos
pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois
últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixado para a avaliação de desempenho.
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Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos
relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação e implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-15Dl do Grupo TP-15DD compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentária e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação das açôes
governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, será definida em ato do Presidente da República.
§ l' A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou da entidade de destino para o órgão
ou a entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2' Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou nas entidades do Poder Executivo Federal em que ocorrer a nomeação.
Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista
no caput, fica garantido o recebimento da GDP, a partir do mês de
outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1997.
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Art. 27. Durante os meses de outubro e novembro de 1997, os
servidores titulares de cargos de que trata o art. l' perceberão a
GDP calculada com base nos critérios de concessão vigentes até setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servidores aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante do Anexo IV desta medida provisória para
efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.548-37, de 30 de outubro de 1997.
Art. 31.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Paulo Paiva
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Carlos César de Albuquerque
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Anexo I
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de integrantes da carreira no
órgão

Número mínimo de
integrantes da carreira com desempenho até 75% do limite máximo de pontos de desempenho
individual

9

2

8

1

Número máximo de
integrantes da carreira com desempenho acima de 75%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual
7
7

7

1

6

6

1

5
4

5
4
3
2

1
1
1

O
O

1

Número máximo de
integrantes da carreíra com desempenho acima de 90%
até 100% do limite
máximo de pontos
de desempenho individual
2

2
1
1

2

3
2
2

1

1

1

1

1

Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

II1
II
I

0,11715%
0,11586%
0,11456%

B
B
B
B
B
B

VI
N
II1
II
I

0,11326%
0,11196%
0,11067%
0,10937%
0,10807%
0,10677%

C
C
C

VI
V
N

0,10547%
0,10418%
0,10288%

v
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Classe

Padrão

Porcentagem

C
C
C

III
11
I

0,10158%
0,10028%
0,09899%

D
D
D
D
D

V
IV
III
11
I

0,09769%
0,09639%
0,09509%
0,09380%
0,09250%

Anexo UI
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia
Classe

Padrão

Porcentagem

A

III

0,08743%

A

11

0,08613%

A

I

0,08482%

B

VI

0,08352%

B

V

0,08221%

B

IV

0,08091%

B

III

0,07961%

B

11

0,07830%

B

I

0,07700%

C

VI

0,06933%

C

V

0,06166%

C

IV

0,05400%

C

III

0,04667%

C

11

0,03933%

C

I

0,03200%
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Anexo IV
(Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993)
Valor
Carreiras

Classes

Padrões

Correspondente
aos Padrões

do Anexo II da

Quant.
de
Cargos

Lei nQ 8.460/92

Oficial de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

.<A,.

Especial

a C-HI

500

de I a VII
de I a V

C-IV aB-IV

350

B-VaA-1I!

150

de I a VIII
delaVII
de I a V

D-I a C-lI!
C-IVaB-IV
B-V a A-In

D~I

Subtotal
Assistente de
Chancelaria

Inicial
«A..
Especial

Subtotal

Total Geral

I

1.000
600
420

ISO
1.200

--

2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.550-46, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo
Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à veCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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ríficação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores
públicos.

Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e ContabiCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p- 7569-7971, novo 1997
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lidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro Naciona!.
Art. 42 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como órgão central o Ministério da Fazenda e compreende:
I - o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II a Secretaria Federal de Controle;
III - a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1c Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 22 As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Naciona!.
Art. 52 Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 62 Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditorias no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
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Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
U - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
Hl - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle
interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO U
Das Competências

Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

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

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização de execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos par" o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração PÚblica Federal;
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x-

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrôni_
co de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e
fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações go.
renciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo
em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e
Orçamento.
§ l' Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência da República.
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§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão centra!.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial; haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme'dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.

Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econõmica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-150l do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nº
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75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834,
de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquíca e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão ter
exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério
do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado, aplicando-se, no caso, as restrições impostas nos arts. 7' e 8' da
Medida Provisória n' 1.548-38, de 27 de novembro de 1997.
Art. 14 Fica restabelecido o quantitativo original de cargos criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sístema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal e de Município, ou ainda, por conselho de
contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
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Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para compor as comissões de licitação.

Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.
Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos
sob sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7940
ções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres
e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos
da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de emp' esas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24.

O Poder Executivo disporá, em regulamento e no pra-

zo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funciona-

mento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
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abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos Ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro N acional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.

Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I
H
tatais;

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es-

IH
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formu- .
lação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos governamentais de desenvolvimento.
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§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder ExecutiVO, no prazo de sessenta dias.

§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
lU - aprovação dos parâmetros para a política de preços e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou
oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V -aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
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Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ l' Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente,
sem direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substitnidos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória COrrerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de Setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset), poderá ser designado para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação."

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 550-45, de 30 de outubro de 1997.
Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 37.
1983.

Revoga-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de

Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Denominação

Situação
DL. 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

:
I
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.551-29, de 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3º, 5', 9', 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n? 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n? 8.032 de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem em
porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque e o
manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá apenas
nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do Fundo
da Marinha Mercante.

I
U
Ill
disposto no

- 25%, na navegação de longo curso;
- 10%, na navegação de cabotagem;
- 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
art. 2'.

......................................................................................................»

«Art. 59

.

III .
a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7946
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;
V .
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de
1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição de
efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1° da Lei nº 8.402, de 8 de
janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
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e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios
à vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou
granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou
à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7948
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 9' As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item IH do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais, e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que trata o §
l' do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que participarem
do transporte de bens para exportação.
......................................................................................................»

«Art. 10.
I -

.

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
H - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
«Art. 16. .
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedídas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
j) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5ºdo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
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lU - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 12 As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso U
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 22 As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos Ill e IV deste artigo, terão
seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26."

«Art. 29. .
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamnto do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art. 22 Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1Q A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 22 Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro N aciona!.
§ 32 Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
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dado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2' do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.551-28, de 30 de outubro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989, e o caput do art. 9' da Lei
n' 8.032, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
Antonio Kandir
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

7952
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.553-22, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLIDA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhôes de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3'
do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo N acionaI de Desestatização, de que trata a Lei n' 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao
ano:
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a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de comércio exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de comércio exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial
(TR) e juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido,
por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto
Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por grupos de
trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995, cujos
relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;
VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importãncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n'
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);

VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose SA., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
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VIU - pagar ao Banco>do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl, da Fundação Getúlio Vargas, ejuros de seis
por cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso lU deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso UI deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIU do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
União para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF n? 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DIl,
da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até quinze por
cento ao ano.
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§ 2' Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo ações de propriedade da União, depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3' As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § l' do art. l' desta medida provisória;
b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.
§ 4' As ações de que tratam o inciso III do art. I" e o § 2' do art.
2' desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização da
Divida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele Fundo.
Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
W. Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado na referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n'' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. I" da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, de,
tentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao
primeiro semestre de 1994.
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTNs,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
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Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.553-21, de 30 de outubro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.555-17, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em {avordo Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3° do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta medida provisória.
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo lII.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.555-16, de 30 de outubro de 1997.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 28-11~1997, págs. 27933/27934.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.574-7, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).
Art. 2º Nas operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no
artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens
destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional.
§ 1º O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam Obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das ResoluCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p.

7569~7971,

novo 1997
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ções nOs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de 1º de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3º Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.574-6, de 30 de outubro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Fica revogada a Lei n" 8.187, de l' de junho de 1991.
Brasilia, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.575-6, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Observado o disposto nos arts. 18 ,e seu parágrafo único, 19, e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27, e seus parágrafos, 29,
47,49 e 56, e seu parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º Para os fins previstos no art. 1º desta medida provisória:
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I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da
realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador
portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ I" O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.
§ 2" Os prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 3" O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4" O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 3" O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ I" Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2Q É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.
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Art. 42 É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária, complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 52 A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n? 8.630, de 1993.

Art. 6° Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 72 O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por
operador portuário e por navio.
Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.

Art. 8 2 Na escalação diária do trabalhador portuário avulso,
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Art. 92 Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes à saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.

Art. 10. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 70;
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U - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9°;
lU - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador
em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7°e aos
demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem as praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuizo das penalidades previstas na legislação previdenciária.
Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei n?
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso UI do artigo
anterior, sem prejuizo das demais sanções cabíveis.

Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas prevista nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária,
conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta Medida Provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3° da Lei nO 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.575-5, de 27 de outubro de 1997.
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Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
José Luiz Portella Pereira
Paulo Paiva
Reínhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.576-6, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos 6rgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab)
§ l' A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2' Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.
§ 3' São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4' Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da SaúCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997
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de, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5' Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2' Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;
II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3' Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
imprescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do
responsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
II - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
para o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazenda e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
II1 - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n' 8.112,de
1990, os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sunab, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com ônus
para a União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de
Estado, para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso II1 fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e das entidades cessionários
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de prest a rem colaboração em su a s áre a s de a tu a ção a os órgãos e às
entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competência s lega is d a Sun a b.

Art. 4º O p a g a mento dos in a tivos e pensionist a s do In a n e d a
Sun a b será transferido, respectiva mente, p ara os Ministérios d a
S a úde e d a F a zend a , a p artir de julho de 1997.
Art. 5º A Central de Medic a mentos (CEME) será des a tiva d a ,
devendo sua s a tivid a des ser a ssumid a s pelos órgãos integrantes d a
estrutum do Ministério d a S a úde, conforme disposto em regul a mento.
Art. 6º Os Ministérios da Saúde e da F azenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7º O Poder Executivo poderá remanej ar, transferir ou
utilizar as dotações orç amentária s do Inan, da Cerne e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subativida des e grupos de despesa
previstos n a Lei Orç amentária Anua !.
Art. 8º Fic am convalida dos os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.576-5, de 27 de outubro de 1997.
Art. 92
publica ção,

Esta medida provisória entra em vigor na dat a de sua

Art. 10. Ficam revoga dos o art. 18 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e, após a extinção da Sunab, a Lei Delega da n'' 5, de 26
de setembro de 1962.
Brasília , 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.577-6,DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2!!, 6'1, 7'2, 11 e
12 da Lei n'8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
acresce dispositivo àLei n fi 8.437, de30 dejunho de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 2º, 6', 7', 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2º

.

§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, emjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4' Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2' e 3.' »

§ 5' No caso de fiscalização decorrente do exercicio de poder
de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os §§ 2' e 3'.

«Art. 6º

.

§ 3'

.
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v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
......................................................................................................»

«Art.7º

.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na
forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 2º.
......................................................................................................»

«Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o ConselhoNacional de
Política Agrícola.»
«Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:

I
localização do imóvel;
II
aptidão agricola;
III
dimensão do imóvel;
IV
área ocupada e ancianidade das posses;
V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1e Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
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§ 2Q Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3Q O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações."

Art. 2Q A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e as avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas
à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados
os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais.
§ 10 O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2Q Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural

para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
Art. 3Q No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado emjuízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 10 O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
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aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2' Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação.

Art. 4' O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.
Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485, do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação
indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.

Art. 5' Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 6' A Lei n' 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo, remunerando-se os atuais 5' e 6' para
6!:! e 7º:
«Art. 52 Nas ações rescisórias propostas pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o
tribunal, a qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da sentença rescindenda.»

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.577-5, de 30 de outubro de 1997.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 19912'7; 176' da Independência e
109' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
Paulo Paiva
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.584-3, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 1997
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários 08 dividendos ejuros sobre o capital pr6prio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:
I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
Il - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR),
os valores mobiliários que receber na forma do inciso r.

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.584-2, de 30 de outubro de 1997.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7569-7971, novo 1997

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 62, DE 1997(*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Repúblicaltaliana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 22.8.1997.
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Faço saber que o CONGRcESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 63, de 1997(*)
Aprova o texto do Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Negócios,
Investimentos e de Cobertura Jornalística,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Coréia, em Brasília, em 11 de setembro
de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1e É aprovado o texto do Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Coréia, em Brasília, em 11 de setembro
de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
(*)

o texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 22.8.1997.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 64, DE 1997(*)
Aprova o texto do Acordo Constitutivo
da Associação dos Países Produtores de Estanho, celebrado em 29 de março de 1983,
em Londres

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Aprovado o texto do Acordo Constitutivo da Associação
dos Países Produtores de Estanho, celebrado em 29 de março de
1983, em Londres.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 65, DE 1997(**)
Aprova o texto da Convenção sobre a
Marcação de Explosivos Plásticos para fins
de Detecção, assinada em Montreal, em 1º
de marça de 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 30.8.1997.
(**) O texto da convenção acima citada está publicado no DSF de 30.8.1997.
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Art. 1º É Aprovado o texto da Convenção sobre a Marcação de
Explosivos Plásticos para fins de Detecção, assinada em Montreal,
em 1º de março de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 66, DE 1997(*)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos relativo ao
exercício de atividades remuneradas por
parte de dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 31 de julho de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos relativo ao exercício de atividades remuneradas por parte de
dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 31 de julho de 1996.
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 19.9.1997.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NacionaI quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 67, DE 1997(*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para o Combate ao Norcotrafico e à Farmacodependência, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, na Cidade do México, em 18 de novembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para o
Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos, na Cidade do México, em 18 de novembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
(") O texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 19.9.1997.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o Seguinte
DECRETO LEGlSLATNO N' 68, DE 1997(*)
Aprova o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, concluído em
Genebra, em 26 de janeiro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, concluído em Genebra, em 26 de janeiro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADORANTONIOCARLOSMAGALIiÃES
Presidente do Senado Federal
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no D8F de 24.9.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 69, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Televisão Chapecó S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na Cidade de Chapecó, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de
agosto de 1994, que renova por quinze anos, a partir de 17 de agosto
de 1993, a concessão deferida à Televisão Chapecó S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão deferida ao Sistema Clube de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 19 de
setembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 1º de novem_
bro de 1993, a concessão deferida ao Sistema Clube de comunicação
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodj,
fusão de sons e imagens na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR~SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o Seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 71, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Diiueora Taubaté Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical na Cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 9 de
dezembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 1ede maio de
1993, a concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7973-7985, novo 1997

7981
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 72, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ribeirão Preto Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de

São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 13 de
dezembro de 1995, que renova por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão outorgada à Rádio Ribeirão Preto Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 73, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio e Jornais do Ceará SA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade deFortaleza, Estado do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7973-7985, novo 1997

7982

Art. 1s É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 26 de
fevereiro de 1996, que renova por dez anos, a partir de 1s de novem.
bro de 1993, a concessão outorgada à Rádio e Jornais do Ceará S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 74, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão da
Fundação Cultural de Quedas do Iguaçu
(Rádio Municipal de Quedas do Iguaçu)
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 91, de 22
de junho de 1992, que renova por dez anos, a partir de 26 de março
de 1990, a permissão outorgada à Fundação Cultural de Quedas do
Iguaçu (Rádio Municipal de Quedas do Iguaçu) para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Londrina, Estado do
Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n', de 22 de
novembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de l' de novem"
bro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR]!:SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 76, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Azul Celeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Americana, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 15 de setem.
bro de 1992, a concessão outorgada à Rádio Azul Celeste Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão Sonora em onda média na Cidade de Americana, Estado de São Paulo.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGR$SSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 77, DE 1997 (*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para a Modernização e o Reaparelhamento
do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça da República Federativa
do Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Brasília, em 12 de
março de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. F É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para a
Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil, celebrado entre' o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, em Brasília, em 12 de março de
1997.
(*) O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 6.11.1997.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação,
Senado Federal, 24 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 104, DE 1997
Denega autorização ao Município de
Goioerê (PR) para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.
no valor de R$ 1.460.200, 00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil e duzentos reais), cujos recursos seriam destinados a obras de
infra-estrutura urbana, bem como à aquisição de terrenos que seriam doados à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É denegada autorização para a Prefeitura do Município de Goioerê (PR) para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. no valor de R$ 1.460.200,00 (um milhão,
quatrocentos e sessenta mil e duzentos reais), cujos recursos seriam
destinados a obras de infra-estrutura urbana, bem como à aquisição
de terrenos que seriam doados à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS lVIAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 105, DE 1997
Autoriza o Estado da Bahia a conceder
garantias às operações de crédito a serem
contratadas no âmbito do Programa de Re.
cuperaciio da Lavoura Cacaueira Baiana,
junto às instituições de crédito oficiais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado da Bahia autorizado a conceder garantias,
no valor de até R$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil
reais), às operações de crédito a serem contratadas no âmbito do
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, junto às
instituições de crédito oficiais.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento do controle da doença Vassoura de Bruxa e
à recuperação da produtividade e da competitividade da lavoura cacaueira baiana.
Art. 2Q As operações de crédito referidas no artigo anterior deverão observar as seguintes condições financeiras:
a) volume de recursos: R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), para o ano de 1997, deduzido o valor das contratações referentes ao exercicio de 1996, conforme Resolução n? 2.363, de
1997, do Conselho Monetário Nacional.
b) encargos financeiros:
- taxa de juros: as usuais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, quando se tratar de miniprodutores; taxa efetiva de juros de 4% (quatro por cento) e de 6% (seis por cento) para os
pequenos produtores e os médios e grandes produtores, respectivamente;
- indexador: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP);
c) condições de pagamento:
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- do principal: em até oito anos de prazo total, em amortizações
semestrais, com prazo de carência de até três anos;
- dos juros: exigíveis semestralmente, sem período de carência;
d) garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação do
Estado (EPE) e de recursos do Fundecon, limitadas ao valor de R$
14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais).
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regímento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 106, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, no valor equivalente a
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Restauração e Descentralização de Rodovias
Federais, a ser executado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É a União autorizada a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997

7990
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento parcial do Projeto de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais, a ser executado pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Art. 2º A operação de crédito deverá apresentar as seguintes
características financeiras:
a) valor: US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos);
b) juros: no início de cada período, o devedor pagará sobre o saldo devedor e a partir de cada desembolso, juros com base na Libor
acrescida de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano); e menos (ou
mais) a média ponderada para cada período de juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou de outras taxas de referência para depósitos de seis meses, relativas aos
empréstimos pendentes do Bird, ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo Banco para proporcionar recursos a empréstimos em moeda
única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a
quantia desembolsada para o referido período de juros, expressa
como uma porcentagem anual;

c) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
d) condições de pagamento:

- do principal: em vinte parcelas semestrais, consecutivas e
iguais no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2002, e a última em 15 de março de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;

-da commitment fee: semestralmente vencida, em 15 de março
e 15 de setembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
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Art. 3' A autorização coucedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, uos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 107, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Santa
Catarina para que possa emitir, mediante
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTSC), destinando-se os recursos ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento no
último bimestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos
da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites
de endividamento e comprometimento previstos na mesma resolução, para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no último bimestre de 1997.
Art. 2' A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
n' 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida mobiliária do Estado, vencível no último bimestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

561824
561826

1.11.1997
1.12.1997

155.893.080.829
178.133.610.944

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

03.11.1997
01.12.1997

Vencimento
1.11.2002
1.12.2002

Título

561824
561826

Data-Base
1.11.1997
1.12.1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 7.546, de 27 dejaneiro de 1989,
e Decreto n' 2.986, de 10 de fevereiro de 1989.
§ I" A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 2' O Estado de Santa Catarina encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.
Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas
as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução e nas
Resoluções n's 62 e 92, de 1997, ambas do Senado Federal, efetuados
no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
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Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 108, DE 1997
Autoriza a União acontratar operação
de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 377,050,332.00 (trezentos e setenta e
sete milhões, cinqüenta mil e trezentos e
trinta e dois dólares norte-americanos) junto ao Brasilian American Merchant Bank,
destinada ao financiamento do Programa
de Reaparelhamento e Modernização da
Força Terrestre a ser executado pelo Ministério do Exército.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da
Constituição Federal, e da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo no valor de US$
377,050,332.00 (trezentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e
trezentos e trinta e dois dólares norte-americanos), junto ao Brasilian American Merchant Bank.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento do Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força Terrestre, a ser executado pelo Ministério do
Exército.
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Art. 2º A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características financeiras:
a) valor pretendido: US$ 377,050,332.00 (trezentos e setenta e
sete milhões, cinqüenta mil e trezentos e trinta e dois dólares norteamericanos);
b) juros: até 6,0% a.a. (seis por cento ao ano) acima da libor de seis
meses para dólares norte-americanos, incidentes sobre o saldo devedor
do principal a partir da data de cada desembolso dos recursos;
c) condições de pagamento:
- do principal: sete parcelas semestrais, iguais e consecutivas,
vencendo-se a primeira vinte e quatro meses após a data do primeiro
desembolso, caso este ocorra no primeiro semestre após a data de assinatura do contrato, ou seis parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta meses após a data do primeiro
desembolso, caso este ocorra no segundo semestre após a data de assinatura do contrato; ou cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta e seis meses após a data do
primeiro desembolso, caso este ocorra no terceiro semestre após a
data de assinatura do contrato; ou quatro parcelas semestrais iguais
e consecutivas, vencendo-se a primeira quarenta e dois meses após a
data do primeiro desembolso, caso este ocorra no quarto semestre
após a data de assinatura do contrato e antes da data do término;
- dos juros: semestralmente vencidos.
Art. 3º A aplicação dos recursos captados por meio desta operação de crédito é condicionada ao cumprimento das normas para licitação e contratos da Administração Pública, estabelecidas pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo Decreto nº 2.295, de 4 de
agosto de 1997.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 109, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, com o Brasilian American Merchant Bank, no valor equivalente a
até US$ 236,590,940.00 (duzentos e trinta e
seis milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao
financiamento do Programa de Reaparelhamenta e Modernização da Força Terrestre, a
ser executado pelo Ministério do Exército.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da
Constituição Federal, e da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o Brasilian American Merchant Bank, no valor equivalente a US$ 236,590,940.00
(duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao financiamento do Programa de Reaparelhamento e
Modernização da Força Terrestre, a ser executado pelo Ministério do
Exército.
Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior tem as seguintes características:
a) valor: equivalente a até US$ 236,590,940.00 (duzentos e
trinta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dólares norte-americanos);

b) juros: até 6% a.a. (seis por cento ao ano) acima da li bar de
seis meses para dólares norte-americanos, incidentes sobre o saldo devedor do principal a partir da data de cada desembolso dos
recursos;
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c) condições de pagamento:
- do principal: sete parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira vinte e quatro meses após a data
do primeiro desembolso, caso este ocorra no primeiro semestre
após a data de assinatura do contrato; ou seis parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta meses
após a data do primeiro desembolso, caso este ocorra no segundo
semestre após a data de assinatura do contrato; ou cinco parcelas
semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira trinta e
seis meses após a data do primeiro desembolso, caso este ocorra
no terceiro semestre após a data de assinatura do contrato; ou
quatro parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira quarenta e dois meses após a data do primeiro desembolso, caso este ocorra no quarto semestre após a data de assinatura
do contrato e antes da data do término; - dos juros: semestralmente vencidos.

Art. 3' A aplicação dos recursos captados por meio desta operação de crédito é condicionada ao cumprimento das normas para licitação e contratos da Administração Pública, estabelecidas pela Lei
n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo Decreto n' 2.295, de 4 de
agosto de 1997.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado
da data de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 110, DE 1997
Altera a Resolução n(; 101, de 1997, do
Senado Federal, que autoriza a contratação
de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no ua·lor de US$ 55,406,000.00 (cinqüenta e
cinco milhões, quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos) equivalentes a
R$ 59,367,529.00 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), a preços de 31 de
maio de 1997, entre o Estado de Mato Grosso
e o Instituto Bancário San Paolo di Torino
S.p.A., destinada ao financiamento da construção de pontes de concreto no âmbito do
Programa de Perenização das lravessias do
Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" O art. 4º da Resolução nº 101, de 1997, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) credor: Instituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.;
b) valor: US$ 55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhões,
quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos), equivalentes
a R$ 59.367.529,00 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais), cotados em 31
de maio de 1997;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) juros: taxa a ser fixada com base na menor cotação da
CIRR Consensus, à opção do devedor, em uma das seguintes datas:
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- de assinatura do acordo do empréstimo;
- de assinatura do contrato (desde que o acordo de empréstimo seja assinado no prazo de seis meses, a contar da assinatu.
ra do contrato);
- da aprovação formal, com base na qual o Mediocredito tenha concedido seu subsídio ao crédito [neste caso, a taxa CIRR
será acrescida de 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) de
acordo com a regulamentação do Mediocredito Centrale];
e) comissão de administração: 0,5% (cinco décimos por cento) à vista sobre o valor total do empréstimo;
f) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, contada
a partir da data efetiva do contrato;
g) seguro de crédito: taxa básica de 4,9% (quatro inteiros e
nove décimos por cento) sobre o valor financiado;
h) despesas gerais: as razoáveis limitadas a US$ 55,000.00
(cinqüenta e cinco mil dólares norte-americanos);
i) condições de pagamento:

- do principal: em dezessete parcelas semestrais consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira no dia 30 de abril ou 31 de
outubro, o mais próximo que ocorrer, não antes de trinta e seis
meses, nem depois de quarenta e dois meses, a contar da data
efetiva do contrato;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de abril e 31
de outubro de cada ano;
- da comissão de administração: em três parcelas iguais,
sendo: a primeira, trinta dias após a data efetiva do contrato; a
segunda, seis meses após a data efetiva do contrato; a terceira,
doze meses após a data efetiva do contrato;
- do seguro de crédito: 30% (trinta por cento) no momento
da emissão da garantia, após a aprovação da operação no ROF, e
70% (setenta por cento) proporcionalmente a cada desembolso,
diretamente à Sace, ou, alternativamente, ao credor, desde que
comprovado seu recolhimento no exterior,»
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 111, DE 1997
Autoriza o Estado de Sergipe a realizar
emissão de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Sergipe (LFT8E), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Estado de Sergipe autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFTSE).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo semestre de
1997.

Art. 2' A operação de crédito mencionada no artigo anterior
apresenta as seguintes características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
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e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Cetip

Título
N

Vencimento

Quantidade

20.11.2001

71.166.000

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Cetip
Colocação

Vencimento

Titulo

Data-Base

20.11.1997

20.11.2001

N

20.11.1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil.

§ F A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
§ 2º O Estado de Sergipe encaminhará ao Senado Federal,
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.

Art. 3º O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, até o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Asodos os registros de compra e venda, em todas as modalidades, dos
títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
Art. 4º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de dsuntos Econômicos,tuzentos e setenta dias,
contado da data de sua publicação.
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Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 112, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos),junto
ao Banco lnteramericano de Deeenooloimenta (BID), destinada ao financiamento
do Programa de Reforma da Educação Profissional (Proep).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a União autorizada a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$ 250,000,000.00 (duzentos e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujos recursos
serão utilizados no financiamento parcial do Programa de Reforma
da Educação Profissional (Proep).
Art. 2' A fim de evitar o pagamento desnecessário de comissão de compromisso, antes da formalização dos instrumentos contratuais, deve ser aprovado pelo Ministério da Educação e do
Desporto, mediante manifestação prévia do BID, o cumprimento satisfatório das seguintes condicionalidades:
a) a apresentação de evidência ao banco, de forma que este considere satisfatória, da entrada em vigor do Regulamento Operativo,
e dos Manuais de Organização e de Aquisição do Programa de Planejamento Estratégico Escolar, de Planejamento Estratégico dos SisCal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997
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temas Estaduais de Educação Profissional e de Planejamento
Estratégico para a Reforma e Expansão do Ensino Médio;
b) a apresentação de modelos, previamente acordados COm o
banco, dos convênios que serão firmados entre o mutuário e os Estados, Distrito Federal, Municípios, escolas e outras entidades participantes do programa, denominados beneficiários.
Art. 3' A operação de crédito referida nesta resolução apresenta as seguintes características financeiras:
a) valor: equivalente a até US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
b) juros: calculados sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo
custo dos empréstimos qualificados, tomados pelo BID durante o semestre anterior, acrescida de razoável margem, expressa em termos
de percentagem anual, que o banco fixará periodicamente, de acordo
com a sua política sobre taxa de juros;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contada a partir
de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;

d) prazo para desembolsar os recursos: seis anos, contado da vigência do contrato;

e) vigência do contrato: a partir de sua assinatura;
f) condições de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e,
tanto quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira parcela seis
meses após a data prevista para o desembolso final e a última, o
mais tardar, em 15 de novembro de 2017, considerando a data prevista de 15 de novembro de 1997, para a assinatura do contrato; estima-se a amortização em vinte oito parcelas semestrais, com setenta
e dois meses de carência;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de maio e 15 de
novembro de cada ano;
Colo Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
§ 1º Do valor do financiamento, destinar-se-á a quantia de
US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para atender despesas de inspeção e supervisão geral do
credor, e será desembolsada em prestações trimestrais e, tanto
quanto possível, iguais, ingressando nas contas do BID, independentemente de solicitação do mutuário.
§ 2' As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do
contrato.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 113, DE 1997
Autoriza o Município de Linhares (ES)
a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF)J no valor de R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil

reais), para a realização de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário e
pavimentação de bairros do município.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município de Linhares (ES) autorizado a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no vaCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997
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lor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), cujos recursos serão destinados à realização de obra de implantação do
sistema de esgotamento sanitário e pavimentação de bairros do município.
Art. 2" A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos
mil reais), a preços de 23 de junho de1997;
b) encargos:
- taxa de juros: de 7% a.a. (sete por cento ao ano);
- taxa de risco de crédito: de 1% (um por cento) do valor financiado;
- taxa de administração: na fase de amortização, correspondente à diferença entre o valor da prestação calculada à taxa de juros constante do contrato firmado, e a calculada com acréscimo de
um ponto percentual ao ano, e, na fase de carência, de 0,12% (doze
centésimos por cento) do valor da operação de crédito;
- atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do índice de atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
c) destinação dos recursos: realização de obra de implantação
do sistema de esgotamento sanitário 'e pavimentação de bairros do
município;
d) condições de pagamento:
- do principal: em 180 (cento e oitenta) prestações mensais,
após carência de' oito meses;
- dos juros: mensalmente, inclusive no período de carência;
e) garantia: vinculação das cotas-partes do ICMS e FPM.
Art. 3' A efetivação da operação de crédito é condicionada à
comprovação da iniciativa do Executivo Municipal de encaminhar a
proposta de Plano Plurianual de Investimento à Câmara de Vereadores, satisfazendo o art. 13, VI, da Resolução n'' 69, de 1995, do Senado Federal.
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997
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Art. 4º Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 114, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) seus débitos junto às instituições
financeiras que especifica, com o aval da
União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 139.167.806,61
(cento e trinta e nove milhões, cento e sesseata e sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta
e um centavos), apurado em 28 de fevereiro
de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. lº É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos da Resolução nº 70, de 1995, e nº 12, de 1997, ambas do Senado
Federal, a transferir para a Caixa Econômica Federal (CEF) os seguintes débitos:
- Banco Cidade: R$ 10.729.002,38 (dez milhões, setecentos e
.vinte e nove mil, dois reais e trinta e oito centavos);
- Banco BMC: R$ 8.877 .512,58 (oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze reais e cinqüenta e oito centavos);
Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997
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- Banco BMG: R$ 37.716.141,81 (trinta e sete milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e um
centavos);
- Banco BNL: R$ 3.713.035,53 (três milhões, setecentos e treze
mil, trinta e cinco reais e cinqüenta e três centavos);
- Banco do Brasil: R$ 27.643.305,69 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove
centavos);
- Banco Fibra: R$ 2.974.803,18 (dois milhões, novecentos e setenta e qnatro mil, oitocentos e três reais e dezoito
centavos);
- Banco Industrial e Comercial (BIC): R$ 10.121.048,78 (dez
milhões, cento e vinte e um mil, quarenta e oito reais e setenta e oito
centavos);
- Banco Noroeste: R$ 28.641.497,91 (vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos);
- Banco Safra: R$ 5.439.268,41 (cinco milhões, quatrocentos e
trinta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um
centavos);
- Banco Unibanco: R$ 3.312.190,34 (três milhões, trezentos e doze mil, cento e noventa reais e trinta e quatro centavos).
Art. 2º A operação pretendida de transformação de débitos junto aos bancos referidos no artigo anterior em dívida fundada junto à CEF deverá ser realízada com as seguíntes
características:
a) valor pretendido: R$ 139.167.806,61 (cento e trinta e nove
milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e seisreaise sessenta
e um centavos), referenciado à data de 28 de fevereiro de 1997 e atualizado até a data do crédito;

b) garantidor: União;
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021, novo 1997

8007
c) contragarantia: recursos provenientes de receitas próprias e
cotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e Il, da Constituição Federal;
d)

encargos financeiros:

- 2,0428% a.m. (dois inteiros e quatrocentos e vinte e oito décimos de milésimos por cento ao mês), equivalente ao custo de captação médio mensal da CEF, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco
décimos por cento ao mês), calculados sobre saldo devedor atualizado e capitalizado mensalmente;
- repactuação trimestral dos encargos financeiros citados, com
base no último balancete da CEF;

- comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5% a.a.
(um inteiro e cinco décimos por cento ao ano), sobre o valor da aquisição do crédito, incorporada pro rata tempore mensalmente ao saldo
devedor da operação;
e) forma de pagamento: doze prestações mensais consecutivas,
calculadas com base na TabelaPrice, a partir do término da carência
de cinco meses, a contar da assinatura do contrato, vencendo-se a
primeira em 30 de janeiro de 1998, e a última em 30 de dezembro de
1998;

fJ destinação dos recursos: quitação das Operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) existentes.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília. v. 189, n. 11, t. 1. p. 7987-8021. novo 1997
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Faço saber que o_SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALlIAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 115, DE 1997
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao consórcio formado pelo Banque
Paribas e o Barclays Bank PLC, no valor
equivalente a até US$ 8,875,030.09 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trinta
dólares norte-americanos e nove centavos),
de principal, cujos recursos serão destinados
a financiar, parcialmente, o Programa de Reaparelhamento da Marinha Brasileira.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n Q96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo junto ao consórcio formado pelo Banque
Paribas e o Barclays Bank PLC, no valor equivalente a até US$
8,875,030.09 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trinta
dólares norte-americanos e nove centavos), de principal, cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o Programa de Reaparelhamento da Marinha Brasileira, com as seguintes caracteristicas:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credores: Banque Nationale de Paris e des Pays Bas - Paribas e o Barclays Bank PLC;
c) valor financiado: US$ 8,875,030.09 (oito milhões, oitocentos
e setenta e cinco mil, trinta dólares norte-americanos e nove centavos), sendo US$ 8,402,620.54 (oito milhões, quatrocentos e dois mil,
seiscentos e vinte dólares norte-americanos e cinqüenta e quatro
centavos) relativos a. 85% (oitenta e cinco por cento) do valor das
aquisições, e US$ 472,409.55 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e nove dólares norte-americanos e cinqüenta e cinco centavos) correspondentes a 85% (oitenta e cinco por cento) do Prêmio de
Seguro de Crédito;
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d) valor não financiado: US$ 1,566,181.78 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e um dólares norteamericanos e setenta e oito centavos), sendo US$ 1,482,815.38 (um
milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quinze dólares
norte-americanos e trinta e oito centavos) relativos a 15% (quinze
por cento) do valor das aquisições e US$ 83,366.40 (oitenta e três
mil, trezentos e sessenta e seis dólares norte-americanos e quarenta
centavos) correspondentes a 15% (quinze por cento) do Prêmio de
Seguro de Crédito;
e) juros: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao
ano), acima do libor de seis meses para dólares norte-americanos,
incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de
cada desembolso dos recursos;
fJ comissão de gestão: 0,5% (cinco décimos por cento) fiat sobre
o valor financiado;
g) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) sobre a taxa operacional;
h) despesas gerais: limitadas ao máximo de US$ 8,875.00 (oito
mil, oitocentos e setenta e cinco dólares norte-americanos);
i) condições de pagamento:

- do principal: em dez parcelas semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após a data de cada desembolso;
- dos juros: semestralmente vencidos;
- do valor não financiado: após a aprovação da operação no Registro de Operações Financeiras (ROF);
- da comissão de gestão: após a aprovação da operação no ROF;
- das despesas gerais: após a aprovação da operação no ROF,
mediante comprovação, em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira.

Art.. 2Q A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
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Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 116, de 1997
Autorizo o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com o aval da
União} junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no
valor equivalente a até US$ 51,000,000.00
(cinqüenta e um milhões de dólares norteamericanos), destinada a financiar parcialmente o Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É o Estado da Bahia autorizado, nos termos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar e prestar contragarantia a operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor equivalente a
até US$ 51,000,000.00 (cinqüenta e um milhões de dólares norteamericanos).
§ l' É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96, de
1989, restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, ambas do Senado
Federal, a conceder garantia à operação de crédito autorizada neste
artigo.
§ 2'. A operação de crédito externo autorizada destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia.
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Art. 2' A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a) mutuário: Estado da Bahia;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantidor: Estado da Bahia, mediante a vinculação
de cotas das transferências constitucionais, previstas nos arts. 157 e
159 e receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o art.
167 da Constituição Federal;
e) valor: US$ 51,000,000.00 (cinqüenta e um milhões de dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 55.666.500,00 (cinqüenta e
cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais),
cotados em 31 de agosto de 1997;
f> juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos qualified borrowings cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada desembolso;
g) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado do financiamento, começando a vigorar aos sessenta dias da assinatura
do contrato;
h) prazo de utilização dos recursos; cinco anos a partir da vigência do contrato;

i) destinação dos recursos: financiamento da implementação do
Projeto de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado da Bahia;

j) condições de pagamento:
~ do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2003, e a última em
15 de outubro de 2012;

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano;
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- da comissão de compromisso: semestralmente vencida em 15
de abril e 15 de outubro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de
celebração do contrato.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a segninte
RESOLUÇÃO Nº 117, DE 1997
Altera o art. 13 da Resolução nº 69, de
1995, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º O art. 13 da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal,
passa a vigorar acrescido dos incisos X e XI, com a segninte redação:
"X - certidão expedida pelo respectivo Tribunal de Contas
atestando o emprego de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
da receita havida pelo Estado, Distrito Federal ou pelo Município com a privatízação de entidades da Administração indireta,
na amortização ou liquidação do principal e acessórios das segnintes obrigações financeiras:
a) dívida pública mobiliária;
b) dívida pública fundada, nesta incluídos os empréstimos
contratados por órgãos da Administração direta, indireta e entiCaL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 7987-8021', novo 1997
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dades autárquicas com instituições financeiras nacionais e estrangeiras, com organismos internacionais, ou ainda, com a
União;
c) precatórios judiciários;
d) na constituição de fundos para o pagamento de benefícios previdenciários a servidores -públicos, que vierem a ser criados no ãmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
XI - quadro de usos e fontes de recursos provenientes da
privatização de entidades da Administração indireta, arrecadados desde l' de janeiro de 1995."
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
.Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 118, de 1997(*)
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de refinanciamento de dívidas
do Estado, consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o
Governo do Estado de São Paulo, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada nos
(*) Retificada no DO de 26-11-1997 (pág. 8040 desta obra).
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contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no Protocolo
de Acordo firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, autorizado pela Resolução n" 100, de 19 de dezembro de 1996, do Senado Federal.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
a) saldo da dívida: R$ 50.388.778.542,92 (cinqüenta bilhões,
trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil,
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 22
de maio de 1997, sendo R$ 46.585.141.741,68 (quarenta e seis bilhões, quinhentos e oitenta e cinco milhões, cento e quarenta e um
mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) o
valor a ser refinanciado e R$ 3.803.636.801,64 (três bilhões, oitocentos e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e um reais
e sessenta e quatro centavos) o valor correspondente ao subsídio
concedido pela União ao Estado de São Paulo;
b) saldo excedente: é excluída do valor referido na alínea anterior a importância de R$ 1.549.926.724,15 (um bilhão, quinhentos e
quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e
vinte e quatro reais e quinze centavos), em valores de dezembro de
1996, equivalente ao saldo excedente acumulado com a emissão de
títulos públicos para pagamento de precatórios judiciais conforme
dados do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos;

c) encargos:
- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
d) prazos:
~

para a importância referida na alínea b, prazo de dez anos;

- para o restante da dívida, prazo de trinta anos;
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e) garantia: receitas próprias do Estado e cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados (FPE);

fJ

condições de pagamento:
- amortização extraordinária: equivalente a R$ 6.242.043.499,06
(seis bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, quarenta e três
mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos), com recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto de registro em uma
conta gráfica no Tesouro Nacional, de responsabilidade do Estado,
cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos
aos do refinanciamento;
- amortização: pela Tabela Price, limitado a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real Mensal do Estado, no caso do saldo da dívida referida na alínea a, e sem limite de comprometimento da
receita líquida mensal do Estado para amortização da dívida referida na alínea b.
§ 1º O descumprimento pelo Estado de São Paulo das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos
de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras, acordadas em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos
encargos financeiros referidos neste artigo por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária federal, mais juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do limite
de dispêndio para 17% (dezessete por cento) da Receita Líquida Real
do Estado.
§ 2' A União e o Estado de São Paulo promoverão os ajustes
necessários nos contratos referidos no artigo anterior, em razão do
que determinam as alíneas b, d, e f deste artigo.

Art. 3' O exercício da autorização concedida por esta resolução é condicionado a que o Estado de São Paulo comprove junto ao
Banco Central do Brasil, o cumprimento do disposto no art. 167, lU,
da Constituição Federal.
Art. 4º A eficácia do contrato de refinanciamento de que trata o art. 1º é condicionada à existência de dotação no orçamento da
União para este exercício financeiro.
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Art. 5º A Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central do
Brasil remeterão, semestralmente, ao Senado Federal, relatório detalhado de avaliação do cumprimento, pelo Estado das condições,
exigências, metas e demais obrigações nos contratos referidos no
art. 1º, a partir da promulgação desta resolução.
Art. 6º Os compromissos constantes do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, bem como
as demais condições, metas, exigências e obrigações constantes dos
contratos referidos no art. 1', constituem partes integrantes desta
resolução.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se a Resolução nº 33, de 16 de maio de 1996,
do Senado Federal, e as demais disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o_SENADOFEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 119, DE 1997
Autoriza a União a prestar garantia em
operação de crédito externo a ser contratada
pelo Estado do Ceara com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no vaZor de US$ 115,000,000.00 (cento e quinze
milhões de dólares norte-americanos) equivalente a R$ 125.522,500,00 (cento e vinte é
cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais), a preços de 29 de agosto de
1997, bem como autoriza o Estado do Ceará,
a contratar a referida operação de crédito,
destinando-se os recursos à execução do Programa Rodoviário do Estado do Ceará.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96,
de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Ceará com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinando-se os recursos
à execução do Programa Rodoviário do Estado do Ceará.
Art. 2' É o Estado do Ceará autorizado, nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar com o BID a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior.
Art. 3' A operação de crédito externo a que se refere o art. F
tem as seguintes características:
a) valor: US$ 115,000,000.00 (cento e quinze milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 125.522.500,00 (cento e
vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), a preços de 29 de agosto de 1997;
b) juros: calculados sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo
custo, calculado pelo BID para dólares norte-amercianos, dos Empréstimos Unimonetários Qualificados, tomados pelo Banco durante o semestre anterior,acrescida de uma margem razoável, expressa
em termos de percentagem anual, que o BID fixará periodicamente
de acordo com sua politica sobre a taxa de juros, pagável em 25 de
outubro e 25 de abril de cada ano, a partir de 25 de abril de 1998;

c) comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não-desembolsado, contada a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato:
d) prazo para desembolsar os recursos: quatro anos, contado a
partir da vigência do contrato;
e)

vigência do contrato: a partir da data de assinatura;

fJ garantidor: República Federativa do Brasil;
g) destinação dos recursos: execução do Programa Rodoviário
do Estado do Ceará;
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h) condições de pagamento:

- do principal: em parcelas semestrais e iguais, vencendo-se a
primeira seis meses após o último desembolso e a última a mais tardar, em 25 de outubro de 2017;
- dos juros: vencidos em 25 de outubro e 25 de abril de cada
ano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.

Art. 4' A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1º, bem como a prestação da garantia pela União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que 0_ SENADO FEDERAL aprovou, e eu ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 120, de 1997
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no
valor de US$ 9,600,000.00 (nove milhões e
seiscentos mil dólares norte-americano),
equivalentes a R$ 10.478.400,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), em 29 de agosto de 1997.

O SENADO FEDERAL RESOLVE:
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ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de
US$ 9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares norteamericano), equivalentes a R$ 10.478.400,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), em 29 de agosto de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
externo referida neste artigo destinam-se à execução do Projeto Piloto do Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Progerirh).
Art. 2 Q A operação de crédito referida no artigo anterior realizar-se-á nas seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd);

b) garantidor: República Federativa do Brasil;

c) valor: US$ 9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 10.478.400,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), em 29
de agosto de 1997;
d) juros:

1Q) a partir da data de cada desembolso até a data de determína-

ção da taxa, incidirão juros para cada quantia desembolsada a uma
taxa baseada na libor semestral, acrescida de:
- 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano), e
~ menos (ou mais) a margem média ponderada para esse período de juros, abaíxo (ou acima), das taxas oferecidas no mercado interbancário de Londres ou outras taxas de referência, para depósito
de seis meses, referente aos empréstimos do Bird ou parte deles, tomados por ele e que incluem esse valor desembolsado, para esse período de juros da forma razoavelmente determinada pelo Banco
expresso como porcentagem anual;
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2') a partir da data de determinação da taxa de cada valor desembolsado, até a amortização final do principal, incidirão juros a
uma taxa fixa baseada na libor semestral acrescida de:
- 0,5% a.a, (cinco décimos por cento ao ano),

- e menos (ou mais) a margem de custo aplicável na data de fixação da taxa para esse valor desembolsado, abaixo (ou acima), das
taxas ofertadas no mercado interbancário de Londres ou outras taxas de referência, para depositode seis meses, referentes a empréstimo do Bird em ser, ou parte deles, alocados para financiar em
moeda única ou parte deles, tomadas pelo Banco, que incluam esse
valor desembolsado, conforme razoavelmente determinado pelo
Banco e expressa como porcentagem anual, acrescida margem de
risco do Bird aplicável na data de fixação da taxa para esse valor desembolsado, expressa com uma porcentagem anual;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
fJ data de determinação da taxa: significa para cada valor desembolsado, o primeiro dia do período de juros subseqüente ao período de juros no qual o referido valor foi desembolsado;
g) data de fechamento: 30 de junho de 2000;

h) tipo de empréstimo: Sitigle Currency Loan. (moeda única. dólar americano) com Fixed - Rate Single Currency Loan (taxa fixa
de juros);
i) condições de pagamento:
r-r do principal: em dezoito parcelas semestrais .e consecutivas,
em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira
prestação na sétima data de pagamento de juros seguinte à data de
fixação da taxa para a quantia.dssembolsada e a última na vigésima
quarta data de pagamento seguinte à data de fixação da taxa;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de 'maio e 15 de
novembro de cada ano;,

- da comissão de compromisso: semestralmente vencida em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano.
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Art. 3' É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do
Ceará na operação de crédito externo referida no art. 1'.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo é condicionada a que o Estado do Ceará vincule, como contragarantia à
União, as transferências constitucionais de receitas tributárias a
que faz jus, complementadas por suas receitas próprias, ou outras
garantias em direito admitidas, mediante formalização de contrato
de contragarantia com mecanismo de débito automático em conta
corrente.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.542-28, DE 30 DE OUTUBRO
DE 1997(*)
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas
e não pagas, há mais de sessentadias, para com órgão e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, no Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
(*) Publicada no DO de 31.10.1997 (v. Coleção das Leis. Brasília. 189 (lO, t.
1): 6869, out, 1997 (e republicada no DO de 1'.11.1997 (edição extra).
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a) suspensa ou cancelada do Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ I" Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º Anotificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento do devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4" Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5" A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2º e 3º, ou a não exclusão, nas condições e nó prazo previstos no § 4", sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro e 1990, e pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943, (Consolidação das Leis
do Trabalho).
Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas 'no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sísbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacionalexpedir orientações de 'natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das 'respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente junto
ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.
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Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos.normativos,
Art. 5'

O Cadin conterá as seguintes informações:

I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes(CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores. das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art.2º, inciso Il, in..
clusive '3 indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;

IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3º.
Art. 6' É obrigatória a 'consultaprévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da: Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:

I - realização de operações de credito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou" contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílio a Municípios atingidos por calamidade pública decretata pelo Governo Federal;
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b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, se desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 79 A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.

§ 4 9 Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata
este artigo.

Art. 8 9 A não observância do disposto no § lº do art. 2' e nos
arts. 69 e T2 desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei n' 8.112, de 190, e do Decreto-Lei n' 4.452, de 1943.
Art. 9' Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2', do Decreto-Lei n?
147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
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Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do DecretoLei n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
N acional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica
condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n'
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
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§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União o o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamenta.
Art. 14.
lativos a:

É vedada a concessão de parcelamento de débitos re-

I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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n - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
In - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei nº 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidas
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I
Il

72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;
60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;

In

48 prestações se solicitados até 31 de julho de 1997;

IV

36 prestações, se solicitados até 31 agosto de 1997.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
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com pra zo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ lº O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescido de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamentos das dívidas decorrentes
de honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à
falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do
vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, O ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
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UI - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 dejunho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1 % (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n? 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 daLei nº 2.145, de29 de dezembro de 1953, coma redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIU - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n? 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 dejulho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social
(Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. I" da Lei Complementar
nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I -

matérias de que trata o artigo anterior;

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 10 Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2 0 A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
Art. 20. Serão arquivados sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de
Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1 º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2Q Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
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União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depóstos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao
juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do
retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara
de origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda ã conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresente em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
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Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em
faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),

§ F Durante o período previsto no capiit deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados
nas seguintes condições:
o) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas o e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniênciado Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, rios termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4Q Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. O inciso II do art. 3" da Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:

«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenha ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não haja sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1Q de
janeiro de 1997.

§ F A partir de 1" dejaneiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2 Q Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
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partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento
do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do arts. 20 e seguinte da Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações
.ilisseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.
Art. 32. Fica convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.542-27, de 2 de outubro de 1997.
Art. 33.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 34. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n? 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n?
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília, 30 de outubro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8039-8040, novo 1997

ÍNDICE CRONOLÓGICO

EMENDA CONSTITUCIONAL
17 -

Emenda Constitucional de 22 de novembro de 1997 -Altera dieposítivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transi ~
tórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n" 1, de
1994. Publicada no DO de 25 de novembro de 1997.

7521

LEIS
9.507

9.508

9.509

9.510

9.511

Lei de 12 de novembro 1997 - Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Publicada naDO
de 13 de novembro de 1997..
- Lei de 18 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 2.600.000,00, para os fins que específica. Publicada no DO de 19 de novembro de 1997.
- Lei de 18 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor global de R$
18.912.789,00, para os fina que específlca. Publicada no DO de 19 de
novembro de 1997..................
- Lei de 18 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 4.120.720,00, para
os fíns que especifica. Publicada no DO de 19 de novembro de 1997..
- Lei de 18 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial até o
limite global de R$ 500.600,00, para os fins que especifica. publicada
no DO de 19 de novembro de 1997.

7525

7529

7530

7531

7532

9.512 - Lei de 18 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento de Investimento, em favor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8041-8054, novo 1997

8042
CEPEL, empresa do Sistema Eletrobrás, crédito especial no valor de
R$ 9.700.000,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de 19 de
novembro de 1997
.

7533

9.513 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Amplia os limites do Parque Nacional do Superagui, criado pelo Decreto n" 97.688, de 25 de abril de
.
1989. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997

7534

9.514 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e
dá outras providências. Publicada naDO de 21 de novembro de 1997 ...
Retificada no DO de 24 de novembro de 1997.

7539
8039

Lei de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e tecnológica federais.
Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.
.
.

7553

9.516 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 610.234,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.

7554

9.517 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas
e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 26.897.396,00, para os
.
fins que específica. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997

7555

9.518 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no
valor global de R$14.161.896,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997..
.
.

7556

9.519 - Lei de 26 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a reestruturação
dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha. Publicada
no DO de 27 de novembro de 1997.
.
.

7557

9.520 - Lei de 27 de novembro de 1997 - Revoga dispositivos do DecretoLei n!!3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal, referentes ao exercício do direito de queixa pela mulher. Publicada no
..
.
DO de 28 de novembro de 1997.

7566

9.521 - Lei de 27 de novembro de 1997 - Revoga o art. 27 do Decreto-Lei
n!! 3.688, de 3 de outubro de 1941- Lei das Contravenções Penais. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997
.

7567

9.515

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.597 - Medida Provisória de 10 de novembro de 1997 - Dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às contas de depósitos não reca-
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dastrados e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de
novembro de 1997.

7569

1.598 - Medida Provisória de 11 de novembro de 1997 - Dispõe sobre exportação indireta e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de
novembro de 1997.
.
..

7571

1.599-38 - Medida Provisória de 11 de novembro de 1997 - Dá nova redação a dispositivos da Lei n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de novembro de 1997.

7572

1.600 - Medida Provisória de 11 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
utilização dos dividendos e do superávit financeiro de fundos e de entidades da Administração Pública Federal indireta e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de novembro de 1997.

7574

1.601 - Medida Provisória de 11 de novembro de 1997 - Cria o Fundo de
Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC) e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de novembro de 1997.

7576

1.602 - Medida Provisória de 14 de novembro de 1997 - Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. Publicada noDO de 17
de novembro de 1997.
.
..

7578

1.603 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Acresce parágrafos ao art. 18 da Lei n!) 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de
1997. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7609

REEDIÇÕES

1.463-19 - Medida Provisória de G de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 7
de novembro de 1997.

7610

1.469-24 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante ( FMM), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997..

7612

1.473-37 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dá nova redação a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização era Assistência Social, e dá outras
providências. Publicada nQrOO de 7 de novembro de 1997.
1.475-33 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Altera as Leis
nvs 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997..

7613

7615
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1.477-42 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.

7617

1.479-34 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.

7624

1.480-36 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Altera dispositivos da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos
Incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.
.

7625

1.482-42 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias
e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO
de 7 de novembro de 1997.

7632

1.512-16 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dá nova redação aos arts. 2º da Lei n Q 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 12, 2º e 32
da Lei n'' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente,
sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural. Publicada no DO de 7 de novembro de
1997.
.

7634

1.520-14 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis n-s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990,5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente, e
dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.

7636

1.535-11 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997. .....

7650

1.549-36 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.

7673

1.554-21 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Altera os arts.
2!!, 3 2 , 4Q , 52, 6!!, 7 2 e 9 Q da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997.

7709

1.559-19 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no DO. de 7 de novembro de 1997.

7713

à
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1.562-11 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de novembro de 1997

7715

1.567-9 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nss
9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2~ do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.

7722

1.586-2 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS e a utilização de Títulos da Dívida Pública,
de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras providências. Publicado noDO de 7 de novembro
de 1997.

7747

1.591-1 - Medida Provisória de 6 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.

7750

1.595-14 - Medida Provisória de 10 de novembro DE 1997 -Altera dispositivos das Leis nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990,8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

7761

1.596-14 - Medida Provisória de 10 de novembro de 1997 - Altera dispositivos das Leis nvs 8.212, e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

7782

1.531-12 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Altera dispositivos das Leis nss 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 dejulho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de
1996, autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de
1997.

7808

1.569-8 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Estabelece
multa em operações de importação e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

7812

1.579-14 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 -Altera a redação dos arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 19,34,35 e § 4 2 do art. 53 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboCol. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997
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ração da lei orçamentária para o exercício de 1996 e 1997. Publicado
no DO de 14 de novembro de 1997.

7815

1.580·4 Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Autoriza a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem ações da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre),
para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do Estado de São Paulo
(Codesp), e dá outras providências. Publicado noDO de 14 de novem-

bro de 1997.

7819

1.587-3 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 -Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária
(GAF) e Provisória (G~) e dá outras providências. Publicado no DO de
14 de novembro de 1997.

7821

1.588-2 .- Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Cria carreira
no âmbito do Poder Executivo Federal, cria Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa
Agropecuária (GDA) e dá outras providências. Publicada no DO de 14
.
de novembro de 1997.

7832

1.592-1 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Extingue a
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências. Publicada no DO de 14 de novembro de 1997.

7839

1.593-1 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1997 - Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a
serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada
no DO de 14 de novembro de 1997.

7841

1.507-26 - Medida Provisória de 20 de novembro DE 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.

7842

1.511-17 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 -Dá nova redação ao art. 44 da Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre
a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte Norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada noDO de 21 de novembro de 1997.

7844

1.524-14 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 -Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Publicada no
DO de 21 de novembro de 1997.

7846
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1.565-11 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 -Altera a legislação que rege o salário-educação e dá outras providências. Publicada
no DO de 21 de novembro de 1997.

7847

1.571-8 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre
amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.

7850

1.572-7 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.
1.583-3 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE) e dá outras providências. Publicada no
DO de 21 de novembro de 1997.
1.589-2 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada noDO de 21 de novembro de 1997.
1.590-17 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Estabelece
mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatiaaçãc de instituições financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.
1.594-1 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1997 - Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.
1.534-12 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembrc de 1997.
1.537-45 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da
Lei nv 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.
1.538-47 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria, constantes da Lei n" 8.177,
de F de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e
altera os arts. 2!! e 32 da Lei n'' 8.249, de 1991. Publicada noDO de 28 de
novembro de 1997.

7856

7858

7861

7865

7874

7876
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1.539~38

- Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada naDO de 28 de novembro de 1997. .

7686

1.540·31 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Reale dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7889

1.542·29 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o
cadastro informativo dos créditos nâo quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicado noDO de 28 de novembro
de 1997.

7894

1.543-29 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança, existentes
nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7908

1.546~26

- Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre
as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7911

1.547-37 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e
dá outras providências. Publicada noDO de 28 de novembro de 1997.

7916

1.548-38 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho
Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria
(GDO) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT)
e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de
1997.

7918

1.550-46 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de novembro de 1997.

7930

1.551-29 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante <FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7945

1.553-22 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.
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1.555-17 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada naDO de 28 de
novembro de 1997.

7957

1. 574-7 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7958

1.575-6 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre
normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7959

1.576-6 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a
extinção dos órgãos que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de novembro de 1997.
..

7963

1.577-6 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 - Altera a redação dos arts. 2", 6", 79 , 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei n'' 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá
outras providências. Publicada noDO de 28 de novembro de 1997.

7966

1.584-3 - Medida Provisória de 27 de novembro de 1997 -Autoriza a União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe. Publicada no DO de 28 de novembro de 1997.

7970

DECRETOS LEGISLATIVOS
62 -

Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em
Roma, em 12 de fevereiro de 1997. Publicado noDO de 5 de novembro

de 1997.
63 -

64 -

65 -

7973

Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em
Brasília, em 11 de setembro de 1996. Publicado no DO de 5 de novem-

bro de 1997.

7974

Decreto Legislativo .de 4 de novembro de 1997 ....:.... Aprova o texto-do
Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho,
celebrado em 29 de março de 1983, em Londres. Publicado noDO de 5
de novembro de 1997.
Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto da
Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos para fins de De-
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tecção, assinada em Montreal, em lQ de março de 1991. Publicado no
DO de 5 de novembro de 1997.

7975

Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos relativo ao exercício de atividades remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomático,
consular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 31 dejulho de 1996. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

7976

67 -

Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à Farmacodependência, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, na Cidade do México, em 18 de novembro de 1996. Publicado no DO de 5 de novembro de
1997.

7977

68 -

Decreto Legislativo de 4 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, concluído em Genebra
em 26dejaneiro de 1994. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

7978

Decreto Legislativo de 17 de novembro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Televisão Chapecé S.A para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Chapecó, Estado
de Santa Catarina. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

7979

70 -

Decreto Legislativo de 17 de novembro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão deferida ao Sistema Clube de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Publicado naDO de 18 de
novembro de 1997.

7979

71 -

Decreto Legislativo de 17 de novembro de 1997 -c-Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

7980

72 -

Decreto Legislativo de 17 de novembro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

7981

Decreto Legislativo de 21 de novembro de 1997 - Aprova o ato que renova a concessão da Rádio e Jornais do Ceará S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.

7981

Decreto Legislativo de 21 de novembro de 1997 -Aprova oato que renova a permissão da Fundação Cultural de Quedas do Iguaçu (Rádio
Municipal de Quedas do Iguaçu) para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.

7982
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77 -

Decreto Legislativo de 21 de novembro de 1997 -c-Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.

7983

Decreto Legislativo de 21 de novembro de 1997 -Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Azul Celeste Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Americana, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 24 de novembro de

lW7

N~

Decreto Legislativo de 24 de novembro de 1997 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento
do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil, celebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em
Brasília, em 12 de março de 1997. Publicado no DO de 25 de novembro de 1997.

7984

RESOLUÇÕES
104 -

Resolução de 4 de novembro de 1997 - Denega autorização ao Município de Goioerê (PR) para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor deR$ 1.460.200,00 (um milhão,
quatrocentos e sessenta mil e duzentos reais), cujos recursos seriam
destinados a obras de infra-estrutura urbana, bem como à aquisição
de terrenos que seriam doados à Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar). Publicada noDO de 5 de novembro de 1997.
105 - Resolução de 4 de novembro de 1997 - Autoriza o Estado da Bahia a
conceder garantias às operações de crédito a serem contratadas no
âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana,
junto às instituições de crédito oficiais. Publicada no DO de 5 de novembro de 1997.
106 - Resolução de 4 de novembro de 1997 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo, no valor equivalente a US$
300,000,000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de
principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento parcial do Projeto de
Restauração e Descentralização de Rodovias Federais, a ser executado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Publicada no DO de 5 de novembro de 1997.
107 -

7987

7988

7989

Resolução de 11 de novembro de 1997 - Autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado de Santa Catarina para
que possa emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), destinando-se os re-

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8041-8054, novo 1997

8052
cursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no último bimestre de 1997. Publicada no DO de 12 de novembro de 1997.

7991

108 -

Resolução de 12 de novembro de 1997 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$ 377,050,332.00
(trezentos e setenta e sete milhões, cinqüenta mil e trezentos e trinta e dois
dólares norte-americanos) junto ao Basilian American Merchant Bank,
destinada ao financiamento do Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força Terrestre a ser executado pelo Ministério do Exército. Publicada no DO de 13 de novembro de 1997.

7993

109 -

Resolução de 12 de novembro de 1997 -Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, com o Brasilian American Merchant
Bank, no valor equivalente a até US$ 236,590,940.00 (duzentos e trinta e seis milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta dólares norte-americanos), dietinando-se os recursos ao financiamento
do Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força 'Ierrestre, a ser executado pelo Ministério do Exército. Publicada no DO de
13 de novembro de 1997.

7995

110 -

Resolução de 12 de novembro de 1997 - Altera a Resolução n!!101,
de 1997, do Senado Federal, que autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de US$ 55,406,000.00 (cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$
59.367.529,00 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete
mil, quinhentos e vinte e nove reais), a preços de 31 de maio de 1997,
entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Bancário San Paolo di Torino S.p.A., destinada ao financiamento da construção de pontes de
concreto no âmbito do Programa de Perenização das Travessias do Estado. Publicada no DO de 13 de novembro de 1997.
111 - Resolução de 13 de novembro de 1997 -Autoriza o Estado de Sergipe a realizar emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Sergipe (LFTSE), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária vencível no segundo semestre de 1997. Publicada no DO de
14 de novembro de 1997.
112 - Resolução de 18 de novembro de 1997 - Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$
250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada ao financiamento do Programa de Reforma da Educação
Profissional (PRüEP). Publicada noDO de 19 de novembro de 1997.
113 - Resolução de 19 de novembro de 1997 - Autoriza o Município de Linhares (ES) a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal (CEF) no valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos
mil reais), para a realização de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário e pavimentação de bairros do município. Publicada no DO de 20 de novembro de 1997.

7997

7999

SOOl
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114 -

Resolução de 19 de novembro de 1997 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a transferir para a Caixa Econômica (CEF) seus débitos junto às instituições financeiras que especifica, com o aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor total de R$ 139.167.806,61 (cento e trinta
e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. Publicada
no DO de 20 de novembro de 1997.

S005

115 -

Resolução de 19 de novembro de 1997 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao consórcio formado pelo Banque Paribas e o Barclays Bank PLC, no valor
equivalente a até US$ 8,875,030.09 (oito milhões, oitocentos e setenta
e cinco mil, trinta dólares norte-americanos e nove centavos), de principal, cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o
Programa de Reaparelhamento da Marinha brasileira. Publicada no
DO de 20 de novembro de 1997.
.
.

S008

116 -

Resolução de 20 de novembro de 1997 -Autoriza o Estado da Bahia
a contratar operação de crédito externo, com o aval da União.junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor equivalente a até US$ 51,000,000.00 (cinqüenta e um milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado
da Bahia. Publicada no DO de 21 de novembro de 1997.

SOlO

Resolução de 21 de novembro de 1997 - Altera o art. 13 da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal. Publicada no DO de 24 de novembro de 1997.
..
.
118 - Resolução de 21 novembro de 1997 - Autoriza o Estado de São Paulo a
contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estado de São
Paulo, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados. Publicada no DO de 24 de novembro de 1997.
Retificada no DO de 26 de novembro de 1997.
119 - Resolução de 27 de novembro de 1997 - Autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado
do Ceará com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de US$115,OOO,OOO.OO (cento e quinze milhões de dólares norteamericanos) equivalentes a R$ 125.522.500,00 (cento e vinte e cinco
milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), a preço de
29 de agosto de 1997, bem como autoriza o Estado do Ceará a contratar a referida operação de crédito, destinando-se os recursos à execução do Programa Rodoviário do Estado do Ceara. Publicada no DO de
.
.
28 de novembro de 1997.
120 - Resolução de 27 de novembro de 1997 - Autoriza o Estado do Ceará
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União.junto
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ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
no valor de US$ 9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares
norte-americanos), equivalentes a R$ 10.478.400,00 (dez milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), em 29 de agosto de 1997. Publicada DO DOde 28 de novembro de 1997.

8018

REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1.542.28 - Medida Provisória de 30 de outubro de 1997 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de outubro
de 1997 e republicado no DO de r:! de novembro de 1997.

8023

RETIFICAÇÕES
LEI
9.514 - Lei de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e
dá outras providências. Publicada naDO de 21 de novembro de 1997..
Retificada no DO de 24 de novembro de 1997.

7539
8039

MEDIDA PROVISÓRIA
1.548-37 - Medida Provisória de 30 de outubro de 1997 Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho
Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria
(GDC) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT)
e dá outras providências. Publicado noDO de 31 de outubro de 1997 e
retificado no DO de r 2, de novembro de 1997...
-c-

6892

RESOLUÇÃO
118 -

Resolução de 24 de novembro de 1997 - Autoriza o Estado de São
Paulo a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado,
consubstanciada nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com
base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, no âmbito de Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Publicada naDO de 24 de novembro de
1997. Retificada no DO de 26 de novembro de 1997.
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO PÚBLICA
Ministério Público; Lei das Contravenções Penais; Decreto n" 3.688/41,
revogação
Lei n~ 9.521, de 27 de novembro de 1997

7567

ACORDO CONSTITUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES PRODUTORES DE ESTANHO
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!! 64, de 5 de novembro de 1997 .

7975

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
Texto, aprovação; Brasil e Itália
Decreto Legislativo n" 62, de 5 de novembro de 1997 .

7973

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO E O REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Texto, aprovação; Ministério da Justiça; Brasil e França
Decreto Legislativo n" 77, de 25 de novembro de 1997 .

7984

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA O COMBATE AO NARCOTRÁFICO E
À FARMACODEPENDÊNCIA
Texto, aprovação; Brasil e México
Decreto Legislativo n'! 67, de 5 de novembro de 1997

7977

ACORDO INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n'! 68, de 5 de novembro de 1997 .

7978
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8056
ACORDO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS
DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁ'l'ICO
Texto, aprovação; Brasil e Países Baixos
Decreto Legislativo n'' 66, de 5 de novembro de 1997

7976

ACORDO SOBRE A CONCESSÁO DE VISTOS PARA VIAGENS DE NEGÓCIOS, INVES'l'IMENTOS E DE COBERTURA JORNALÍSTICA
Texto, aprovação; Brasil e Coréia
Decreto Legislativo n" 63, de 5 de novembro de 1997 ..

7974

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.551-29, de 27 de novembro de 1997

7945

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargos, extinção
Medida Provisória n'.! 1.524-14, de 20 de novembro de 1997

7846

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n" 1.543-29, de 27 de novembro de 1997

7908

Contrato; Licitação; Normas; Lei ne 8.666/93, alteração
Medida Provisória no:! 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

Dividendos; Superávit financeiro, utilização
Medida Provisória n'! 1.600, de 11 de novembro de 1997 ...

7574

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÊTRICA (ANEEL)
Criação; Lei n>! 9.427/96, alteração
Medida Provisória n~ 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

ÁREA AGRÍCOLA
Área florestal, conversão, proibição
Medida Provisória n~ 1.511-17, de 20 de novembro de 1997

7844

ÁREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória n" 1.511-17, de 20 de novembro de 1997

7844

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei n Q 8.742/93, alteração
Medida Provisória n" 1.473·37, de 6 de novembro de 1997
Medida Provisória n" 1.599-38, de 11 de novembro de 1997

7613
7572
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8057
ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual, participação, redução
Medida Provisória n" 1.590-17, de 20 de novembro de 1997

7865

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP); criação
Medida Provisória n'~ 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de 12de
novembro de 1997 .
Medida Provisória n" 1.548-38, de 27 de novembro de 1997

6892
7918

ATO INTERNACIONAL
Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho;
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 64, de 5 de novembro de 1997

7975

Acordo de Cooperação Cultural, Texto, aprovação; Brasil e Itália
Decreto Legislativo n"- 62, de 5 de novembro de 1997

7973

Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal; Texto, aprovação; Ministério da Justiça; Brasil e França
Decreto Legislativo n" 77, de 25 de novembro de 1997

7984

Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotráfico e à Parmacodependência; Texto, aprovação; Brasil e México
Decreto Legislativo n!.! 67, de 5 de novembro de 1997

7977

Acordo Internacional de Madeiras Tropicais; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 68, de 5 de novembro de 1997

7978

Acordo Relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas de Dependentes do Pessoal Diplomático; Texto, aprovação; Brasil e Países Baixos
Decreto Legislativo n!.! 66, de 5 de novembro de 1997

7976

Acordo sobre a concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística; Texto, aprovação; Brasil e Coréia
Decreto Legislativo n'.l 63, de 5 de novembro de 1997

7974

Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos para fins de Detecção; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!.! 65, de 5 de novembro de 1997

7975

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n'.l 1.553-22, de 27 de novembro de 1997
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Companhia Docas do Estado de São Paulo
Medida Provisória n~ 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
Medida Provisória n" 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

B
BANCO CENTRAL DO BRASlL
Recolhimento; Recursos não reclamados; Depósitos não recadastrados
Medida Provisória »v 1.597, de 10 de novembro de 1997 .

7569

Servidor; Plano de carreira
Medida Prouisória n" 1.535-11, de 6 de novembro de 1997

7650

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n" 1.553-22, de 27 de novembro de 1997

7952

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Prooieoria n'! 1.542-28, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e republicada neDO de I!! de
novembro de 1997 .
Medida Provisória n'.! 1.542-29, de 27 de novembro de 1997

8023
7894

CADlN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória n" 1.543-29, de 27 de novembro de 1997 .
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica
Medida Provisória u" 1.534-12, de 27 de novembro de 1997 .
Remuneração; Lei n" 8.911/94, alteração
Medida Provisória u" 1.480-36, de 6 de novembro de 1997...
CARGOS
Extinção; Administração pública
Medida Provisória n~ 1.524-14, de 20 de novembro de 1997
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7625
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8059
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SoA. (ELETROBRÁS)
Reestruturação
Medida Provisória

n~

1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SoA. (CERONJ
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n'J1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CEPELJ
Orçamento de investimento; Crédito especial '
Lei n~ 9.512, de 18 de novembro de 1997

7533

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÔGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n" 1.534-12, de 27 de novembro de 1997

7876

CIENTISTA ESTRANGEIRO
Admissão
Lei u" 9.515, de 20 de novembro de 1997

7553

CÔDIGO DE PROCESSO PENAL
Mulher, direitos; Decreto-Lei n" 3.689/41, revogação
Lei n" 9.520, de 27 de novembro de 1997

7566

CÔDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n" 4.771165, alteração
Medida Provisória n" 1.511-17, de 20 de novembro de1997

7844

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACREJ
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória u" 1.580-4, de 13 de novembro de 1987

7819

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)
Extinção
Medida Provisória n'J 1.592-1, de 13 de novembro de 1997

7839

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n'J 1.469-24, de 6 de novembro de 1997

7612

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aumento de capital
Medida Provisória n" 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, nov. 1997

8060
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Aumento de capital
Medida Provisória n'.! 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n'.! 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ (CEPISA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n» 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Recursos não reclamados; Depósitos não recadastrados; Banco Central
do Brasil, recolhimento
Medida Provisória n" 1.597, de 10 de novembro de 1997 .

7569

Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n'.! 1.507-26, de 20 de novembro de 1997

7849

CONTRATO
Administração pública; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n'' 8.745/93, alteração
Medida Provisória n" 1.554-21, de 6 de novembro de 1997

7709

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONVENÇÃO SOBRE A MARCAÇÃO DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS
PARA FINS DE DETECÇÁO
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n 2 65, de 5 de novembro de 1997

7975

CORÉIA
Acordo sobre a Concessão de Vistos para Viagens de Negócios, Investimentos e de Cobertura Jornalística; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n" 63, de 5 de novembro de 1997 .

7974

CRÉDITO ESPECIAL
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)
Lei n" 9.512, de 18 de novembro de 1997
.

7533

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8061
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n~ 9.511, de 18 de novembro de 1997

7532

Justiça Eleitoral
Lei nl! 9.511, de 18 de novembro de 1997

7532

Ministério da Justiça
Lei n" 9.508, de 18 de novembro de 1997

7529

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'! 1.555-17, de 27 de novembro de 1997

7957

CRÉDITO RURAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei n" 8.427/92, alteração
Medida Provisória nl! 1.512-16, de 6 de novembro de 1997

7634

Normas; Lei n" 9.138//95, alteração
Medida Provisória n" 1.512-16, de 6 de novembro de 1997

7634

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei nl! 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

Justiça do Trabalho
Lei n" 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

Justiça Eleitoral
Lei n'! 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997

7530

Ministério da Aeronáutica
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997 .

7530

Ministério da"Justiça
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997
Lei n'! 9.516, de 20 de novembro de 1997

7530
7554

Ministério das Minas e Energia
Lei n'! 9.517, de 20 de novembro de 1997

7555

Ministério das Relações Exteriores
Lei n'! 9.509, de 18 de novembro de 1997

7530

Ministério dos Transportes
Lei n'! 9.510, de 18 de novembro de 1997

7531

Presidência da República
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997

7530

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, nov. 1997

8062
Superior Tribunal de Justiça
Lei n'' 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

Supremo Tribunal Federal
Lei n" 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

CULTURA
Imposto de Renda, normas; Lei n'' 8.313/91, alteração
Medida Provisória n'-'- 1.589-2, de 20 de novembro de 1997

7861

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nss 8.112/90 e
8.911194, alteração
MedidaProuisória n'-'- 1.480-36, de 6 de novembro de 1997

7625

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Normas; Incentivo fiscal
Medida Provisória n" 1.562-11, de 6 de novembro de 1997

DISTRITO FEDERAL
Dívidas., amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)
Medida Provisória n'-'- 1.571-8, de 20 de novembro de 1997
Operação financeira; Empréstimos interno e externo; Resolução n!! 69 de
dezembro de 1995, alteração
Resolução n~ 117, de 24 de novembro de 1997
DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado de Santa Catarina; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n" 107, de 12 de novembro de 1997 .
Estado de Sergipe; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n~ 111, de 14 de novembro de 1997
DÍVIDA PÚBLICA
Utilização; Tesouro Nacional, quitação de débitos; Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n~ 1.586-2, de 6 de novembro de 1997

7715

7850

8012

7991
7999

7747

E
ENERGIA ELÉTRICA
Concessão, permissão; Normas; Lei n'' 9.427/96, alteração
Medida Provisória n~ 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

CaL Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8063
ENTIDADE PRIVADA
Organizações sociais, qualificação
Medida Provisória n~ 1.591-1, de 6 de novembro de 1997

7750

ESTADO
Dívidas, amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n" 1.571-8, de 20 de novembro de 1997

7850

Operação financeira; Empréstimos interno e externo; Resolução o;' 69, de
dezembro de 1995, alteração
Resolução n'J 117, de 24 de novembro de 1997 .

8012

ESTADO DA BAHIA
Garantia, Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana
Resolução n" 105, de 5 de novembro de 1997 . .

7988

Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos
Resolução n'! 116, de 21 de novembro de 1997 .

8010

ESTADO DE MATO GROSSO
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Perenização
das Travessias do Estado; União Federal, garantia; Resolução n" 101 de
23 de outubro de 1997, alteração
Resolução n'~ 110, de 13 de novembro de 1997 .

7997

ESTADO DE SANTA CATARINA
Letra Financeira do Tesouro (LFTSC), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'! 107, de 12 de novembro de 1997 .

7991

ESTADO DE SÃO PAULO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Resolução n'! 118, de 24 de novembro de 1997
Publicada no DO de 24 de novembro de 1997 .
Retificada no DO de 26 de novembro de 1997

8013
8040

ESTADO DE SERGIPE
Letra Financeira do Tesouro (LFTSE), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 111, de 14 de novembro de 1997.

7999

Col, Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8064
ESTADO DO CEARÁ
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa Rodoviário; União
Federal, garantia
Resolução n'.! 119, de 28 de novembro de 1997 .

8016

Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto Piloto do Programa
de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos; União Federal,
garantia
Resolução n" 120, de 28 de novembro de 1997 .

S018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados; União Federal, garantia
Resolução n" 114, de 20 de novembro de 1997 .

8005

ESTADO ver SETOR PÚBLICO ESTADUAL
ESTANHO
Acordo Constitutivo da Associação dos Países Produtores de Estanho;
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 64, de 5 de novembro de 1997

7975

EXPORTAÇÃO
Bens; Serviços; Financiamento, concessão
Medida Provisória n'! 1.574-7, de 27 de novembro de 1997

7958

EXPORTAÇÃO INDIRETA
Normas
Medida Provisória n" 1.598, de 11 de novembro de 1997 .

7571

F
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
Fundo Social de Emergência; Saneamento financeiro; Arts. 71 e 72/Ato
das Disposições Transitórias, alteração; Emenda Constitucional de
Revisão n 2 1194
Emenda Constitucional n'! 17, de 25 de novembro de 1997

7521

FLORESTA ver ÃREA FLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8065
FRANÇA
Acordo de Cooperação para a Modernização e o Reaparelhamento do
Departamento de Polícia Federal; Texto, aprovação; Ministério da Justiça; Brasil
Decreto Legislativo n Q 77, de 25 de novembro de 1997

7984

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória n" 1.543-29, de 27 de novembro de 1997 .
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica
Medida Provisória n" 1.534-12, de 27 de novembro de 1997 ....

7908

7876

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, QUEDAS DO
IGUAÇU (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 74, de 24 de novembro de 1997

7982

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
Medida Provisória n'.! 1.591-1, de 6 de novembro de 1997

7750

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n" 1.551-29, de 27 de novembro de 1997

7945

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbras)
Medida Provisória n'-' 1.469-24, de 6 de novembro de 1997

7612

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n" 8.019/90, alteração
Medida Provisória n" 1.475-33, de 6 de novembro de 1997

7615

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)
Dívidas, responsabilidades, novação
Medida Provisória n" 1.520-14, de 6 de novembro de 1997

7636

Gestão, transferência; Banco do Brasil; Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei ns 2.406/88, alteração
Medida Provisória »« 1.520-14, de 6 de novembro de 1997

7636

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8066
FUNDO DE GARAN'l'IAÀEXPORTAÇÃO (FGEI
Criação
Medida Provisória n'.! 1.583·3, de 20 de novembro de 1997

7858

FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE
(FGPC)
Criação
Medida Provisória n'.! 1.601, de 11 de novembro de 1997.

7576

FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA
Saneamento financeiro; Fazenda Pública Federal; Arts. 71 e 72/Ato das
Disposições Transitórias, alteração; Emenda Constitucional de Revisão
n" 1/94
Emenda Constitucional n '.! 17, de 25 de novembro de 1997

7521

G
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÃRIA (GAF)
Criação
Medida Provisória n" 1.587-3,13 de novembro de 1997

7821

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE INFORMAÇÕES ESTRATÊGICAS
WDI)
Criação
Medida Provisória n'.! 1..587-3, 13 de novembro de 1997

7821

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA
CGDC)
Criação; Ministério das Relações Exteriores
Medida Prouisória u" 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada naDO de Lsde
novembro de 1997 . .

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CGDCT)
Criação; Planejamento e Infra-estrutura em Ciência e Tecnologia
Medida Provisória n" 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada noDO de 31 de outubro de 1997 e retificada noDO de 1Q de
novembro de 1997 ,

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA
AGROPECUÃRIA (GDA)
Criação
Medida Provisória n'.! 1.588-2, de 13 de novembro de 1997

7832

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

806,
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n" 1.547-37, de 27 de novembro de 1997

791E

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória n" 1.547-37, de 27 de novembro de 1997

7916

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL À JU8TIÇA(GFJ)
Criação
Medida Provisória n" 1.587-3, 13 de novembro de 1997

7821

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDD)
Criação; Ministério das Relações Exteriores
Medida Prouisória n" 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de 1é'. de
novembro de 1997 ,

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação
Medida Provisória n" 1.588-2, de 13 de novembro de 1997

7832

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n'! 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de 12 de
novembro de 1997 .

6892

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória »" 1.548-38, de 27 de novembro de 1997

7918

GRATIFICAÇÃO PROVISÔRIA
Criação
Medida Provisória u" 1.587-3,13 de novembro de 1997

7821

GRUPO-DEFE8AAÊREA E CONTROLE DO TRÃFEGO AÊREO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n'! 1.547-37, de 27 de novembro de 1997

7916

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8068

H
HABEAS-DATA
Direito a informação, regulamentação
Lei n" 9.507, de 12 de novembro de 1997

7525

I
IMÓVEL
Alienação fiduciária, criação
Lei n'! 9.514, de 20 de novembro de 1997
Publicada no DO de 21 de novembro de 1996..
Retificada no DO de 24 de novembro de 1997

7539
8039

União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis nvs 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória n'! 1.567-9, de 6 de novembro de 1997

7722

IMPORTAÇÃO

MuIta
Medida Provisória n" 1.569-8, de 13 de novembro de 1997

7812

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
MedidaProvisária n" 1.593-1, de 13 de novembro de 1997

7841

IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração
Medida Provisória n~ 1.559-19, de 6 de novembro de 1997

7713

Operações de caráter cultural ou artístico, normas; Lei n" 8.313/91,
alteração
Medida Provisória n'-' 1.589-2, de 20 de novembro de 1997

7861

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n" 1.593-1, de 13 de novembro de 1997 .

7841

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória n" 1.562-11, de 6 de novembro de 1997

7715

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8069
INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados OPD, isenção; Imposto de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n" 1.593-1, de 13 de novembro de 1997

7841

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n" 1.534-12, de 27 de novembro de 1997

7876

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN)
Extinção
Medida Provisória n ll 1.576-6, de 27 de novembro de 1997

7959

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Dívida, amortização, parcelamento
Medida Provisória n" 1.571-8, de 20 de novembro de 1997
Estados, Distrito Federal, Municípios e Sistema Único de Saúde; Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória n ll 1.571-8, de 20 de novembro de 1997
Tesouro Nacional, quitação de débitos
Medida Provisória n~ 1.586-2, de 6 de novembro de 1997

7850

7850
7747

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço púbhco; Lei n" 8. 745/S3,
alteração
Medida Provisória n IJ 1.554-21, de 6 de novembro de 1997

7709

ITÁLIA
Acordo de Cooperação Cultural, texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n~ 62, de 5 de novembro de 1997

7973

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamento fiscal; Crédito especial
Lei n IJ 9.511, de 18 de novembro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n IJ 9.518, de 20 de novembro de 1997
JUSTIÇA DO TRABALHO
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'! 9.518, de 20 de novembro de 1997

7532
7556

7556

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, nov.1997

8070
JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento fiscal; Crédito especial
Lei n~ 9.511, de 18 de novembro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n~ 9.518, de 20 de novembro de 1997

7532
7556

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON
Extinção
Medida Provisória n" 1.591-1, de 6 de novembro de 1997

7750

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nss 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória »" 1.480-36, de 6 de novembro de 1997

7625

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Santa Catarina
Resolução n'' 107, de 12 de novembro de 1997
Dívida mobiliária; Estado de Sergipe
Resolução n" 111, de 14 de novembro de 1997
LICITAÇÃO
Administração pública; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7991
7999

7808

M
MARINHA
Quadros de Oficiais; Praças; Reestruturação
Lei n'' 9.519, de 26 de novembro de 1997

7557

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provisória n~ 1.477-42, de 6 de novembro de 1997

7617

MÉXICO
Acordo de Cooperação para o Combate ao Narcotréfico e à Farmacodependência; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n~ 67, de 5 de novembro de 1997

7977

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8071
MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'.! .9.509, de 18 de novembro de 1997

7530

MINISTÉRIO DAAERONÃUTICA
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.509, de 18 de novembro de 1997

7530

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMAAGRÃRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória fi'.! 1.547-37, de 27de novembro de 1997

7916

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento fiscal; Crédito especial
Lei n'.! 9.508, de 18 de novembro de 1997
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.516, de 20 de novembro de 1997
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.509, de 18 de novembro de 1997
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Orçamento fiscal; Crédito suplementar
Lei n'! 9.517, de 20 de novembro de 1997
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC),
criação
Medida Provisória n'.! 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de F de
novembro de 1997 .
Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), criação
Medida Provisória n" 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de F de
novembro de 1997 .
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.509, de 18 de novembro de 1997
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força Terrestre
Resolução n'.! 108, de 13 de novembro de 1997 .
Resolução n'.! 109, de 13 de novembro de 1997 .

7529
7554
7530

7555

6892

6892
7530

7993
7995

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8072
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'.! 1.555-17, de 27 de novembro de 1997

7957

Orçamento fiscal; Crédito suplementar
Lei n'! 9.510, de 18 de novembro de 1997

7531

MINISTÉRIO PÚBLICO
Ação pública; Lei das Contravenções Penais; Decreto n? 3.688/41, revo-

gação
Lei n'.! 9.521, de 27 de novembro de 1997

7567

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória u" 1.549-36, de 6 de novembro de 1997

7673

MUNICÍPIO
Dividas., amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS)
Medida Provisória n" 1.571-8, de 20 de novembro de 1997

7850

Operação financeira; Empréstimos interno e externo; Resolução n" 69 de
dezembro de 1995, alteração
Resolução n" 117, de 24 de novembro de 1997 ....

8012

MUNICÍPIO DE GOIOERÉ (PR)
Operação financeira; Empréstimo interno; Obras de Infra-estrutura
Urbana
Resolução n" 104, de 5 de novembro de 1997

7987

MUNICípIO DE LINHARES
Operação financeira; Empréstimo interno; Sistema de esgotamento
sanitário e pavimentação de bairros
Resolução n'.! 113, de 20 de novembro de 1997 .

8003

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória n~ 1.553-22, de 27 de novembro de 1997

7952

Utilização; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.538-47, de 27 de novembro de 1997

7881

NTN oer NOTA DO TESOURO NACIONAL

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8073

o
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Goioerê
(PR)
Resolução n'! 104, de 5 de novembro de 1997 ....

7987

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Programa de Perenização das Travessias do Estado; Estado de
Mato Grosso; União Federal, garantia; Resolução n2101 de 23 de outubro de 1997, alteração
Resolução »." 110, de 13 de novembro de 1997
Programa de Reaparelhamento da Marinha Brasileira
Resolução n" 115, de 20 de novembro de 1997 ....
Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força Terrestre;
Ministério do Exército
Resolução n IJ 108, de 13 de novembro de 1997
Resolução n" 109, de 13 de novembro de 1997

7997
8008

7993
7995

Programa de Reforma da Educação Profissional (Proep)
Resolução n'! 112, de 19 de novembro de 1997

8001

Programa Rodoviário; Estado do Ceará; União Federal, garantia
Resolução n'! 119, de 28 de novembro de 1997
.

8016

Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos; Estado da Bahia
Resolução n" 116, de 21 de novembro de 1997

8010

Projeto de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais
Resolução n" 106, de 5 de novembro de 1997

7989

Projeto Piloto do Programa de Gerenciamento e Integração dos
Recursos Hídricos; Estado do Ceará; União Federal, garantia
Resolução n'! 120, de 28 de novembro de 1997

8018

Empréstimo interno
Obras de Infra-estrutura Urbana; Município de Goioerê (PR)
Resolução n'.' 104, de 5 de novembro de 1997
Programa deApoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado de São Paulo
Resolução n'! 118, de 24 de novembro de 1997
Publicada no DO de 24 de novembro de 1997 ....
Retificada no DO de 26 de novembro de 1997 ..

7987

8013
8040

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8074
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado do Rio Grande do Sul; União Federal, garantia
Resolução n'' 114, de 20 de novembro de 1997
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
Estado de São Paulo
Resoluçâo n'.! 118, de 24 de novembro de 1997
Publicada no DO de 24 de novembro de 1997
Retificada no DO de 26 de novembro de 1997 .
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana; Estado
da Bahia, garantia
Resolução n'.! 105, de 5 de novembro de 1997
Sistema de esgotamento sanitário e pavimentação de bairros;
Município de Linhares
Resolução n'.! 113, de 20 de novembro de 1997
Empréstimos interno e externo; Estados, Distrito Federal e Municípios; Resolução ns 69 de dezembro de 1995, alteração
Resolução n~ 117, de 24 de novembro de 1997

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercícios
9.293/96, alteração
Medida Provisória n'o? 1.579"14, de
Normas; Exercício de 1997; União
Medida Provisória n" 1.603, de 27

8005

8013
8040
7988
8003
8012

de 1996 e 1997; Leis nvs 9.082/95 e
13 de novembro de 1997
Federal; Lei n" 9.293/96, alteração
de novembro de 1997 .

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito especial
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)
Lei n" 9.512, de 18 de novembro de 1997 .
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n 9.511, de 18 de novembro de 1997 .
Justiça Eleitoral
Lei n" 9.511, de 18 de novembro de 1997 .
Ministério da Justiça
Lei n" 9.508, de 18 de novembro de 1997 .
Crédito extraordinário
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n!.' 1.555-17, de 27 de novembro de 1997 ..
Q

Crédito suplementar
Justiça Eleitoral
Lei n'! 9.518, de 20 de novembro de 1997.

7815
7609

7533

7532

7532
7529

7957

7556
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8075
Ministério da Justiça
Lei n" 9.510, de 20 de novembro de 1997 .
Ministério das Minas e Energia
Lei n" 9.517, de 20 de novembro de 1997 ".
Ministério dos Transportes
Lei fI'..' 9.510, de 18 de novembro de 1997.

7554
7555
7531

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n'! 9.518, de 20 de novembro de 1997 .
Justiça do Trabalho
Lei n" 9.518, de 20 de novembro de 1997 .
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997 .
Ministério da Aeronáutica
Lei n'-' 9.509, de 18 de novembro de 1997 .
Ministério da Justiça
Lei n'-' 9.509, de 18 de novembro de 1997.
Ministério das Relações Exteriores
Lei 10'-' 9.509, de 18 de novembro de 1997.
Presidência da República
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997 .
Superior Tribunal de Justiça
Lei n'! 9.518, de 20 de novembro de 1997 .
Supremo Tribunal Federal
Lei n" 9.518, de 20 de novembro de 1997 ..

7556
7556
7530
7530
7530
7530
7530
7556
7556

p
PAÍSES BAIXOS
Acordo Relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas de Dependentes do Pessoal Diplomático; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo u" 66, de 5 de novembro de '1997

7976

PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI
Limites, ampliação; Decreto n" 97.688/89
Lei H'! 9.513, de 20 de novembro de 1997

7534

PESSOA JURÍDICA
Contribuição; Programa de Integração Social; Lei n" 8.212191
Medida Provisória nY 1.537-45, de27 de.novembro de 1997
Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, LI, p.S055-S084,nov.

7878
1~97

8076
PIS/PASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM CIÊNCIAE TECNOLOGIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT), criação
Medida Provisória n" 1.548-37, de 30 de outubro de 1997
Publicada no DO de 31 de outubro de 1997 e retificada no DO de P de
novembro de 1997 .

6892

PLANO DE CARREIRA
Banco Central do Brasil; Servidor
Medida Provisória n'-' 1.535-11, de 6 de novembro de 1997

7650

PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n Q 8.212/91, alteração
Medida Provisória n'-' 1.596-14, de 10 de novembro de 1997

7782

PODER EXECUTIVO
Carreiras, criação
Medida Provisória n" 1.588-2, de 13 de novembro de 1997

7832

Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás), reestruturação
Medida Provisória n" 1.531-12, de 13 de novembro de 1997

7808

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei ns 8.437/92, alteração
Medida Provisória n" 1.577-6, de 27 de novembro de 1997

7966

PORTO ver TRABALHO PORTUÃRIO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização
Medida Provisória

n~

1.549·36, de 6 de novembro de 1997

Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n" 9.509, de 18 de novembro de 1997

7673
7530

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, planos; Lei n'2 8.213/91, alteração
Medida Provisória n~ 1.596-14, de 10 de novembro de 1997

7782

Benefícios, reajuste
Medida Provisória n~ 1.463-19, de 6 de novembro de 1997

7610

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,

ri.

11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8077
PROFESSOR
Admissão
Lei n" 9.515, de 20 de novembro de 1997

7553

PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÀO E AO AJUSTE FISCAL
DOS ESTADOS
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Rio Grande do Sul;
União Federal, garantia
Resolução n'!.114, de 20 de novembro de 1997

8005

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de São Paulo
Resolução n'.! 118, de 24 de novembro de 1997
Publicada no DO de 24 de novembro de 1997
Retificada no DO de 26 de novembro de 1997

8013
8040

PROGRAMA DE INTEGRAÇÀO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição; Lei n" 8.212/91
Medida Provisória n'.! 1.537-45, de 27 de novembro de 1997

7878

PROGRAMA DE INTEGRAÇÀO SOCIAL E DE FORMAÇÀO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Contribuição
Medida Provisória n'!.1.546-26, de 27 de novembro de 1997

7911

PROGRAMA DE PERENIZAÇÀO DAS TRAVESSIAS DO ESTADO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado de Mato Grosso; União Federal, garantia; Resolução n" 101 de 23 de outubro de 1997, alteração
Resolução n." 110, de 13 de novembro de 1997 .

7997

PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO DA MARINHA BRASILEIRA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n" 115, de 20 de novembro de 1997

.

8008

PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÀO DA FORÇA
TERRESTRE
Operação finanaceira; Empréstimo externo; Ministério do Exército
Resolução n" 108, de 13 de novembro de 1997 .
Resolução n~ 109, de 13 de novembro de 1997 .

7993
7995

PROGRAMA DE RECUPERAÇÀO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado da Bahia, garantia
Resolução n 210S, de 5 de novembro de 1997

7988
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8078
PROGRAMA DE REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEPl
Operação financeira; Empréstimo externo
Resotucão n u 112, de 19 de novembro de 1997

8001

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO Ã CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n'' 8.313/91, alteração
MedidccPrcoieório. né! 1.589-2, de 20 de novembro de 1997

7861

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron), inclusão
Medida Provisória nl.! 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), inclusão
Medida Provisória n" 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Companhia Energética de Alagoas (Ceal), inclusão
Medida Provisória n" 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Companhia Energética do Piauí (Cepisa), inclusão
Medida Provisória nl.! 1.580-4, de 13 de novembro de 1997

7819

Normas, alteração; Lei n" 9.491/97
Medida Provisória n" 1.594-1, de 20 de novembro de 1997

7874

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n!! 1.538-47, de 27 de novembro de 1997

7881

PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO
Criação
Medida Provisória n!! 1.591·1, de 6 de novembro de 1997

7750

PROGRAMA RODüVIÃRIO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Ceará; União
Federal, garantia
Resoluçào n!! 119, de 28 de novembro de 1997 .

8016

PROJETO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos; Estado da Bahia
Resoluçào ni! 116, de 21 de novembro de 1997 ...

8010

PROJETO DE RESTAURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS
FEDERAIS
Operação financeira; Empréstimo externo
Resoluçào n" 106, de 5 de novembro de 1997

7989

Cal. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8079
PROJETO PILOTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E INTEGRAçÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Ceará; União
Federal, garantia
Resolução n~ 120, de 28 de novembro de 1997 .

8018

R
RÃDIO AZUL CELESTE LTDA, AMERICANA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n~ 76, de 24 de novembro de 1997

7983

RÃDIO DIFUSORA TAUBATÉ LTDA, TAUBATÉ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 71, de 18 de novembro de 1997

7980

RÃDIO E JORNAIS DO CEARÃ S.A., FORTALEZA (CE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 73, de 24 de novembro de 1997

7981

RÃDIO LONDRINAS.A., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 75, de 24 de novembro de 1997

7983

RÃDIO RIBEIRÃO PRETO LTDA, RIBEIRÃO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 72, de 18 de novembro de 1997

.

7981

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural de Quedas do Iguaçu, Quedas do Iguaçu (PR)
Decreto Legislativo n~ 74, de 24 de novembro de 1997
Rádio Azul Celeste Ltda., Americana (SP)
Decreto Legislativo n~ 76, de 24 de novembro de 1997
Rádio Difusora Taubaté Ltda., Taubaté (SP)
Decreto Legislativo n~ 71, de 18 de novembro de 1997
Rádio e Jornais do Ceará S.A., Fortaleza (CE)
Decreto Legislativo n~ 73, de 24 de novembro de 1997
Rádio Londrina S.A., Londrina (PR)
Decreto Legislativo n~ 75, de 24 de novembro de 1997
Rádio Ribeirão Preto Ltda., Ribeirão Preto (SP)
Decreto Legislativo n~ 72, de 18 de novembro de 1997

7982
7983
7980
7981
7983
7981

CoI. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8080
Sistema Clube de Comunicação Ltda., Ribeirão Preto (SP)
Decreto Legislativo n'' 70, de 18 de novembro de 1997
Televisão Chapecó S.A., Chapecó (SC)
Decreto Legislativo n'! 69, de 18 de novembro de 1997 ....

7979
7979

REAL
Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n'' 1.540-31, de 27 de novembro de 1997...

7889

REFORMA AGRÁRIA
Regulamentação; Lei n'! 8.629/93. alteração
Medida Provisória n" 1.577-6, de 27 de novembro de 1997

7966

s
SALÁRIO MÍNIMO
Rejuste
Medida Provisória n'! 1.463-19, de 6 de novembro de 1997
Medida Provisória n" 1.572-7, de 20 de novembro de 1997
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n'J1.565-11, de 20 de novembro de 1997
SEGURIDADE SOCIAL
Alíquotas de contribuição; Servidor público civil
Medida Provisória n" 1.482-42, de 6 de novembro de 1997
Alíquotas de contribuição, alteração
Medida Provisória n~ 1.463-19, de 6 de novembro de 1997
Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n" 1.475-33, de 6 de novembro de 1997
Medida Provisória n" 1.596-14, de 10 de novembro de 1997
SERVIÇO PÚBLICO
Concessão, permissão: Constituição Federal, art. 175; Lei n" 8.987/95,
alteração
Medida Provisória n~ 1.531-12, de 13 de novembro de 1997
Concessão, permissão, prorrogação; Normas; Lei n" 9.074/95, alteração
Medida Provisória n" 1.531-12, de 13 de novembro de 1997
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!:! 1.554-21, de 6 de novembro de 1997

7610
7856

7847

7632
7610
7615
7782

7808
7808

7709
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8081
SERVIDOR
Plano de carreira; Banco Central do Brasil
Medida Provisória n" 1.535-11, de 6 de novembro de 1997

7650

SERVIDOR INATIVO
Contribuição, criação
Medida Provisória n'.! 1.463-19, de 6 de novembro de 1997

7610

SERVIDOR PÚBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n'.! 1.479"34, de 6 de novembro de 1997
Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n" 8.460/92, alteração
Medida Provisória n'.! 1.595-14, de 10 de novembro de 1997

7624
7761

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Regime Jurídico, normas; Lei n 2 8.112/90, alteração
Medida Provisória n" 1.595-14, de 10 de novembro de 1997
Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nss 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n" 1.480-36, de 6 de novembro de 1997
Seguridade social, alíquotas de contribuição
Medida Provisória n'-'-1.482-42 de 6 de novembro de 1997

7632

SETOR PÚBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade Financeira Bancária
Medida Provisória n'-'-1.590-17, de 20 de novembro de 1997

7865

SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA., RIBEIRÃO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 70, de 18 de novembro de 1997

7979

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n" 1.550-46, de 27 de novembro de 1997

7930

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE
BAIRROS
Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Linhares
Resolução n'-'-113, de 20 de novembro de 1997 .

8003

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n" 1.550-46, de 27 de novembro de 1997 ....

7930

7761

7625

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, novo 1997

8082
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei ns 8.692/93, alteração
Medida Provisória n~ 1.520-14, de 6 de novembro de 1997

7636

Financiamento, transferência; Lei n" 8.004/90, alteração
Medida Provisória n~ 1.520-14, de 6 de novembro de 1997

7636

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n" 8.100/90, alteração
Medida Provisória n" 1.520-14, de 6 de novembro de 1997

7636

SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO
Normas

Lei n!! 9.514, de 20 de novembro de 1997
Publicada no DO de 21 de novembro de 1996 ...

7539

Retificada no DO de 24 de novembro de 1997

8039

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n'! 1.507-26, de 20 de novembro de 1997

7842

SISTEMA úNICO DE SAÚDE
Dívidas., amortização, parcelamento; Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS)
Medida Provisória

n~

1.571-8, de 20 de novembro de 1997

7850

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Extinção
Medida Provisória

n!!

1.576-6, de 27 de novembro de 1997

7963

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n!.! 9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Orçamentos fiscal e da seguridade social; Crédito suplementar
Lei n~9.518, de 20 de novembro de 1997

7556

T
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Cultural de Quedas do Iguaçu, Quedas do Iguaçu (PR)
Decreto Legislativo n" 74, de 24 de novembro de 1997

7982

Col. Leis. Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 1S9, n. 11, t. 1, p. 8055-8084, nov. 1997

8083
Rádio Azul Celeste Ltda., Americana (SP)
Decreto Legislativo n Q 76, de 24 de novembro de 1997
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DECRETOS

DECRETO NO 2.362, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga prazo de remanejamento de
cargos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1" do Decreto n" 1.820, de 26 de fevereiro de
1996.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revoga-se o Decreto n 2 2.328, de 30 de setembro de
1997.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176 2 da Independência e 109 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.363, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º
do Decreto nº 2.281, de 24 dejulho de 1997, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1997, o prazo
de remanejamento dos seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas
(FG), alocados ao Ministério da Fazenda pelo Decreto n" 2.281, de 24
de julho de 1997: um DAS 101.5, quatro DAS 101.1, dois DAS 102.4,
dois DAS 102.3 e três FG-1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 2' do Decreto n' 2.281, de 24 de julho de 1997.
Art. 2' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 2.364, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Altera o Decreto n" 2.335, de 6 de outubro de 1997, que constituiu a Agência NacionaZde Energia Elétrica (Aneel).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1997, o prazo
fixado no art. 4' do Decreto n" 2.335, de 6 de outubro de 1997.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
DECRETO Nº 2.365, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Concede indulto, comuta penas e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso XII, da Constituição, e tendo em vista a
decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e
a tradição comemorativa do Natal de conceder perdão aos condenados em condições de merecê-lo, proporcionando-lhes a oportunidade
de retorno mais rápido ao convívio social, como estimulo ao esforço
de ressocialização,
DECRETA:

Art. 1º É concedido indulto:
I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior
a seis anos, que cumprir, até 25 de dezembro de 1997, um terço da
pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
H - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a
seis anos, desde que tenha, até 25 de dezembro de 1997, completado
sessenta anos de idade, e cumprido, no mínimo, um terço da pena, se
não reincidente, ou metade, se reincidente;

IH - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a
seis anos, que tenha cometido o crime com menos de vinte e um anos
de idade, e cumprido, até 25 de dezembro de 1997, no mínimo, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
N - ao condenado, pai ou mãe de filho menor de doze anos de
idade incompletos até 25 de dezembro de 1997, de cujos cuidados necessite, desde que tenha cumprido, até aquela data, no mínimo, um
terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
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v - ao condenado que tenha cumprido, ininterruptamente,
quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente;
VI - ao condenado à pena privativa de liberdade, que se encontre doente em estágio terminal, comprovado por laudo de médico
oficial ou, na falta deste, de médico designado, desde que não haja
oposição do beneficiado, mantido o direito de assistência nos termos
do art. 196 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O indulto previsto neste decreto não se estende às penas acessórias (Código Penal Militar) e aos efeitos da
condenação.
Art. 2º O condenado que, até 25 de dezembro de 1997, tenha
cumprido, no mínimo, um quarto da pena, se não reincidente, ou um
terço, se reincidente, e não preencha os requisitos previstos no artigo anterior, terá comutada sua pena com redução de um quarto, se
não reincidente, e de um quinto, se reincidente.
Art. 3' Os beneficios previstos neste decreto são aplicáveis
ainda que:
I - da sentença condenatória transitada em julgado para a
acusação, tenha sido interposto recurso pela defesa, sem prejuízo do
julgamento da instãncia superior;
II - haja recurso da acusação que não vise a alterar o quantum
da pena aplicada, a que for negado provimento ou que seja provido
sem alterar as condições exigidas para os benefícios.
Art. 4º A suspensão condicional da pena, o livramento condicional ou a pena pecuniária não impedem a concessão do indulto ou
da comutação.
Art. 5º No tocante aos beneficiados por comutações anteriores,
o cálculo dos benefícios deve ser procedido sobre o restante da pena,
observando-se a remição, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984.
Art. 6º Constituem, também, requisitos para a concessão do
indulto e da comutação:
I - que o condenado não tenha cometido falta grave, apurada
na forma prevista na Lei n' 7.210, de 1984, durante os últimos doze
meses de cumprimento da pena, computada a detração (art. 42 do
Código Penal);
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U - que o condenado não esteja sendo processado por outro
crime, incluído dentre os previstos no art. 8º deste decreto ou praticado com violência contra a pessoa.

Art. 7º As penas correspondentes a infrações diversas devem
somar-se para efeito do indulto e da comutação.
Parágrafo único. As somas das penas de que trata o caput deste artigo não elide as restrições do art. 8º deste decreto.

Art. 8º

Os benefícios previstos neste decreto não alcançam:
I - os condenados por crimes de racismo, tortura, terrorismo
e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
U - os condenados por crimes hediondos definidos na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, modificada pela Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994;
lU - os condenados por crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam às hipóteses previstas nos incisos anteriores;
N - o condenado por decisão transitada em julgado que, embora solvente, tenha deixado de reparar o dano causado pelo crime.
Art. 9º A autoridade que custodiar o condenado ou que for responsável pelo acompanhamento do livramento condicional encaminhará ao Conselho Penitenciário indicação, devidamente instruída,
daqueles que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão
lias benefícios previstos neste decreto, no prazo de trinta dias, contados de sua publicação.
§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá iniciar-se de ofício ou a requerimento do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de autoridade administrativa, e do
médico que assiste o condenado doente em estado terminal.
§ 2' O Conselho Penitenciário do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de trinta dias, encaminhará as indicações por ele examinadas, com parecer obrigatório, ao Juízo da Execução.
§ 3º A decisão do Juiz da Execução Penal, que conceder ou negar os benefícios previstos neste decreto, será prolatada dentro de
trinta dias a contar do recebimento da manifestação do Conselho Penitenciário.
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Art. 10. Os órgãos centrais da Administração Penitenciária
preencherão o quadro estatístico, de acordo com o modelo anexo a
este decreto, devendo encaminhá-lo, até 31 de março de 1998, ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), da Secretária de Justiça do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo será
fiscalizado pelo Depen e verificado nas oportunidades de inspeção ou
de estudo de projetos lastreados em recursos do Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen),
Art. 11.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Indulto de Natal 1997
Anexo ao Decreto nº 2.365, de 5 de novembro de 1997
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DECRETO Nº 2.366, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Regulamenta a Lei n Q 9.456, de 25 de
abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares (SNPCj e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo o disposto na Lei
n'' 9.456, de 25 de abril de 1997,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Aproteção de cultivares, nos termos da Lei n? 9.456, de
25 de abril de 1997, dar-se-á em conformidade com as normas previstas neste decreto.
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os
efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que
poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.
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Seção II
Do Órgão de Proteção de Cultivar

Art. 3º O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC),
criado pela Lei nº 9.456, de 1997, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, é o órgão competente para a proteção de
cultivares no País, cabendo-lhe especialmente:
I - proteger as novas cultivares e as cultivares essencialmente derivadas, outorgando-lhes os certificados de proteção correspondente;
II - divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos, necessários à abertura de pedidos de
proteção, bem como a data-limite, na hipótese da alínea a do § 1º do
art. 6º deste decreto, para apresentação dos pedidos;
III - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado
da Agricultura e do Abastecimento normas complementares, no âmbito de sua competência, sobre a proteção de novas cultivares e de
cultivares essencialmente derivadas, bem assim de cultivares passíveis de proteção na forma do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.456, de 1997, de
qualquer gênero ou espécie vegetal, e estabelecer os formulários necessários à tramitação do pedido de proteção.

N - receber, protocolizar, deferir e indeferir pedidos de proteção, formalizados mediante requerimento assinado pela pessoa fisica ou jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador
devidamente habilitado;
V - receber, protocolizar, julgar, deferir e indeferir pedidos
de impugnação apresentados por terceiros ou pelo requerente do direito de proteção;

VI - receber, protocolizar, instruir e encaminhar ao Ministro
de Estado da Agricultura e do Abastecimento recursos apresentados
por terceiros ou pelo requerente do pedido de proteção;
VII - divulgar, mediante publicação no Diário Oficial da União e
em publicação periódica especializada, os extratos dos pedidos de proteção, a proteção concedida, as transferências de titularidade, a declaração de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, a
suspensão transitória, a extinção da proteção e a nulidade ou o cancelaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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mento dos certificados de proteção e outros atos, despachos e decisões
administrativas decorrentes da proteção de cultivares.
VIII - conceder, manter, transferir, cancelar e anular Certificado Provisório de Proteção e Certificado de Proteção de Cultivar;
IX - estruturar ou credenciar bancos destinados à conservação de amostras vivas que integrarão a coleção de germoplasma de cultivares protegidas;
X - determinar a realização de ensaios de campo e testes em
laboratórios para diferenciação da cultivar, quandojulgar necessários;
XI - fiscalizar o cumprimento das normas legais pertinentes
à proteção e ao direito de proteção;
XII - fornecer certidões relativas às matérias de que trata a
Lei n" 9.456, de 1997;
XIII -

estabelecer os modelos de certificados de proteção;

XIV - emitir parecer técnico conclusivo em processos de requerimento de licença compulsória da cultivar protegida, bem como
adotar as medidas complementares, referentes à comunicação às partes interessadas e acompanhamento da implementação da licença
concedida;
XV - emitir parecer técnico conclusivo com vistas a subsidiar
declaração de uso público restrito de cultivar protegida;

XVI - criar grupo de trabalho composto de especialistas para
prestar assessoramento em matérias específicas;
XVII -

opinar sobre a conveniência de assinatura, ratificação

ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre prote-

ção de cultivares;
XVIII - averbar, no cadastro de cultivar protegida, as decisões
relativas a processos de licença compulsória e de declaração de uso público restrito;
XIX - indicar a participação de servidores em reuniões técnicas, comités e grupos de trabalho de ãmbito nacional e internacional sobre proteção de cultivares;
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xx - relacionar-se com instituições públicas e privadas, de
âmbito nacional, internacional e estrangeira, com o objetivo de manter banco de dados de denominações e de descritores de cultivares,
bem como para intercâmbio técnico-científico na área de proteção de
cultivares;
XXI - implantar e manter atualizado o Cadastro Nacional de
Cultivares Protegidas (CNCP);
Parágrafo único. Os serviços técnicos de que tratam os incisos
IX e X deste artigo poderão ser realizados por convênios ou contratos, ou pelar sistema de credenciamento, com instituições públicas
ou privadas.

Art. 4 2 O SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para verificar se a denominação proposta para a cultivar consta como marca de produto
ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar, depositada ou já registrada naquele Instituto.
Parágrafo único. O SNPC se articulará com o INPI visando a
troca de informações pertinentes à proteção de cultivares com as
marcas depositadas e registradas naquele instituto.

Seção II!
Da Proteção de Cultivar em Geral
Art. 5º Considera-se, para os efeitos deste decreto:
I - melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais;
II - descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na
identificação de cultivar;
IlI - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do SNPC, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma
cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;
IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação
própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores atraCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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vés de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componentes de
híbridos;
V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à
venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de
proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não
tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento
do obtentor, há mais de seis anos, para espécies de árvores e videiras,
e há mais de quatro anos, para as demais espécies;
VI - cultivar distínta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção
seja reconhecida;
VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos
descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo
SNPC;
VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala
comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas;
IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar S8, cumulativamente, for:
a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra
cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação
de genótipo da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às
diferenças resultantes da derivação;
b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem
mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo SNPC;

c) não tenha sido oferecida à venda no País há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo
de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em
outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis
anos, para espécies de árvores e videiras, e há mais de quatro anos,
para as demais espécies;,
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x - linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algnm processo autogâmico continuado;
XI - híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes;
XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento técnico de comprovação de que a nova
cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguiveis de
outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às
suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas;

XIII - amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito
de proteção que, se utilizada na propagação da cultivar, confirme os
descritores apresentados;
XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada
na propagação de uma cultivar;
XV - propagação: a reprodução e a multiplicação de uma
cultivar, ou a concomitância dessas ações;
XVI - material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação;
XVII - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na sua propagação de uma cultivar;

XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais, visando, entre outras,
à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos,
corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal,
florestal e ornamenta!.
Art. 6' É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.
§ l' São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no caput e que já tenham sido oferecidas à venda
até a data do pedido, obedecidas às seguintes condições cumulativas:
a) que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses
após cumprido o disposto no § 2' deste artigo, para cada espécie ou
cultivar;
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b) que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há,
no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

c) a proteção produzirá efeitos tão-somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;
d) a proteção será concedida pelo periodo remanescente aos
prazos previstos no art. 11 da Lei n' 9.456, de 1997, considerada,
para tanto, a data da primeira comercialização.

§ 2' Cabe ao SNPC divulgar, progressivamente, as espécies
vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura
de pedidos de proteção, bem como as respectivas datas-limite para
efeito da alínea a do parágrafo anterior.
§ 3' A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá
a uma escala de espécies, observado o seguinte cronograma, expresso em total cumulativo de espécies protegidas:
a) na data de entrada em vigor deste decreto: pelo menos cinco
espécies;
b) após três anos: pelo menos dez espécies;

c) após seis anos: pelo menos dezoito espécies;
d) após oito anos: pelo menos 24 espécies.

Art. 7' Da denominação de cultivar a ser protegida, deverá
constar no mínimo uma palavra e, no máximo, três, uma combinação alfanumérica, uma combinação de palavras e letras, ou uma
combinação de palavras e números.
§ l' O titular do direito de proteção não poderá utilizar, como
denominação da cultivar, uma designação que:
a) não permita a identificação da cultivar;

b) seja suscetível de indução a erro ou a confusão quanto à origem, à procedência, às características, ao valor ou à identidade da
cultivar, ou quanto à identidade do obtentor;
c) seja idêntica ou possa confundir-se com outra denominação
que designe uma cultivar preexistente de uma mesma espécie botânica ou de uma espécie semelhante;
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d) seja idêntica ou possa confundir-se com outra designação sobre a qual um terceiro possua direito de proteção anterior;

e) seja contrária à moral e aos bons costumes;

fJ se refira unicamente a atributos comuns de outras cultivares
da mesma espécie;
g) conste de um nome botânico ou comum de um gênero ou es-

pécie;
h) sugira que a cultivar derive de outra cultivar ou com essa esteja relacionada, quando este fato não corresponder à realidade;

i) inclua termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos;
j) por motivos distintos, não resulte como denominação genérica da cultivar;
l) reproduza, no todo ou em parte, marca de produto ou serviço
vinculado à área vegetal, ou de aplicação da cultivar, ou marca notória.

§ 2º Quando a cultivar já se encontrar protegida ou em processo de proteção em outro país, deverá ser mantida a mesma denominação, salvo quando esta for inadequada em face de razões
lingüísticas ou por algum dos motivos enumerados no parágrafo anterior, cabendo, neste caso, ao requerente propor outra denominação, sob pena de arquivamento do processo do pedido de proteção.
Art. 8º A pessoa física ou jurídica que produzir para fins comerciais, vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar,
bem como embalar ou armazenar para esses fins material de propagação de cultivar protegida ficará obrigada a utilizar a denominação
aprovada por ocasião da proteção da mesma.
Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, a denominação da cultivar protegida poderá ser associada a uma marca industrial ou comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma
denominação similar, desde que seja facilmente reconhecida e devidamente autorizada pelo titular da referida cultivar.
Art. 9º Durante o prazo de proteção da cultivar o titular deve
garantir que a cultivar protegida permaneça conforme sua descrição, após reproduções ou multiplicações sucessivas ou, quando o
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mesmo haja definido um ciclo particular de reproduções ou multiplicações, ao final de cada ciclo.
Art. 10. O documento original de transferência inter vivos da
titularidade da proteção de cultivar conterá a qualificação completa
do cedente e do cessionário, bem com das testemunhas e a indicação
precisa da cultivar protegida.
CAPÍTULO II
Das Disposições Especificas

Seção I
Do Pedido de Proteção de Cultivar
Art. 11. Somente será aceito pedido de proteção para nova
cultivar ou para cultivar essencialmente derivada na hipótese de o
SNPC ter, previamente, divulgado as espécies vegetais e seus respectivos descritores mínimos.
Parágrafo único. Aplica-se, também, o disposto no caput às
cultivares passiveis de proteção, de que trata o art. 4º, § 1º, da Lei
n" 9.456, de 1997.
Art. 12. O pedido de proteção de cultivar deverá ser apresentado em formulário próprio, a ser estabelecido pelo SNPC.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido de proteção de
cultivar essencialmente derivada, o interessado deverá, sem prejuízo das exigências previstas no art. 14 da Lei nº 9.456 de 1997, indicar, além da origem genética prevista no seu inciso lII, a condição de
essencialmente derivada.
Art. 13. O pedido de proteção de cultivar será apresentado ao
SNPC, que fará a verificação formal preliminar quanto à existência
de sinonímia 8, se inexistente, o protocolizará, desde que devidamente instruído.

Art. 14. Do protocolo do pedido de proteção de cultivar constarão a data e a hora do registro, o número de apresentação do pedido,
o nome e endereço completo do interessado e de seu procurador, se
houver, para fins de prevalência da proteção solicitada.
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Art. 15. Protocolizado o pedido de proteção de cultivar, proceder-se-á à análise para verificação das exigências legais e técnicas,
notadamente quanto aos descritores indicativos das caracteristicas
de DHE, comprovação da efetivação de testes e ensaios com a cultivar, dentre outros.
§ 1º Caso seja detectada a similaridade entre duas ou mais
cultivares da mesma espécie no decorrer da análise do processo, prevalecerá a prioridade do pedido de proteção na forma estabelecida
no artigo anterior.
§ 2º Quando o pedido de proteção não oferecer os elementos
suficientes para a completa análise processual, o SNPC solicitará ao
requerente que, no prazo de sessenta dias, a contar da data do recebimento da notificação, apresente novo relatório técnico descritivo,
bem como outras informações complementares.
§ 3º Cumprida a exigência prevista no parágrafo anterior e
persistindo dúvidas relativas à diferenciação da cultivar, o SNPC
poderá realizar os testes ou ensaios comparativos de campo às expensas do requerente, caso este concorde, ou determinar o arquivamento do pedido.
§ 4º No caso de diligência, o prazo para publicação do pedido
de proteção de cultivar, de até sessenta dias, previsto no art. 16 da
Lei nº 9.456, de 1997, passará a ser contado a partir da data do pleno
atendimento da citada diligência.
§ 5º Publicado o pedido, correrá o prazo de noventa dias para
apresentação de eventuais impugnações.
§ 6º Recebida a impugnação, o SNPC, no prazo de até trinta
dias, cientificará o requerente da proteção, encaminhando-lhe cópia
do inteiro teor da impugnação, para manifestar-se no prazo de trinta
dias, a contar da data do recebimento da notificação.
§ 7º Recebida a defesa do requerente em relação à impugnação, ou decorrido o prazo de trinta dias de que trata o parágrafo anterior, sem manifestação, o SNPC decidirá pelo deferimento ou não
do pedido de proteção.
§ 8º Da decisão que deferir ou denegar o pedido de proteção, caberá recurso no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação, conforme o disposto no § 7º do art. 18 da Lei nº 9.456, de 1997.
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§ 9' Recebido e protocolizado o recurso, o SNPC instruirá o
processo, submetendo-se ao Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, que decidirá no prazo de sessenta dias, a partir daquele registro.
Art. 16. Cabe ao SNPC fazer exigência, após publicado o pedido de proteção, para alteração do nome da cultivar quando for:
I - constatado algnm fato que teria impedido a aceitação da
denominação, se identificado por ocasião da análise do pedido de proteção;
U - solicitado pelo titular do direito ou seu representante legal, devidamente justificado;
Hl - solicitado por terceiro, caso seja constatada a existência
de um direito anterior em relação à denominação.
§ l' Deferido o pedido de alteração da denominação, de que
tratam os incisos U e Hl deste artigo, o SNPC solicitará ao detentor
do direito a indicação de nova denominação, no prazo de sessenta
dias, a contar da data do recebimento da notificação.
§ 2' Caso a solicitação não seja atendida no prazo estipulado
no parágrafo anterior, o pedido será arquivado e cancelado o Certificado Provisório de Proteção, se expedido.
§ 3' Indicada nova denominação para a cultivar, o pedido de
proteção será republicado, restabelecendo-se, em decorrência, o prazo de noventa dias para eventuais impugnações, dando-se ciência ao
requerente.
Art. 17. O titular do direito de proteção de cultivar prestará
ao SNPC todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive quanto à inspeção dos meios adotados para a conservação da amostra viva da cultivar em seu poder.
§ I" As amostras fornecidas para integrar a coleção de germoplasma de cultivares, a que se refere o inciso IX do art. 3' deste decreto, só poderão ser utilizadas para fins de comprovação de
questões afetas à proteção de cultivares.
§ 2' A manipulação e o exame das amostras vivas a que se
refere o parágrafo único do art. 22 da Lei n" 9.456, de 1997, restringir-se-ão à comprovação do teste de DHE da cultivar.
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Art. 18. No pedido de proteção de cultivar, o prazo de oferecimento à venda ou comercialização a ser observado, para os fins previstos no art. 6º deste decreto, será o da primeira operação comercial
da cultivar em referência, como semente básica, registrada, certificada ou fiscalizada.
Art. 19. Serão válidas, para instruir processo administrativo
de pedido de proteção de cultivares, e acompanhamento de sua tramitação, as certidões dos originais das procurações públicas, expedidas pelos órgãos competentes.

Seção II
Do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas (CNCP)
Art. 20. O Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas
(CNCP) conterá, no mínimo:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

-

-

o número do protocolo do pedido de proteção;
o número do Certificado Provisório de Proteção;
o número do Certificado de Proteção de Cultivar;
o nome da espécie (nome botânico e nome comum);
a denominação da cultivar;
a data do início da proteção;
a data do término da proteção;
o nome e endereço do titular da proteção;
o(s) nome(s) do(s) melhorista(s);
o nome e endereço do representante legal;
o nome e endereço do responsável técnico;
a indicação do país de origem da cultivar;
as alterações no certificado de proteção;
as averbações.

Seção III
Da Licença Compulsória
Art. 21. A licença compulsória é o instrumento utilizado pelo
Poder Público para autorizar, a requerimento de legítimo interessado, a exploração de cultivar protegida, independentemente da autorização do seu titular, por prazo de três anos, prorrogável por iguais
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períodos, sem exclusividade, e mediante remuneração, na forma
deste decreto.
§ 1" Considera-se legítimo interessado, para fins de requerer
licença compulsória, o produtor de sementes como definido em lei,
desde que contra ele não exista representação por infração à ordem
econômica, nos termos da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994.
§ 2º Aremuneração a que se refere o caput será arbitrada pelo
SNPC na falta de acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para
a espécie.

Art. 22. O requerimento de licença compulsória deverá ser
instruído com:
I

a qualificação do requerente;

H

a qualificação do titular do direito sobre a cultivar;

IH

a denominação e a descrição suficiente da cultivar;

IV
os motivos do requerimento, observado o disposto no art.
28 da Lei n? 9.456, de 1997;
V - prova escrita de que o requerente esgotou todas as providências ao seu alcance, no sentido de negociar proposta de licença voluntária apresentada ao titular da cultivar ou ao seu procurador;
VI - prova de que o requerente goza de capacidade financeira
e técnica para a exploração da cultivar, consubstanciada em:
a) área de sua propriedade ou cooperada;
b) capacidade de beneficiamento de sementes;
c) capacidade de armazenamento;
d) responsável técnico;
e) laboratório próprio ou de terceiros para análise de sementes;
fJ rede de distribuição de sementes;
g) relação de clientes;
h) relação descritiva das cultivares por ele produzidas e comercializadas, por gênero ou espécie vegetal;
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i) prova do seu registro, como produtor de sementes, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

j) capital compatível com os custos da operação;

VII - outras provas exigidas em ato específico do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), observado, se for o
caso, o disposto no art. 35 deste decreto.
§ 12 O requerente indicará, ainda, a existência de licença voluntária sobre a cultivar, concedida a terceiros, e de ação judicial pendente, pertinente ao mesmo assunto, se delas tiver conhecimento.
§ 2 2 É dever do SNPC e do Cade guardar sigilo, na forma da
lei, sobre as informações prestadas pelo requerente.

Art. 23. Recebido o requerimento de licença compulsória, o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, se entender satisfatoriamente cumpridos os requisitos do artigo anterior, determinará:
I

a autuação do requerimento com os anexos;
a elaboração de parecer técnico pelo SNPC;
111
a intimação do titular da cultivar e, quando couber, do titular de licença voluntária, para que se manifestem, querendo, no
prazo de dez dias, a contar da data do recebimento da intimação;
N - a publicação do extrato do pedido de licença compulsória,
para conhecimento e impuguação de terceiros interessados, no prazo
de dez dias.
11

§ 12 Expirado o prazo de dez dias concedido ao titular da cultivar protegida e ao titular de licença voluntária, se houver, de que
trata o inciso 111 deste artigo, o processo, com ou sem manifestação,
será encaminhado ao Cade, instruído com o parecer técnico, na forma do artigo seguinte, no prazo máximo de quinze dias.
§ 2 2 Se o requerimento não estiver suficientemente instruído
com os documentos que comprovem as exigências previstas no artigo
anterior, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento poderá determinar que o requerente complemente a documentação especificada, no prazo de quinze dias, a contar da data do recebimento da
notificação, sob pena de arquivamento do pedido.
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Art. 24. O parecer técnico do SNPC sobre o requerimento da
licença compulsória conterá:
I - relatório sobre o requerimento que, além de observar o
disposto no art. 22 deste decreto, indicará a existência, se for o caso,
de pedidos anteriores de licença compulsória;
II - avaliação objetiva das conseqüências adversas ao comércio que a licença deseja reparar;
lU - proposta de deferimento ou indeferimento da licença
compulsória, com indicação objetiva dos motivos da recomendação.
Parágrafo único. O SNPC, quando solicitado, prestará ao
Cade as informações adicionais necessárias à instrução do processo
de licença compulsória.
Art. 25. Se não houver necessidade de diligências complementares, o Cade apreciará o requerimento da licença compulsória
no prazo máximo de trinta dias.
Art. 26. Salvo por motivos legitimos, a juízo do Cade, com
base no parecer técnico do SNPC, a licença compulsória caducará,
independentemente de notificação se, no prazo de seis meses, contado da publicação da concessão, o requerente não adotar as providências necessárias à sua implementação.
Parágrafo único. O prazo para implementação do disposto
neste artigo poderá ser prorrogado uma vez, a pedido do interessado,
devidamente justificado.
Art. 27. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na Lei n Q 9.279, de 14 de maio de 1996.

SeçãaN
Do Uso Público Restrito
Art. 28. A cultivar protegida será declarada de uso público
restrito, ex officio, pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às
necessidades da política agricola, nos casos de emergência nacional,
abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial.
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§ l' Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por
ato do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, puder
ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por
ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular,
pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que
notificado e remunerado o titular na forma deste decreto.
§ 2º A notificação de que trata o parágrafo anterior será expedida imediatamente após a publicação da declaração de uso público
restrito e conterá no mínimo:
a) razões da declaração;
b) relação de pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a explorar
a cultivar, contendo o nome, o endereço e o número do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) junto
ao Ministério da Fazenda;
c) remuneração pertinente;
d) volume mínimo anual de material de reprodução ou multiplicação vegetativa da cultivar, necessário à sua exploração.

§ 3º A remuneração pela exploração de cultivar protegida, declarada de uso público restrito, será calculada tomando-se por base
os preços de mercado para a espécie, praticados na data da declaração, levando-se em consideração os fatores que a determinaram.

Seção V
Dos Serviços Públicos
Art. 29. Os serviços de que trata o art. 53 da Lei n? 9.456, de
1997, sujeitos à remuneração pelo regime de preços de serviços públicos específicos, compreendem:
I
II
III
IV
V
VI
VII

pedido de proteção;
anuidade;
transferência de titularidade;
outras alterações no certificado de proteção;
testes de laboratório;
ensaios comparativos de campo sobre a DHE da cultivar;
certidões.
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Art. 30. Compete ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar, arrecadar e aplicar os valores decorrentes da prestação
dos serviços de que trata o artigo anterior, bem como promover as
suas atualizações.

Parágrafo único.

O produto da arrecadação, a que se refere

°

capui, será aplicado na capacitação de pessoal e na implantação,

aparelhamento, aperfeiçoamento e execução dos serviços de que trata este decreto.

Seção VI
Da Comissão Nacional de Proteção de Cultivares (CNPC)
Art. 31. Fica criada, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, de caráter consultivo e de assessoramento ao 8NPC, a
Comissão Nacional de Proteção de Cultivares (CNPC), sob a presidência do Titular do SNPC, composta de um representante de cada
órgão e entidade a segnir discriminados:
I - Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento;
II
Ministério das Relações Exteriores;
III
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IV
Ministério da Ciência e Tecnologia;
V
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal;
VI
entidade nacional que congregne os Obtentores Vegetais;
VII
Associação Brasileira dos Produtores de Sementes;
VIII
Organização das Cooperativas Brasileiras;
IX
Confederação Nacional da Agricultura;
X
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
XI
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
§ 1Q Os membros do CNPC serão designados pelo Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.
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§ 2º No prazo de trinta dias, após a publicação deste decreto, os
órgãos e entidades relacionados no caput deste artigo indicarão os representantes, com seus respectivos suplentes, para compor a CNPC.
§ 3º A comissão se reunirá com a presença da maioria simples
de seus integrantes.

§ 4º As decisões da comissão serão tomadas pela maioria dos
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 5º Os membros da CNPC não serão remunerados, sendo os
serviços por eles prestados considerados, para todos os efeitos, como
relevantes em prol do desenvolvimento do País.
§ 6º Os custos de deslocamento e hospedagem decorrentes da
participação dos membros nas reuniões da CNPC correrão à conta
dos respectivos órgãos e entidades representadas.
§ 7' O SNPC prestará apoio administrativo e operacional à
CNPC.
§ 8' A CNPC terá prazo de sessenta dias, a contar da sua constituição, para elaborar o seu regimento interno, que será aprovado
mediante portaria do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 32. À CNPC compete:
I - manifestar-se sobre as matérias submetidas à sua apreciação pelo SNPC;
II
sugerir normas e regulamentos sobre a proteção de cultivares;
III
assessorar o SNPC nas matérias relacionadas à proteção
de cultivares e, em especial, sobre convênios e acordos nacionais e internacionais.

CAPÍTULO UI
Das Disposições Finais
Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei
nº 9.456, de 1997, a remuneração do titular será calculada com base
nos preços de mercado para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.
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Art. 34. Para fins de abertura de pedido de proteção de cultivares, ficam divulgadas as seguintes espécies vegetais: algodão, arroz, batata, feijão, milho, soja, sorgo e trigo, cujos descritores mínimOS estão definidos na forma dos Anexos I a VIII deste decreto.
Parágrafo único. A divulgação das demais espécies vegetais,
seus descritores mínimos e alterações, se necessárias, serão feitas
peloSNPC.
Art. 35. Os Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento e da Justiça, no ãmbito das respectivas atribuições, disporão,
de forma complementar, sobre o procedimento e as condições para
apreciação e concessão da licença compulsória, observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao direito de propriedade instituido pela Lei n'' 9.456, de 1997.
Art. 36. Aestrutura do SNPC será definida na estrutura regimental do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, no prazo de sessenta dias, a contar da data de publicação deste decreto, aprovará o Regimento Interno do SNPC, bem
como promoverá a reorganização dos setores incumbidos das atividades de sementes e mudas, inclusive os inerentes aos laboratórios
de análise de sementes, de forma a compatibilizá-los com a estruturado SNPC.
Art. 37. Fica o Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento autorizado, observado, se for o caso, o disposto no art.
35, a editar normas complementares necessárias à execução deste
decreto.
Art. 39.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
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Anexo I
Descritores Mínimos do Algodão (Gossypium L.)
Nome proposto para a cultivar:
I -

Descritores Morfológicos

1

Característica

Ii~la~ta:For~a--
I

_

Descrição da
característica

-IC iÚndric-;-Cônica
Arredondada
) Indefinida
Es~arsa ---

CUP·BR)

~-.- Planta: Densidaded~f~lhage;-- '
IMédia
l(~
2 ensa

- -,-

' 3. Planta: Altura
I(UP)
L. _ ,_ __
1

'

'Mta

I'

~

.1

I?, Planta~Háblto

de

1
2
3

Pouco pilosa

J
3

Pilosa

5

crescl~en~ l-Indeter~inad~

I7. Plantamandulação

. Determinado

---I Aus-e~t;- -

-

-

••

- ,

_ _o

8. Planta· Comprimento do primeiro
ramo frutífero
(UP)

I

_

19.~ih-a: ~~orma

••

_

1
2
1

5

Muito curto
Curto
Médio
Longo
~uito longo
Palmeada
I Digitada

u

3
5
7
9

I

-- -,

1
2
3

[

-I
U

I

I

u

I

u-I
u

I-I

~~
u

[

-I

1

'I'

lianceolll~_

I

melhor
descreve
a cUJ~iva:1

9

••• _

I

(*)

l(l!~._ _ ,_

-

-códig~~~el

7

'_._.-

~.
N ormal
Intensa

( ' )_ (UP
, ·BR)

1

7
9

, Muito pilosa

~R)

l

5

IMui~o alta__
Verde
IArroxeada
Roxa
TGJ~br~ --

(BR)

3
5
1
3

I

15~ia~ta: Pilosidade

1
2
3
4

7

Muito baixa
, Baixa
Média

I

4. Planta: Coloração do caule
(BR)

Código para
cada
descrição

u

I

-I
u
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- - - - - -

r

-

-

-

I
~-------

característica
-

----

----

I:' ,",.,N,'_ro'ro~

--- --

-------

Três
Cinco
Sete

(BR)

12. Folha: Profundidade de recorte
(BR)

- - -- -

-----

-

13. Folha: Cor
(BR)

--

descrição

-_ ..-

Pequena
Média
Grande

10. Folha: Tamanho
(DF)

-

Código para
cada

Descrição da

Característica

Normal
Medianamente

1

recortada
Okra
Super okra
Lacínlada

2
3
4
5

Verde-claro
Verde normal
Verde-escuro

1
3
5

14. Folha: Nectários

Presentesna nervura
central
Presentes na nervura

1

central e laterais
Ausentes

2
3

- _....15. Flor: Número de dentes nas
brácteas

--._--

Menos de 7
De 7 a 12
Mais de 12

(BR)

------

16. Flor:

Ausentes

Nectários da base das brácteas

Incipientes

(BR)

C')

1-'-----'----- ___0_17. Flor: Cor da corola
(UP-BR)
, ..

_----

ts, Flor: Mancha das pétalas
(BR)

__._ ... --

..

19. Flor:
Imbricação das pétalas
(BR)
--

20. Flor: Posição do estigma
(BR)

_.,-

--U

3

(*)
(UP-BR)

-

melhor
descreve
a cultivar
U

,._,---_ ..

1
2

---- - ---,,-

--

3
5
-_.'._-7

Código que

U

U

U

1
2
-_.._--.--3

U

---

-"

---_ ..__._._.U

Presentes

1
2
3

Creme
Amarela
Amarela sulfurina

1
2
3

U

Ausente
Presente

1
2

U

Puco ímbricadas
Imbricadas
Muito imbricadas

1
3
5

U

Na abertura das
anteras
Acima das anteras
Muito acima das
anteras

1
3

U

5
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--------------Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

3
5
7

u

3
5
7

U

Redonda
Elíptica
Ovalada

1
2
3

u

Curto
Médio
Longo

3
5

u

Cônico
Oval
Arredondado
Alongado
Elíptico

1
2
3
4
5

u

Três

Quatro
Cinco

1
2
3

u

Fraca
Nomal
Forte

3
5
7

u

Branca
Tonalidade de creme
Tonalidade de verde
Tonalidade de marrom

1
3
5

u

Branca
Creme
Marrom

1
3
5

Descrição da
característica

Característica
~--------

-

21. Flor:
Comprimento dos filetes
(BR)

22. Flor: Cor do pólen
(BR)

-----r------J--

Curto
Médio
Longo

.

Creme
Amarelo
Amarelo-sulfurino

-------

23. Maçã: Forma (em seção)
longitudinal)
(') (UP)

24. Maçã:
(*) Comprimento do pedúnculo
(UP)

------

----------

25. Maçã:
Formato do fruto
(BR)

f-----------.-- 26. Maçã
Número de lojas no fruto
(BR)

I----~--

--27. Cápsula:
Retenção de pluma pela cápsula

(BR)
21:$. Capulho

Cor do línter
(BR)

C--------------.
29. Capulho
Cor da fibra
(BR)

30. Capulho:
(*) Comprimento de fibra
(UP)

31. Capulho
(") Resistência à tração das fibras
(UP)

Muito curta
Curta
Média
Longa
Muito longa
Débil
Média
Forte

7

7

u

-+---

1
3

il:
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11

-

Descrição da
característica

Característica
_

Código para
cada
descrição

--

Muito fina
Fina

1.32. Cepulho
Espess ur a da fibra

Média

(UP)

1

7

33. Cap ulho
Conteúdo de linter

Muito baixa

(UP)

Médio
Alto
Muito alto

1
3
5

Baixo

U

7
9

Pequena
Média

3
5

(UP)

Grande

7

35. Semente:
Presença de línter após
beneficia menta

Semente nua
Semente quase nua
Línter esparso
Línter médio
Línter denso

l

U

9

34. Semente:
Tamanh o

(ER)

melhor

descreve
a cultivar

3
5

Grossa
Muito grossa

-

Código que

-U

1

3
5

U

7
9

---

(") Todas as características indentificadas com um asterisco fazem parte das exigências
mínimas da UPOV: Fica a critério dos países-membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.

II -

Informações Adicionais
1. Características agronômicas

Deverão ser detalhadas de acordo com o roteiro a seguir:
a) Produtividade: quantidade de algodão em caroço produzida,
expressa em kglha; apresentar para o conjunto dos ensaios a média
geral e a amplitude de variação.

b) Ciclo até o florescimento: número médio de dias da emergência das plântulas até a abertura da primeira flor.
e) Altura das plantas: distância média, em centímetros, do nível do solo até o broto terminal do caule na época da primeira colhei-
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ta (aproximadamente 2/3 dos frutos abertos), determinada em 10
plantas por parcela.
d) Ciclo até a colheita: número de dias a partir da emergência
para abertura de pelo menos 90% dos frutos.
e) Precocidade de maturação: número médio de dias das primeiras flores até a deiscência de 2/3 dos frutos formados.
I

Descrição da
característica

Característica

36. Produtividade

Medida em kglha

37. Ciclo até florescimento

Medido em dias

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

1
..... kglha)

U

1

C........ dias)
38. Altura das plantas
39. Ciclo até a colheita

Medida em
centímetros

1

C,. ....... em)

Precoce (menos de 130
dias)
Médio (entre 130 e 150

1

dias)

2

l-l
l-l

l-l

Tardio (mais de 150
dias)

40. Precocidade de maturação

Medida em dias

3
1

C........ dias)

l-l

2. Componentes de Produção e Caracteristicas Tecnológicas de
Fibra:
a) Peso do capulho: peso médio, em gramas, do algodão em caroço contido em um capulho.

b) Peso de 100 sementes: peso médio, em gramas, de cem sementes, após o beneficiamento.

c) Porcentagem de fibras: razão entre os pesos das fibras e do
algodão em caroço, expressa em porcentagem.
d) Índice da fibra: peso de fibra contida em 100 sementes IF=%
de fibra x peso de 100 sementes (1 - % de fibra)
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Característica

-4i~ Peso do capulho

Descrição da
característica

Medida em gramas

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

1

U

( .......... ha)

[42. Peso de 100 sem_e_n_te_s
143. Porcentagem de fibra

-

Medido~ em gramas
+__
Medida em%

t=ílldice da fibra

1

l-l

( ......... ha)

1
(........... %)

l-l

1

l-l

( ............... )

-

Nota: Maturidade da fibra; comprimento da fibra; uniformidade de comprimento da fibra;
finura da fibra e resistência da fibra: citar os métodos de determinação e unidades adota-

das na análise.

3. Reação a fatores adversos
Esta informação é muito importante para servir como:
i) Elemento de julgamento por ocasião de divergências de identidade entre cultivares perante cadastramento das mesmas no sistema de proteção de cultivares; e
ii) Descritor no caso do Registro Nacional de Cultivares para
Comercialização.

Identificar apropriadamente a reação da cultivar à:
Ranulose
Angular (bacteriose)
Fusariose (mancha)
Viroses
Murcha de Verticilium Murchamento avermelhado
Nematóides
Característica

Descrição da
característica

Código para
cada
descrição
1

45. Reação a Ramulo se
(Colletotichium gossyp ii)

Suscetível
Resistente

2

46. Reação a Fusario se
(Fusarium sp)

Suscetível
Resistente

2

1

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U
U
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Característica

Descrição da
característica

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a.cultivar
_--

Suscetível
Resistente

1
2

U

Suscetível
Resistente

1
2

U

Suscetível

Resistente

1
2

U

50. Reação a Viroses

Suscetível
Resistente

1
2

U

51. Reação a -Murehamento
avermelhado»

Suscetível
Resistente

1
2

U

47. Reação a Murcha de

Verticillium
48. Reação a Nematóides
49. Reação Mancha angular
(Xanthomonas malvacearum)

III -

Esclarecimentos para a Avaliação de Algumas Características
(Caracterização Morfológica em Condições de Campo)

Nota: Informar as amostragens efetuadas, regiões e condições ambientais, nas quais as
avaliações foram realizadas.

a) Características da planta:

Item 1. Forma: Aspecto global da planta na época da abertura
dos frutos em espaçamento normal de experimentação (aproximadamente 1,00 x 0,20m nas anuais e 1,00 x 0,50m nas perenes).
• Cilíndrica: com nenhum ramo vegetativo ou poucos e curtos.
• Cônica: com dois a três ramos vegetativos medianamente
desenvolvidos, formando ângulos agudos com o caule.
Arredondada: com três ou mais ramos vegetativos bem desenvolvidos, formando ângulos relativamente abertos com o caule.
Indefinida: nenhuma das conformações anteriores.
Item 4. Coloração do Caule: Cor predominante das hastes, no
início do florescimento.
Item 5. Pilosidade: Condição predominante das plantas quanto à presença de pêlos nas hastes e nas folhas, observada no início do
florescimento.
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Item 6. Hábito de Crescimento
Indeterminado: quando encerrado o ciclo e sendo favoráveis as
condições do ambiente, as plantas retomam crescimento vegetativo.
Determinado: quando, mesmo em condições ambientes favoráveis, a maioria não retoma o crescimento vegetativo normal, mas
apresenta tendência a secar e morrer.
Item 7. Glandulação: Intensidade e tamanho de glãndulas endócrinas nas folhas e no caule.
Ausente:
Normal: glândulas de tamanho médio, e em quantidade comparável à da espécie G. hirsutum.
Intensa: glândulas grandes, e em quantidade comparável à da
espécie G. barbadense L.
b) Características da folha: Observadas no prímeiro mês de florescimento:
Item 11. Número de lobos: número predominante na maioria
das plantas.
Item 14. Nectários: Presença de nectários na base da nervura
central e das nervuras laterais e na face dorsal (abaxial) da folha:
c) Características dos órgãos de reprodução (observadas nos
30-40 dias do início do florescimento):
Item 15. Número de dentes das brácteas: Número médio de
dentes nas brácteas por ocasião da abertura da flor.
Item 16. Forma das brácteas: Relação da largura e do comprimento das brácteas avaliada visualmente por ocasião da abertura
da flor.
Estreita
Média: normal a espécie G. hirsutum L.
Larga: comum na espécie G. barbadense L.
Frego (muito estreita e retorcida)
Item 17. Nectários internos entre as brácteas: Presença de
nectários na inserção das brácteas no pedúnculo floral.
Item 18. Cor da corola: Tonalidade no dia da abertura da flor:
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Item 19. Mancha das pétalas: Existência de mancha vermelha
internamente, na base das pétalas, no dia da abertura da flor.
Item 20. Imbricação das pétalas: Estado de superposição das
pétalas na corola aberta.
Item 21. Posição do estigma: Proeminência do estigma em relação às anteras, na maioria das plantas, no dia da abertura da flor.
Item 22. Comprimento dos filetes: Tamanho dos filetes no dia
da abertura da flor.
o Curto: a semelhança do G. barbadense L.
• Médio: a semelhança do G. hirsutum L.
• Longo: a semelhança do G. hirsutum L. r. marie galante (tipo
Mocó).
Item 23. Cor do pólen: Relativa à maioria das plantas, no dia
da abertura da flor.
Item 26. Formato do fruto: Forma predominante do fruto
(maçã) já formado, antes do início da deiscência.
Item 27. Número de lojas nos frutos: Número predominante
de lojas nos frutos na primeira colheita.
Item 36. Revestimento das sementes: Presença e densidade do
línter, após o beneficiamento.
IV -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)

A -

Material requerido para a descrição de cultivares
1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da Lei
nº 9.456/97, o requerente do pedido de proteção se obrigará a apresentar duas amostras de sementes da cultivar objeto de proteção, sendo:
• amostra de manipulação: 1kg
o amostra para banco de germoplasma: 1kg
2. Essas sementes deverão cumprir com os requisitos mínimos
estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umídade para sementes comerciais. O requerente deverá informar a atual capacidade germinativa do material, que deveria ser a maior possível e indicada na embalagem.
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3. As sementes não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de
tratamento que possa afetar, eventualmente, o crescimento subseqüente das plantas, ao menos que a autoridade oficial solicite ou requeira esse tratamento. Se tiverem sido tratadas, deverá ser dada
informação completa sobre o mesmo.
B -

Condições para a condução dos testes de descrição das cultivares

1. A duração mínima das avaliações deverá, normalmente, corresponder a dois períodos de cultivo.
2. As avaliações de campo deverão ser conduzidas sob condições
que assegurem o crescimento normal das plantas. O tamanho das
parcelas deverá ser tal que as plantas, ou partes de plantas, possam
ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das observações que deverão ser feitas no final do período de crescimento. Como
mínimo, cada avaliação deveria incluir um total de 40 plantas que
podem ser divididas em duas ou mais repetições. Parcelas separadas
de observação e medição somente poderão ser utilizadas se tiverem
sido submetidas a condições ambientais similares.

v -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Característica

Cultivar
apresentada

Cultivar mais
parecida

Dias de emergência até o inicio da floração
Dias de emergência até a abertura dos primeiros

capulios
Ciclo da cultura (dias)

Altura da planta (em)

1-

Peso médio do cepulic (g)

,i

Cor da corola da flor
Comprimento da fibra
Forma da folha (palmeada, digitada ou lanceolada

Forma da maçã (redonda, elíptica ou ovalada)
Nome da cultivar mais parecida:

--

-.~
~

_
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VI -

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem varíar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parãmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para
descrever a característica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: "Hábito" de crescimento tem na codificação o valor 1 para
«indeterminado» e valor 2 para «determinado». Somente estas duas
alternativas são aceitas no preenchimento.

b) Quando as alternativas de código não forem seqüenciais, isto
é, existirem espaços, um ou mais entre os valores propostos, a esco-

lha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador. Exemplo: Cor
das folhas tem codificado o valor 1 para verde-claro; 3 para verde normal e o valor 5 para verde-escuro. Neste caso, pode ser escolhido o valor 2 para uma cultivar com folhas um pouco mais claras que a cor
normal, ou o valor 4 para folhas entre normais e escuras. O intervalo
neste caso é de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores como 6, 7, 8
ou 9 (quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de
início e término são os extremos). Quando as alternativas, por
exemplo, são 3 - 5 -7, pode-se usar qualquer valor de 1 a 9,jáque ambos os extremos da escala mostram que podem existir valores aquém
e além dos indicados.
2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar valor O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, em, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicadas algumas das seguintes
abreviaturas:
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BR: indica característica somente para o Brasil;
UP: indica norma Upov ou internacional, inclusive o Brasil;
UP-BR: atende exigência internacional, com modificações para
o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
Anexo II
Descritores Mínimos de Arroz (Oryza sativa L.)
Nome proposto para acultívar:
I -

_

Descritores Morfológicos
Descrição da
característica

Característica (*)
1. Folha. Cor
UP-BR

v erde-claro

1
2

P úrpura na ponta

4
5
6
7

y erde
y erde-escuro

EPL:**: 50

P úrpura na margem
P úrpura
P úrpura (bainha)
A usente
E scassa
M édia

f----2. Folha. Pubescência do limbo
(*)UP-BR
EPL, 40 a50

F arte

3. Folha. Cor da auríc-u-c-1.----t-:y erde-claro

(') UP-BR

Código para
cada
descrição

P úrpura

Código que
melhor
descreve
a cultivar

3

1
3
5
7
1
2

U

U
-

U

EPL: 40 a 69

4. Folha. Cor da língula
BR

I ncolor a verde

P úrpura

1
2

U

1
3

U

~40a=-:6"'9------_
5. Folha. Ângulo da folha bandeira Ereto
I ntermediário
EPL: 68 a 70
~orizontal

BR

escendente
Curto
M édio

6. Colmo. Comprimento
(*) (excluída a panícula)

UP-BR
EPV 70 • 92'---

L ongo
L

5
7
3
5
7
L-cm)

U
----
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-

I
I
I

Característica (*)

Descrição da

característica

Código para
cada
descrição

IFi~~

7. Colmo. E spessura
UP-BR
EPL,65

3
5
7

Média
Grossa

I

8. Colmo. Ân gulo dos afilhos

~L80a89
-

9. Colmo. Car do intemódio
BR

IEPL 50
i 10. Colmo. Coloração de antocianina
1

i nos nós

11. Panicula. Comprimento
UP-BR
EPL: 78 a 9 3

U

~mm)

Ereto

1

Intermediário
Aberto

3
5

Verde-claro
Dourado-claro

1
2
3
4

Estrioas púrpuras

Púrpura

U

U

1

Ausente/muito fraca
Fraca

3
5
7

Média
Forte
Muito forte

!UP
jEPL:70a? 7

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

9

Curta

3
5
7

Média
Longa

U

~cm)

12. Pamcula. Tipo
BR
EPL: 90 a 9 3
13. Panícula. Exserção
BR
EPL, 80 a 9 O

Compacta

1

Intermediária

3
5

Aberta

-- --

Completa

1

Média

3
5

Justa

14. Pamcula. Degrane
BR
EPL,93

Fácil
Intermediário
Difícil

15. Panícula. Distribuição das
aristas
UP
ELP: 70 a 93

Somente na ponta

16. Pantcul a. Comprimento das
aristas
UP-BR

EPL,70a93

I

1
3

U

U

U

5
1
2

:IA superior
n superior

3

2fs superior

4

Toda a extensão

5

Ausente/muito curta
Curta
Média
Longa
Muito longa

3
5
7

U

1

U

9
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....

r-r-

Descrição da
característica

Característica (")

-------

f17. Espigueta. Cor do estigma
UP
EPL,65

Branca
Verde-claro
Amarela

Púrpura-claro
Púrpura

f18. Espigueta. Pubescência das
glumelas
UP
EPL, 90 a 93

Ausente/muito fraca

Fraca
Média
Forte
Muito forte

I19. Espigueta. Cor do apfculo
(Fase floração)

Branca
Verde

BR

Amarela

EPL, 60 a 69

Marrom
Vermelha
Púrpura

Preta
Branca

20. Espigueta. Cor do apiculo

Amarela

EPL: 90 a 93

Marrom
Vermelha
Púrpura

Ii]';se maturação)

e------------

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

-----------

Preta

21. Espigueta. Cor das glumelas

Palha/dourada

BR

Manchas marrons
Estrias marrons

EPL: 90 a 93

1
2
3
4
5
6
7

U

1
2
3
4
5
6

U

.....

------1

Preta

1
2
3
4

U

Muito curto

1
3

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

23. Ciclo cultural (Periodo entre
semeadura e maturação completa)
UP

U

Palha
Dourada
Vermelha
Púrpura

Estrias púrpuras
Púrpura

BR

1
3
5
7
9

U

Marrom

EPL: 90 a 93

U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Avermelhada
Manchas púrpuras

22. Espigueta. Cor das glumas
estéreis

1
2
3
4
5

Curto
Médio
Longo
Muito longo

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

5
7

U

9
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.......

------

-,----

Código para

Código que

cada
descrição

melhor
descreve
a cultivar

< 22,5
22,6 - 24,0
24,1 - 25,5
25,6 - 27,0
27,1 - 28,5
28,6 - 30,0
30,1- 31,5
31,6 - 33,0
< 33,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

U

25. Grãos. Comprimento

Curto

(*) (cariopse)

Médio
Longo

3
5
7

Descrição da
característica

Característica (*)
-

24. Grãos. Peso de 1.000 grãos

UP-BR
EPL: 95 a 97

--

UP-BR
26. Gãos (cariopse) Forma

Arredondada

UP-BR

Semi-arredondada
Meio-alongada

EPL: 95 a 97

Muito alongada

1
3
5
7
9

Branca
Pardo-clara
Parda
Vermelha
Púpura

1
2
3
4
5

Alongada

27. Grãos. (Cariopse) Cor

UP-BR
EPL: 95 a 97

U

~mm)

EPL: 95 a 97

U
-

U

(") Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências
m:í:n:imas da UPOv. Fica a critério dos países-membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.
(**) EPL: estádio para leitura. Ver item IV; estádios de crescimento dos cereais.

II -

Informações Complementares
Característica

28. Doença/praga:
---_.-

29. Doença/praga:

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

Suscetível
Resistente

1
2

U

Suscetível
Resistente

2

Descrição da
característica

----- --._--

U
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c aracterística
30. Doença

31. Produtividade de grãos

Descrição da
característica

l

8125
Código para
cada
descrição
1

Suscetível
Resistente
Medida em kg/ha

2
(

1
.kg/ha)

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U
U

Reação a estresses ambientais
Características associadas à qualidade de grãos
IH -

A -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)
Materíal requerído para a descrição das cultivares

l. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei n' 9.456/97, o requerente do pedido de proteção se obrígará a
apresentar duas amostras de sementes da cultivar objeto de proteção, sendo:
• amostra de manipulação: 1kg
• amostra para banco de gormoplasma: 1kg

2. As amostras de sementes deverão cumprír com os requisitos
mínimos estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais. O requerente deverá indicar a percentagem atual de germinação, que deverá ser a mais alta possível. As
amostras de sementes não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de
tratamento que possa afetar o subseqüente crescimento das plantas,
a menos que a autoridade oficial permita ou solicite um determinado
tratamento. Se tiverem sido tratadas, deverão ser dadas informações detalhadas sobre o tratamento.
B -

Condições para a condução dos testes de descrição das cultivares.

l. A duração mínima das avaliações deverá, normalmente, corresponder a dois períodos de cultivo.
2. As avaliações deverão ser conduzidas em um local. Se alguma
característica importante da cultivar não puder ser observada em determinado local, a cultivar poderá ser avaliada em locais alternativos.
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3. As avaliações de campo deverão ser conduzidas em condições
que assegurem o desenvolvimento normal das plantas. O tamanho
das parcelas deverá ser tal que as plantas, ou partes de plantas, possam ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das observações que deverão ser feitas no final do período de desenvolvimento. Cada avaliação deverá incluir cerca de 1.000 plantas, em densidade normal de semeadura recomendada para a região, as quais
deverão ser divididas em duas ou mais repetições.
4. Parcelas separadas para observação e para medição podem
ser utilizadas somente se estiverem sujeitas às mesmas condições
ambientais.
IV Código

Estádios de Crescimento dos Cereais
Descrição Geral
Germinação

00
01
02

Semente seca
Inicio da embebição

03

Completa embebíção
Radícula emergida da cariopse

04
05

06
07
08
09

Coleóptilo emergido da cariopse
Folha no topo do coleóptilo
Crescimento das Plântulas

10

19

Primeira folha que atravessa o coleóptilo (profilo)
Primeira folha aberta (desenrolada)
2 folhas
3 folhas
4 folhas
5 folhas
6 folhas
7 folhas
8 folhas
9 ou mais folhas abertas

20
21
22

Somente colmo principal
Colmo principal e 1 perfilho
Colmo principal e 2 perfilhas

11

12
13
14

15
16
17
18

Perfilhamento
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Código

Descrição Geral

23
24

Colmo
Colmo
Colmo
Colmo
Colmo
Colmo
Colmo

25
26

27
28

29

principal
principal
principal
principal
principal
principal
principal

e
e
e
e
e
e
e

3 perfilhas
4 perfilhas
5 perfilhas
6 perfilhas
7 perfilhas
8 perfilhas
9 ou mais perfilhas

Elongação do Colmo
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39

Alongamento do pseudocolmo
Primeiro nó detectado
Segundo nó detectado
Terceiro nó detectado
Quarto nó detectado
Quinto nó detectado
Sexto nó detectado
Folha bandeira visível

Lígulalcolar visível da folha bandeira

Emborrachamento
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Extensão da bainha da folha bandeira
Início do emborrachamento
Emborrachamento pleno

Abertura da folha bandeira

Primeiras aristas visíveis (somente para formas aristadas)
Emissão da Panícula

50-51

52-53
54-55
56-57

58-59

Primeira espigueta visível
1/4 da panícula emergíde
112 da panicula emergida
3/4 da panícula emergida
Emergência completa
Antese

60-61
62
63
64-65
66
67
68-69

Início da antese
Metade da antese
Antese completa
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Código

Descrição Geral

Estádio Leitoso

70
71
72
73
74
75
76

Estádio aquoso da cariopse

77
78
79

Leitoso tardio

Leitoso inicial
Leitoso médio

Estádio Pastoso (Farináceo)

80-82
83
84
85
86
87

Pastoso inicial

Pastoso macio
Pastoso duro

88-89
Maturação

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Cariopse duro (dificuldade de ser dividido com a ponta da unha)
Cariopse duro (não pode ser quebrado com a ponta da unha)

Afrouxamento da cariopse durante o dia
Pós-maturação, palhas mortas e caindo
Semente dormente
Semente viável com 50% de germinação
Semente não-dormente
Dormência secundária induzida
Dormência secundária perdida

v-

Interpretação e Estádio dos Descritores (Características da
Planta)

A

Folha

1. Cor - A coloração do limbo e da bainha deve ser observada
no início do aparecimento das panículas na antese (no estádio 50).
2. Pubescência do limbo - Observar entre emborrachamento e
emissão da panícula (estádio 40 a 50)_
3_ Cor da aurícula - Observar na penúltima folha, entre emborrachamento e antese (estádio 40 a 69).
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4. Cor da lígula - Observar na penúltima folha, entre emborrachamento e antese (estádio 40 a 69).
5. Ângulo da folha bandeira - Fazer observação do ângulo formado em relação ao colmo, na antese (estádio 68-70): ereto - < 30";
intermediário - entre 31 e 60"; horizontal- entre 61 e 90"; descendente - > 90".
B -

Colmo

6. Comprimento - Tomar a medida em em do colmo principal
do nivel do solo ao nó ciliar da panicula, em amostra de 20 plantas, a
partir do enchimento dos grãos (estádio 70 a 92).
7. Espessura - Tomar a medida em mm do diâmetro da parte
mediana do colmo principal, em amostra de 20 plantas durante a antese (estádio 65).
8. Ângulo dos afilhos - Observar durante o enchimento dos
grãos (estádio 80 a 89). Classificar em: ereto - 30"; intermediário- 30 a 60"; aberto> 60".
9. Cor do internódio - Observar no inicio da floração (estádio 50).
10. Coloração de antocianina (cor púrpura) nos nós - Observar
entre início do enchimento e final da fase leitosa dos grãos (estádio
70-77).
C -

Panícula

11. Comprimento - Tomar a distância, em em do nó ciliar à última espigueta da panicula, a partir do enchimento dos grãos (estádio 78 a 93).
12. Tipo - As paniculas são classificadas de acordo com o ângulo das ramificações primárias durante a maturação (estádio 90 a 93).
13. Exserção - Avaliação da distância entre o colar da folha
bandeira e o nó ciliar, realizada durante o enchimento dos grãos (estádio 80 a 90);
Completa - Nó ciliar distante 5cm ou mais do colar da folha
bandeira;
Média - Nó ciliar entre 1 a 5cm do colar da folha bandeira;
Justa - Nó ciliar situado no mesmo nivel do colar da folha
bandeira.
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14. Degrane - Determinar a percentagem de grãos debulhados após pressionar levemente a panícula com a mão. O degrane
será considerado difícil quando menos de 25% dos grãos da panícula
forem removidos; intermediário com 25 a 50% dos grãos removidos;
fácil quando mais de 50% dos grãos forem removidos (estádio 93).
15. Presença e distribuição das aristas - A presença de aristas
será observada após o enchimento dos grãos (estádio 70 a 93).
16. Comprimento das aristas - Característica observada após
o enchimento dos grãos (estádio 70 a 93).
D -

Espigueta
17. Cor do estigma - Observada na antese (estádio 65).

18. Pubescência das glumelas ção (estádio 90 a 93).

Observar durante a matura-

19. Cor do apículo na floração - Observar durante a antese (estádio 60 a 69).
20. Cor do apículo na maturação - Observar durante a maturação dos grãos (estádio 90 a 93).
21. Cor das glumelas - Observar no final da maturação (estádio 90 a 93).
22. Cor das glumas estéreis - Observar no final da maturação
(estádio 90 a 93)
E -

Ciclo

23. Ciclo cultural - Período entre semeadura e maturação
completa. Comparar com testemunhas locais.
F -

Grãos

24. Peso de 100 grãos - Pesar 10 amostras de 100 grãos completamente desenvolvidos a 13% de umidade. Expressar em gramas
com duas casas decimais.
25. Comprimento do grãos - Determinar em 200 grãos inteiros
descascados não-polidos, tomados ao acaso. Expressar em mm com
duas casas decimais.
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26. Forma do grão descascado - Classificar com base na relação comprimento!largura dos grãos descascados, não-polidos, em:
arredondado (C/L menor que 1,50); semi-arredondada (C/L entre
1,50 e 2,00); meio alongada (C/L entre 2,01 e 2,75); alongada (C/L entre
2,76 e 3,50); muito alongada (C/L maior que 3,50).
27. Cor do grão descascado grãos e antes do polimento.
VI -

Observar após o descasque dos

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Cultivar
apresentada

Característica

Cultivar mais
parecida
.. -

-----

-

F olha

Pubescência do limbo
Ângulo da folha bandeira

---'~-- - - - - -

---_.-

Cor da folha

- - - - -

-

~=---olmo

Comprimento

-

N úmero de Dias para Emissão da Panícula
Dias da semeadura até 50% das panículas
emergidas

-

- '

p antcula
Presença e distribuição de aristas

-

E spigueta

.-

Pubescência das glumelas

_.

Cor do apículo na maturação

-

--

Cor das glumelas
-

Grãos

-

1--===-=

Comprimento do grão descascado

Forma do grão descascado

L..-.

Nome da cultivar mais parecida:

_
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VII -

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parâmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte;
a) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existir espaços entre os diferentes valores, a escolha para descrever a característica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo; «Cor de aurícula» tem na codificação o valor 1 para «verdeclaro» e valor 2 para «púrpura». Somente estas duas alternativas são
aceitas no preenchimento.
b) Quando as alternativas de código não forem seqüenciais, isto
é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a esco-

lha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador. Exemplo; Ângulo dos afilhos tem codificado o valor 1 para ereto; 3 para intermediário e o valor 5 para aberto. Neste caso, pode ser escolhido o valor 2
para uma cultivar com afilhos quase eretos, ou o valor 4 para afilhos
entre intermediários e abertos. O intervalo neste caso é de 1 a 5, não
sendo possível utilizar valores como 6, 7,8 ou 9 (quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de início e término são os
extremos). Quando as alternativas propostas são 3-5-7, pode-se usar
qualquer valor de 1 a 9, j á que ambos os extremos da escala mostram
que podem existir valores aquém e além dos indicados.
2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar valor O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, CID, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada uma das características, e somente como orientação para o avaliador, está indicada alguma das seguintes abreviaturas;
a) BR; indica característica somente para o Brasil;
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b) UP: indica norma UPOV ou internacional, inclusive o Brasil;
c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.

Anexo UI
Descritores Mínimos da Batata (Lolanum tuberosum L.)
Nome proposto para a cultivar:
I -

_

Descritores Morfológícos
.. _ - ~ -

I

Característica

~cterística

cada

Código que

melhor
descreve
a cultivar

Esférico
Oval
Cônico
Cilíndrico largo
Cilíndrico estreito

1
2
3
4
5

U

Verde
Vermelho-púrpura
_ _+ÁZ=ul-púrpura

1
2

1. Broto (vide figura 2)
UP

UP-B::::R_ _

Cá digo para

descríção

(*) Formato

2. Broto
(*) Coloração da base

D:c~çãoda

3. Broto
C*) Intensidade de coloração
da base

Fraca

U

3

Média

3
5

Forte

7

Pouca
Média
Intensa

3

U

UP

4. Broto
(*) Pubeecência da base
UP

5. Broto (vide figura 3)
Aspecto do ápice
UP
_

6. Broto

Fechado
Médio

__--+.:.A=be"rt=o
Baixa

Intensidade de primórdios
radiculares

Média
Alta

BR

7. Broto (vide figura 4)
Comprimento da brotação lateral
UP

5
---

Curto
Médio
Longo

_

U

7

.3
5

U

7
3
5

U

7

_lJ

3
5

7

U
-
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Característica

1-------

Descrição da
característica

8. Planta
Tipo de planta em relação à
folhagem
UP-BR

Aberta
Intermediária
Fechada

9. Planta (vide figura 5)
Hábito de crescimento
UP

Ereto
Semi-ereto
Prostrado

10. Planta
(") Pigmentação da haste
UP

Ausente
Débil
Intermediária

Forte
Muito forte

11. Planta
Asas

BE
12. Folhas

Inserção
BR

Ausentes
Retas
Onduladas
Dentadas

Código para
cada
descrição
1
2

3

5
1
3

i-I :
1

2

Fechado
Médio
Aberto

14. Folhas
Pigmentação na nervura principal
UP-BR

Ausente
Presente

18. Folíolos
(*) Ondulação das bordas
UP

Ausente/muito rara
Débil
Média
Forte
Muito forte

U

7

--"--

Obtusa (ângulo
de inserção> 45°)
--"--"----

U

3-

Aguda (ângulo
de inserção < 45°)

13. Folhas (vide figura 6)
Fechamento
UP

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

----

3
5
7

U

-----

1
2

U

-'-----

----

---~------------

1

3
5
7
9

U
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Característica

19. Folío los
Freqüência de foholos secundários
UP

Descriçâo da
caracteTIIstica

Nula/muito b aixa

Código pa ra
cada
descrição

--+-

Código que
melhor
descreve
a cultivar

Média
Alta
Muito alta

1
3
5
7
9

Ausente
Prsente

1
2

u

Curto
Médio
Longo

3
5
7

u

22. Inflarescência
Pigmentação do pedúnculo floral
UP-BR

Ausente
Presente

1
2

u

23. Inflarescência

Branca
Vermelho-púrpura
Azul-púrpur a

1
2

u

20. Inflarescêncla
Freqüência de flores

Baixa

u

UP-BR
21. Inflarescência
Comprimento do pedúnculo floral

BR

(*) Coloração da parte interna da

corola
UP

3

24. Inflarescência

Fraca

3

(*) Intens idade de pigmentação na

Média

parte inte rua da corola, em flores

Forte

5
7

25. Inflarescência
(*) Pígme ntação na parte externa
da corola , em flores brancas
UP

Ausente
Presente

1
2

26. Frutos
Freqüência de frutos
UP-BR

Nula

1
3
5
7
9

u

1
2
3

u

u

coloridas

UP

u

--

Baixa
Média

Alta
Muito alta
27. Ciclo vegetativo

UP-BR
28. Tubé rculos
(*) Formato (100 x comprimento

largura). Média

UP-BR

Precoce « 9 O dias)
Médio (90-1 1O dias)
Longo (> 1 1O dias)
Redondo « 110)
Oval (110- 150)
Oval-alongad0(151-170)
Longo (> 170)

1
2

3

u

4
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----

Característica

Descrição da
caracteríetíca

Código para
cada
descrição

Rasos
Médios
Profundos

1
3
1
3

UP-BR

Lisa
Áspera
Reticulada

31. Tubérculos
(*) Cor da película

Amarela
Vermelha

1

2

Branca
Creme
Amarela-clara
Amarela intensa

2
3
4

29. Tubérculos
Profundidade dos olhos

UP-BR

Código que
melhor
descreve
acu_l~

U

5
-

30. Tubérculos
Aspereza da pelicula

U

5
-

U

UP-BR
32. Tubérculos
(") Cor da polpa

UP-BR

1

U
-

33. Tubérculos
Esverdeamento dos tubérculos

UP

Ausentelmuit o fraco
Fraco
Médio
Forte
Muito forte

1
3

5
7

U

9

(*) Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências
mínimas da UPOv. Fica a critério dos países-membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.

II -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibi!idade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)

A

Material requerido para a descrição das cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei n? 9.456/97, o requerente do pedido de proteção se obrigará a
apresentar duas amostras de tubérculos da cultivar objeto de proteção, sendo:
• amostra de manipulação: 300 tubérculos
• amostra para banco de germoplasma: 150 tubérculos
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2. O diâmetro dos tubérculos apresentados deverá ser de 35 a
50mm, visivelmente sadios, sem falta de vigor ou afetados por pragas ou doenças importantes.
B -

Condições para condução dos testes de descrição das cultivares

1. Características de broto: para o desenvolvimento adequado
dos brotos, os tubérculos devem ser mantidos, desde a colheita até a
avaliação, em temperatura ambiente, sob luz, difusa. O broto desenvolvido nessas condições deverá ser avaliado entre 90 e 120 dias
após a colheita dos tubérculos, dependendo da velocidade de desenvolvimento do broto.
2. Características de plantas, de folhas, de folíolos, de florescimento, freqüência de frutos, ciclo vegetativo e características de tubérculos: deverão ser avaliadas em no mínimo dois plantios, em anos
diferentes, na mesma época, no mesmo local. As características de
planta, de folhas e de folíolos deverão ser avaliadas entre 45 e 50
dias após o plantio. As características de florescimento deverão ser
avaliadas durante o pico de floração. A freqüência de frutos deverá
ser determinada após o seu pegamento e antes de sua maturação. O
ciclo vegetativo deverá ser determinado em dias, iniciando no plantio e terminando quando 80% das plantas apresentarem senescência
completa. As características de tubérculo deverão ser determinadas
até, no máximo, quinze dias após a colheita.
3. Testes adicionais para fins específicos poderão ser executados.
C -

Métodos e observações

1. Para descrição das características de broto deverão ser utilizados um mínimo de 20 tubérculos.
2. Para descrição das características da planta, de folhas e de
frutos, deverá ser utilizado um mínimo de 60 plantas, divididas em
duas ou mais repetições.
3. Para descrição das características dos tubérculos deverá ser
utilizado um mínimo de 30 tubérculos, divididos em duas ou mais repetições.
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UI -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma Outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Característica

==r
,

Cultivar
apresentada

Cultivar mais
parecida
---

1. Broto
~_~ato do broto

Coloração da base do broto

2. Planta

---

f----J=lilpUentação da hast~
Tamanho do folíolo

3. Inflorescêncía
f----_~or da

-

parte interna d8:corola

4. 'Iubérculos

Formato
Cor da película
Cor da polpa

5. Ciclo Vegetativo
Ciclo (dias)
Nome da cultivar mais parecida:

tI

-

-.-

_

Estes descritores, chamados de descritores fixos, dependem de
um ou poucos genes, sendo de fácil diferenciação fenotípica. Por serem menos afetados pelo meio ambiente, podem ser facilmente identificados em qualquer local. Para determinar a margem mínima de
diferenciação basta que pelo menos um dos descritores fixos preencha os requisitos necessários à distinguibilidade.
IV -

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parâmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para
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descrever a característica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: Tipo de planta em relação à folhagem, tem na codificação o
valor 1 paraAberta, 2 para Intermediária e 3 para Fechada. Somente uma destas três alternativas são aceitas no preenchimento.
b) Quando as alternativas de código não forem seqüenciais, isto
é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a escolha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador: Exemplo:
Profundidade dos olhos (tubérculo), tem codificado o valor 1 para rasos; 3 para médios e 5 para profundos. Neste caso, pode ser escolhido
o valor 2 para tubérculos com olhos entre rasos e médios ou o valor 4
para olhos entre médios e profundos. O intervalo neste caso é de 1 a
5, não sendo possível utilizar valores como 6, 7, 8 ou 9 (quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de início e término
são os extremos). Quando as alternativas propostas são 3 - 5- 7, podese usar qualquer valor de 1 a 9, já que ambos os extremos da escala
mostram que podem existir valores aquém e além dos indicados.

2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar
nota O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, em, g, kglha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicadas algumas das seguintes abreviaturas:
a) BR: indica características somente para o Brasil;
b) UP: indica normal UPOV ou internacional, inclusive o Brasil;

c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
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v -

Figuras

Ramo
lateral

Pêlo

Lenticelas

Primórdio
radicular

Figura 1. Broto

ó Ü
Esférico

Figura 2.

Oval

Q Ú
Cônico

Cilíndrico
largo

Cilíndrico
estreito

Formato do Broto
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Fechado

Médio

Aberto

Figura 3. Aspecto do ápice do broto

Curto

Médio

Longo

Figura 4. Comprimento da brotação lateral

I

Ereto

Semi-ereto

Prostrado

Figura 5. Hábito de crescimento
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Fechado

Médio

Aberto

Figura 6. Fechamento das folhas

Estreita

Média

Larga

Figura 7. Largura dos foliolos

Coalescência ausente

Coalescência presente

Figura 8. Coalescência nos foliclos
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Anexo IV
Descritores Mínimos de Feijão (Phaseolus vulgaris L.)
Nome proposto para a cultivar:
I -

Descritores Moríológicos
--

~-_.

Descrição da

Característica
---

_

característica

Código para

cada
descrição

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

1. Pântula
Presença de antocianina
nos cotilédones
BR

Ausente

1.

Presente
Se presente, cor dos

2

Código que

melhor
descreve
a cultivar

U

cotilédones:

EPL: plântula
-

2. Plântula
Presença de antocianina no
hipocótilo
UP-BR
EPL: plântula

----

Ausente
Presente

Se presente, cor do

Dimensão da folha primária
BR

U

hipocótilo:
._.

3. Plântula

1.
2

Medida em
centímetros
(média)

EPL: plântula

.-

4. Planta
Tipo de planta

Arbustivo,

BR
EPL: floração

Arbustivo,

determinado - I

-- -- -----

~

2

indeterminado - IH
'I'repador,

3

indeterminado - N

4

5. Planta
Presença de antocianina no caule

Ausente

1.
2

BR
EPL: floração

Se presente, cor do
caule:

--

-

(*)

U

U

----

6. Folha. Cor do folíolo central
do 4 Q nó da planta
UP-BR
EPL: floração

U

1.

indeterminado - II
Prostrado,

Presente

- _o.

1.
comprimente: - largura:_

Verde muito claro
Verde-claro
Verde médio
Verde-escuro
Verde muito escuro

1.

3
5
7

U

9
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-

Característica
7. Folha
Dimensões
BR
EPL: floração
8. Folha (vide figura 1)
Índice comprimentol1argura
BR
EPL: floração

e--

Descrição da
característica
Pequena
Média
Grande

Código para
cada
descrição

3
5
7

ICLF=C/L

1
Índice: - -

Presente
Ausente

1
2

10. Flor. Cor
BR
EPL: floração (flores recém-abertas)

Uniforme
Desuniforme
(no quarto nó da
planta)

1
2

Branca

1
2
3

12. Flor. Cor do estandarte
(*J
UP
EPL: floração (flores recém-abertas)
13. Flor. Posição da inflorescência
terminal (somente no tipo I)
UP
~=-floração (flores r~.cém-abertas)

RDsa
Roxa

Branca

1
2
3

Rosa

RDxa

U
...

U

U

U

U

U

•..

Em meio à cobertura
Ao nível da cobertura
Acima da cobertura

1
2
3

14. Vagem. Cor. Uniformidade
BR
EPL: maturação fisiológica (42 nó)

Uniforme
Desuniforme

1
2

15. Vagem. Cor primária
(*J
UP
EPL: maturação fisiológica

Amarela
Verde
Roxa

1
2
3

16. Vagem. Tom cor secundária
(bicolor)

Vermelho
Roxo

1
2

(")

descreve
a cultivar

-

9. Folha. Rugosidade
UP·BR
EPL: floração

f---.
11. Flor. Cor da asa
(*J
UP
EPL: floração (flores recém-abertas)

Código que
melhor

U
-

U

U

U

UP
EPL: maturação fisiológica
~.
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~-

_.-

-

-

Código para
cada
descrição

Descrição da

Característica

.

característica

-

17. Vagem (vide figura 2)
Forma da secção transversal
(somente para feijão-vagem)
(*)

melhor

descreve
a cultivar

1
2

Achatada

Piriforme

3

Elíptica
Octomorfa
Circular

UP-BR
EPL: maturação fisioló_gi_~_a_ ___ ~ ------ --------18. Vagem. Presença de fio
Ausente
(somente para feijão-vagem)
Presente

Código que

U

4

5
-_. __. __.-

1
2

U

(*)

UP-BR
EPL: maturação fisiológica
19. Vagem. Textura da superficie
(somente para feijão-vagem)

UP-BR
~L:

-----------

1
2

Lisa

Rugosa

U

maturação fisiológica

20. Vagem. Cor
BR

Uniforme

1
2

Desuniforme

U
-_._-

EPL: maturação de colheita

21. Vagem. Cor
(para cultivares com vagens bicolor)

UP-BR
EPL: maturação de colheita

----

1

Cor primária
Cor secundária

(--~%)

U
(em porcentagem de
ocorrência)

%)

(

~--_.

22. Vagem. Perfil
UP-BR
EPL: maturação de colheita
--_.

23. Vagem (vide figura 4). Ápice
UP-BR
EPL: maturação de colheita
24. Vagem (vide figura 5). Dente
apical. Forma
UP-BR
EPL: maturação de colheita
25. Vagem (vide figura 5). Dente
apical. Posição
UP-BR
EPL: maturação de colheita
26. Semente. Cor
(BR)
EPL: maturação de colheita

1
2

Reto
Semi-arqueado
Arqueado
Recurvado

3

Abrupto
Afilado

1
2

Reta

1
2

U

4

Arqueada

U

U

--_._-""

Marginal
Não-marginal

1
2

Uniforme

1
2

Desuníforme
(em sementes recémcolhidas)

U

U
- - _..-

.

---
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----"--"----

Característica

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

--

"---~----

Descrição da
característica

Código para
cada
descrição

-----

27. Semente. Cor (para cultivares

~ - - " "

Código que

melhor
descreve
a cultivar

1

com sementes bícolores)

Cor primária:

(*)
BR
EPL: maturação de colheita

Cor secundária:

(--_%)

I(

%)

U

(% de ocorrência)
"----"----"--"

--"--

28. Semente. Cor. Presença de
venações na testa
UP-BR
EPL: maturação de colheita

Ausente
Presente

29. Semente. Peso de 1000 sementes

~210

(*)

211- 220
221 - 230
231- 240
241- 250
251 - 260
261- 270
271- 280
>-280
_..., - - - -

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esférica (1,16 a 1,42)
Elíptica (1,43 a 1,65)

1
2

------"--

(UP-BR)

--"------"--"

30. Semente. Forma. (Baseada nos
conceitos do coeficiente J, segundo
Puerta Romero (1961)
J(mm) =

1
2

U

----

U

Oblonga/reníforme
curta (1,66 a 1,85)

comprimento

Oblongalreniforme

largura

média (1,86 a 2,00)

Oblongalreniforme
!onga(> 2,00) _ _
Achatada « 0,69)
31. Semente. Forma - grau de
achatamento. (Baseada nos conceitos Semicheia (0,70 a 0,79)
Cheia (> 0,80)
do coeficiente H, segundo Puerta
Romero (1961)
espessura

UP-BR

--------

3

U

4
5

--

1
2
3

U

H(mm)

largura
UP-BR
----"--""

32. Semente. Brilho
Opaco
BR
Intermediário
EPL: maturação de colheita,_ _ " Brilhoso
----

1
3
5

33. Semente. Halo
BR
EPL: maturação de colheita

1
2

Ausente
Presente

U

U

"--------
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Descrição da
característica

Característica
34. Semente. Halo. Cor
(*)

UP
EPL: maturação de colheita

Mesma cor da semente
Cor diferente da
semente

Código para
cada
descrição
1

Branco
Carioca
Jalo
Mulatinho
Preto
Rosínha

u

2

-------+--

35. Cultivar. Grupo Comercial a que
pertence. (Vide item V, com exemplo
de cultivares que caracterizam os
grupos comerciais)

Código que
melhor
descreve
a cultivar

-j-_.-1
2
3
4

5
6

Roxo

7

Outros

8

u

-------

(*) Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências
mínimas da UPOV: Fica a critério dos países-membros adicionar descritores segundo as necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético para
proteção.
('*) EPL: Estádio p/leitura

II -

Reação a Fatores Bióticos
~-~----

------

Característica

Descrição da
característica

36. Reação a Antracnose
Suscetível
Colletotrichum lindemuthianum
Resistente
(especificar o patõtipo: 55, 89, 95 ou Sem informação
453)

Código para
cada
descrição

1
2
3

Código que
melhor
descreve
a cultivar

u

(*)

UP-BR
37. Reação a Mosaico comum Vírus Suscetível
do Mosaico comum-BCMV
Resistente
UP-BR
Sem informação

1
2
3

u
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IH A -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHEl
Material requerido para a descrição das cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei n' 9.456/97, o requerente do pedido de proteção se obrigará a
apresentar duas amostras de sementes da cultivar objeto de proteção, sendo:
• amostra de manipulação: 1kg
• amostra para banco de germoplasma: 1kg
2. Estas sementes deverão cumprir com os requisitos minimos
estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais. As amostras de sementes não deverão ter sido
objeto de nenhum tipo de tratamento que possa afetar o subseqüente crescimento das plantas, a menos que a autoridade oficial permita
ou solicite um determinado tratamento. Se tiverem sido tratadas,
deverão ser dadas informações detalhadas sobre o mesmo.
B -

Condições para a condução dos testes de descrição das cultivares
1. A duração mínima das avaliações deverá, normalmente, corresponder a dois períodos de cultivo.
2. As avaliações deverão ser conduzidas em um local. Se alguma
característica importante da cultivar não puder ser observada em determinado local, a cultivar poderá ser avaliada em locais alternativos.
3. As avaliações de campo deverão ser conduzidas em condições
que assegurem o desenvolvimento normal das plantas. O tamanho
das parcelas deverá ser tal que as plantas, ou partes de plantas, possam ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das observações que deverão ser feitas no final do período de crescimento. Cada
avaliação deverá incluir um total de 150 plantas para feijões de tipos
I, H e HI e de 60 plantas para feijões do tipo Iv, sendo recomendável
dividir esse número de plantas em duas ou mais repetições. Parcelas
separadas, para observações e medições, somente poderão ser usadas
se tiverem sido submetidas a condições ambientais similares.
4. Avaliações adicionais para fins especiais poderão ser estabelecidas.
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c-

Métodos e observações

1. Todas as observações para determinação de distinção e de estabilidade deverão ser feitas em, no mínimo, 20 plantas ou partes de
20 plantas.

2. Na determinação da uniformidade para feijões dos tipos I, II
e III em parcelas com 150 plantas, o número máximo de plantas fora
de tipo permitido será de 4. No caso de feijões tipo IV, em 60 plantas
será permitido um máximo de 3 aberrações.
3. Qualquer característica pode exibir uma variação ocasionada por efeitos genéticos, ambientais ou ambos, requerendo a identificação dos limites destas variações e sua inclusão na descrição.
4. Para caracterizar as cores, recomenda-se utilizar como padrão o Munsell Color Charts for Plant Tissues.

5. Quando as características de resistência à antracnose e ao
mosaico comum forem utilizadas para determinar DHE da Cultivar,
os dados deverão ser tomados sob condições de infecção controlada.
IV -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma outra já Descritamais Parecida
Característica

1. Plântula

Cultivar
apresentada

Cultivar mais
parecida

-I--

---

Pigme~tação do ~~pocotilo

2. Plan=t=a

_

Cor da flor

'------

Dent.~ apical da ya~g~em

_

_

_ _ o

+---.-----4

3. Semente
Cor do tegumento
Halo
Brilho
Forma

__'.---.L _ _

Nome da cultivar mais parecida:
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Estes descritores, chamados de descritores fixos, dependem de
um ou poucos genes, sendo de fácil diferenciação fenotípica. Por serem menos afetados pelo meio ambiente, podem ser facilmente identificados em qualquer local. Para determinar a margem mínima de
diferenciação, basta que pelo menos um dos descritores fixos preencha os requisitos necessários à distinguibilidade.

v-

Grupos Comerciais

Grupos comerciais de feijão e exemplo de cultivares que
os caracterizam
Branco

Ouro Branco

Carioca

Carioca, lAPAR 14, Aporé, Pérola, Pyatã, Erigida,
FT Bonito, Porto Real, Rudá, Carioca MG

Jal0

Jalo EEP 558, Jalo Precoce, Novo Jal0

Mulatinho

IPA_
6, ..IPA
7, ..Corrente,
IAC - Bico de Ouro, São José, Bambuí
_
-_
_ - - - - _ . - . _ - _ ... _ - _ . _ - - - ' - -

1"Mm--.--.. --.--.--,--.--

'-_.

Rio Tibagi, Diamante Negro, Xamego, IAC - Una,
FT Nobre, IPAR 44, Guapo Brilhante, IPA 10, Meia-Noite

Preto
Rosinha--·

1-----Roxo

---.---.

ou.tros (jaleinhc
vermelho, rajada,
pintado, enxofre, pardo)

. - - . - . - -..- - . - -..-

Roxo 90

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

EMGOPA 201- Ouro, Vermelho 2157, Iraí, IAPAR 31

--,--.-_._-

VI

...- -

--.----._-

. - _. .

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

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas caracteristicas, foi
eleborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parãmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) Quando as alternativas de código forem seqüênciais, isto é,
existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para descrever a caracteristica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: Distribuição da cor secundária (semente), tem na codificação o valor 1 para Uniforme e 2 para Desuniforme. Somente estas
duas alternativas são aceitas no preenchimento.
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b) Quando as alternativas de código não forem seqüenciais,
isto é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a
escolha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador: Exemplo: Brilho (da semente) tem codificado o valor 1 para opaco; 3 para
intermediário e 5 para brilhoso. Neste caso, pode ser escolhido, o
valor 2 para uma cultivar com sementes quase opacas, ou o valor 4
para urna semente entre intermediária e brilhosa. O intervalo neste caso é de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores corno 6, 7, 8 ou
9 (quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de
início e término, são os extremos). Quando as alternativas propostas são 3 - 5 - 7, pode-se usar qualquer valor de 1 a 9, já que ambos
os extremos da escala mostram que podem existir valores aquém e
além dos indicados.

2. Quando urna determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar
nota O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, em, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada urna das características e somente corno orientação para o avaliador, estão indicadas alguma das seguintes abreviaturas:
a) BR: indica características somente para o Brasil;
b) UP: indica norma UPOV ou internacional, inclusive o Brasil;

c) UP-BR: atende exigência internacional, corno modificações
para o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário, deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
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VII -

Figuras

c

Figura 1. Dimensões do foliolo central da folha, para cálculo do indice
comprimento/largura (ICLF)

(

@?
~

®V

1. Achatada
2. Píríforme

3. Elíptica

~ 4. Octomorfa
A::~\

5. Circular

~.

Figura 2. Forma de seção transversal da vagem

Figura 3. Perfil da vagem
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A

B

Figura4. Forma do ápice da vagem
Posição

Forma

t.
IA

IB

2A

Figura 5. Formação e posição do denle apical da vagem

Anexo V
Descritores Mínimos do Milho (Zea mays L.)
Material Genético a ser Protegido:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Linhagem
Híbrido simples
Híbrido triplo
Híbrido duplo
Variedade de polinização aberta
Outros

Nome proposto para a cultivar:

_
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I -

Descritores
D escrição da
ca racterística

Característica

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

-

1. Plântula. Pigmentação do

coleoptilo pela antocianina.
UP-BR
Estádio para leitura (EPL): duas
folhas completamente abertas

----

Ausen te
Presente

3. Planta (somente linhagens).
(*) Altura da planta (até a
inserção da última folha),

2
U

---+-

2. Plântula. Pigmentação da
plúmula
!BR
EPL: duas folhas completamente
abertas

1

Ausente
Presente

1

2
U
-

Baixa
Média
Alta

1

2
5

U

UP-BR

EPL: grão leitoc,o=-

_

----

4'

~

Planta. Altura da espiga
~~.-n",. pal (somente linhagens).

Baixa
Média
Alta

1

2
5

EPL: grão leitos? . .

Baixa
Média
Alta

5. Híbridos e variedade de
(") polinizaão aberta. Altura
I da planta (até a inserção da
! última folha),
UP-BR
EPL: grão leitoso
---

1
3

5

U

---

6. Planta. Híbridos e variedades
de polinização aberta.
Altura da espiga principal.
BR
EPL: grão leitoso

Baixa
Média
Alta

7. Planta. Prolificidade pelo
número de espigas

Baixa (l ± 0.25)
Média (1.5 ± 0.25)
Alta (2 ± 0_25)

BR
EPL: grão leitc0:.:s.::.o_ _

8. Colmo. Grau zig-zag
(curvatura).
UP-BR

I

U

EPL: metade ?a antese

1
3
5

U

1

2
3

U
.~

Ausen te
Ligeiramente
I~ec~ado
ente recurvado

~~

1

2
3

U
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,--C6di
Descrição da

Característica
-

caracteristica

d

l

I Código que

c;~:ara I melhor

. ~
escnçao

descreve

I a cultivar

--

9. Colmo. Coloração das raízes
aéreas pela antocíanína.

Ausente

UP-BR

Forte

1
3
5

Fraca

EPL: metade da antese até grão
leitoso
---lO. Colmo. Diâmetro.

BR
EPL: grão leitoso

c----

11. Colmo. Número de intemódios

BR
EPL: grão leitoso

f----

------

Fino
Médio
_º~~sso

1
3
5

< de 8
8 a 10

1
2
3
4
5
6

11 a 13

14 a 16
17 a 19
20 a22
23 a25

U

U

7

26 a28
> de 28

1---

U

8

9

12. Folha - Primeira folha: Forma Ponteaguda
(*) da ponta da folha
PonteagudaJ

1

UP

arrendondada

EPL: plântula

Arredondada

2
3

U

Arredondada!
-----

13. Folha. Ângulo entre a lâmina
e o caule medido logo acima da

espatulada
Espatulada

4
5

- - - -------

Pequeno
Médio
Grande

1
3
5

14. Folha. Comportamento da

Reta

lâmina foliar acima da espiga

Recurvada
Forternenterecurvada

1
3

espiga superior. UP-BR
EPL: início de antese

superior

5

--

--- --

U

I
I

U

BR
EPL: início de antese
15. Folha. Número total de folhas,
acima da espiga superior

BR
EPL: início de antese

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

< de 3
3
4

5
6

7
8
9
> de 9

------

1
2
3
4
5
6

U

7
8

9

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

Descrição da

Característica

característica

16. Folha. Número total de
folhas, abaixo da espiga superior

BR
EPL: início de antese

cada
descrição

< de 4

1

4a5
6a7
8a9

2

10 a
12 a
14 a
16 a
> de

11
13
15
17
17

17. Bainha. Pubescência

Ausente

BR

Média
Abundante

EPL: grão leitoso

Código para

3
4
5

Código que
melhor

descreve
a cultivar

U

6
7
8

9
1
3
5

U

~---~

18. Bainha. Pigmentação pela

Ausente
Média
Forte

antocianina

UP-BR
EPL: grão leitoso
19. Lâmina (acima da espiga
superior). Pubescência

Média

BR

Abundante

Ausente

EPL: grão leitoso
20. Lâmina. Ondulação marginal

BR
EPL; grão leitoso

21. Lâmina. Comprimento

BR
EPL: grão leitoso

22. Lâmina. Coloração da nervura
central pela antocianina

BR

I

1
3

U

5
1

3

U

5

Baixa
Média
Alta

3
5

Curto
Médio
Longo

1
3
5

Ausente
Média
Forte

3

1

U

U

1

5

U

EPL: grão leitoso
-----

23. Lâmina. Pigmentação pela
antocianina

UP-BR

Ausente
Média
Forte

1

3

5

U

EPL: grão leitoso
24. Lâmina. Cor

BR
EPL: grão leitoso

Verde-claro
Verde médio
Verde- escuro

3
5

U

7

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8157
-

-

Descrição da

Característica

característica

Código para

cada
descrição

- - --

-

25. Pendão: Comprimento da
has te

Curto

(') p rincipill

Longo

(medido entre o

Médio

Código que
melhor
descreve

a cultivar

1
3
5
(. ............ em)

U

põlen)
UP- BR

601 - 650
651 -700
701 - 750
751 - 800
SOl - 850
851 - 900
901 - 950
> 950

1
2
3
4
5
6
7
8
9

U

27. Pendão. Coloração das
ante ras pela antocianina
(no terço médio da haste

Fraca
Média
Forte

1
3
5

28. Pendão. Número das

~1

("'")r amificações secundárias

2 - 15
16 - 30
31- 45
46 - 60
61-75
76 - 90
91- 105
> 105

1
2
3
4
5
6

pon to de origem ao ápice da
has te central) em em.
UP-BR
EPL : metade da antese
--

26. Pendão. Florescimento:
número
(*) de graus dias (do plantio até
(+) 50% de plantas liberando

:-s; 600

principal em 50% das plantas)

U

UP- BR

EPL : metade da antese

up- BR
EPL : acima de 50% de plantas
libe rando pólen

29. Pendão. Ângulo entre haste
(') p rincipal e a ramificação lateral
(no terço inferior do pendão)

Pequeno

U

7

8
9

Grande

1
3
5

U

Reta
Recurvada
Fortemente recurvada

1
3
5

U

Médio

UP- BR

EPL : metade da antese
30. Pendão. Comportamento da
Ramifi cação lateral (no terço
inferior do pendão)

BR
EPL : metade da antese
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----

-

Descrição da
característica

Característica

31. Pe ndão. Comprimento da
haste a cima da ramificação

inferiar
UP-BR
EPL:e_~ssão de pól~n
32. Pe ndão. Comprimento da
haste p rincipal acima da

Curto
Médio
i Longo

33. Pe ndão. Comprimento da
ramific ação lateral (no terço
inferia r do pendão)

UP-BR
EPL:e missão de pólen
34. Es piga. Posição da espiga

BR
"EPL:colheíta

-----

35. Es piga. Forma

UP
EPL:colheita
-

I~~~~~am
cada
descrição
I

1
3
5

J

1
3

IMédio
Curto

1
3

----

. Longo

,

5

U

1
3

U

í

Ereta
Oblíqua
Pendente-

5

--------

1
2
3

Cônica
Cônica/cilíndrica
Cilíndrica

< de 8

1

8 a 10
11 a 13

2
3
4

14 a 16
17 a 19
20 a 22

23 a 25
> de 25

sabugo
BR
EPL: colheita
_.._-

39. Es piga. Diâmetro do sabugo
(na parte média do sabugo)
UP-BR
EPL: colheíta

U

I

UP-BR
EPL:colheita

38. Es piga. Coloração do

U

5

36. Es piga. Número de fileiras

37. Es piga. Direção das fileiras
desde a base até o ápice
BR
EPL:colheita

!

--

Curto
Médio
Longo

ramific ação superior

UP-BR
EPL:e missão de pólen

-

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

5
6

,

i

7
8

Reta

1

Levemente curvada
Em espiral
Irregular

2
3
4

Branca
Rosada
Vermelha
Roxa

1

Fino
Médio
Grosso

U

---

U
----

2
3
4

U

1
3
5

U
L.

---

-_....-
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-

-

~

-- --

C"'"~"."

Descrição da
característica

Código que
melhor
descreve
a cultivar

Código para

cada
descrição

~-

40. Espiga. Relação diâmetro do
sabugo/diâmetro da espiga

BR

Relação

1

U

s: 60

1
2
3
4
5
6
7
8
9

U

1
2
3

U

1
2

U

EPL: colheita
-

-

---

41. Espiga. Porcentagem de
grãos (em peso) a 13% de
umidade

61- 65
66 - 70
71- 75
76 - 80
81- 85
86- 90
91- 95
> 95

BR
EPL: colheita

C--

-------

42. Espiga. Cor da palha

BR

Verde-clara
Verde-escura

EPV grão leitoso

Vermelha

-- ----

IRoxa

43. Espiga. Cor da palha

BR

i Castanha

!

r-E~L: co~heita

44. Espiga. Grau
de empalhamento

BR
EPL: colheita

i.,

--------

45. Espiga. Empalhamento
(compactação da palha)

Baixo
(pode ver a espiga)
Médio
(cobre a espiga
parcialmente)

2

Alto

3

-

1

U

(cobre a espiga
completamente)

---

Frouxa
Compacta

1
2

46. Espiga. Coloração do estigma
(*) pela antocianina
UP
EPL: metade da antese

Ausente
Presente

1
2

47. Espiga. Intensidade de
(*) coloração do estigma pela
antocianina

Fraca
Média

1
3
5

BR

U

EPL: colheita
---

I

U

..

UP-BR

Forre

U

EPL: metade da antese
-----
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I
,-----

Característica
.. -

Descrição da
característica

Código para
cada

descrição

- -

48. Espiga. Comprimento do
pedúnculo

UP-BR

Curto
Mé dio
Lon go

1
3
5

Cmto
Mé dio
Lon go

1
3
5

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

EPL: grão pastoso
- - -

49. Espiga. Comprimento
(") (sem a palha)

UP-BR

U

EPL: colheita

50. Espiga. Diâmetro
(medido no meio da espiga)
UP-BR
EPL: colheita

f - - -- _ .
Peq ueno
Mé dío
Gmnde

1
3
5

U

- - -

51. Cariopse. Tamanho dos
grãos da parte média da espiga
principal em relação ao
comprimento, largura e espessura

Peq ueno
Mé dio
Grande

1
3
5

U

BR
EPL: colheita
52. Cariopse. Relação do
comprimento/largura

Exp ressar com número
decimal

1

C......)

BR
EPL: colheita

--

- - - -

53. Cariopse. Tipo de grão
(*) (medido no terço médio da
espiga)

UP-BR
EPL: colheita

Du ro
Semiduro
Senn"dentado
Dentado
Doce
Pip oca

Fannáceo
Opaco
Cer oso
54. Cariopse. Cor da coroa do (*)
grão (na espiga)

UP-BR
EPL: colheita

- - - -

U

Branca
Branca amarelada
Am areIa
Am areIa alaranjada
Ala ranjada
Vermelha alaranjada
Vermelha
Ver melha-escura

1
2

3
4
5
6

U

8
8
9

-

1
2

3
4
5
6

U

7

8

-
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Descrição da
característica

Característica

i

~~~opse. Cor do";ericarpo

I

BR

EPL: colheita

Código para
cada
descrição

Incolor
Amarela
Bronze
Marrom
Vermelha
Roxa
Variegada

1
2
3
4
5

Branca
Amarela
Amarela alaranjada
Alaranjada
Avermelhada

1

Código que
melhor
descreve
a cultivar

u

6
7
-

56. Cariopse. Cor do endosperma

BR
ELP: colheita

57. Cariopse. Peso de 1000 grãos
(ajustados a 13% de umidade)

BR
EPL: colheita

~

100
101 - 160
161 - 220
221 - 280
281 - 340
341- 400
401 - 460
461 - 520
> 520

2
3
4
5
6

u

1

2
3
4
5
6
7
8
9

u

58. Cariopse. Peso hectolitro

BR
EPL: colheita
("): Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências
mínimas da UPOV. Fica a critério dos países membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.
(t-): Fórmula para o cálculo de «graus dia»:

I: (T.max.

+ T.min.- 10)

GD =
2

onde: GD = Graus dia
T.max = Temperatura máxima em Co
T.min. = Temperatura mínima em Co
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Informações adicionais
Outras características importantes, para caracterízação da cultivar e não contempladas na tabela dos descritores, deverão ser descrítas.
II -

Observações

Informações para o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
(SNPC).
Além das características morfológicas e fisiológicas detalhadas
na forma de descrítores, outras qualificações deveríam ser identificadas, adicionando assim, outros elementos de caracterização para
uma determinada cultivar. O SNPC estima como importantes e recomenda, se possível a apresentação de informações em relação a:
características bioquímicas;
- características moleculares;
- uso de diversas técnicas (RAPD e RFLP por exemplo), que
proporcionam marcadores moleculares capazes de caracterízar cultivares.
III -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade Homogeneidade e Estabilidade (DHE)

A -

Conteúdo do roteiro
Este roteiro se aplica para os seguintes tipos de Zea mays L.: linhagens, híbridos e variedades de polinização aberta, excluindo-se
as variedades ornamentais.
B -

Material requerido para a descrição de cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei nº 9.456/97, o requerente do pedido de proteção se obrigará a
apresentar as seguintes amostras de sementes da cultivar objeto de
proteção, sendo:
- amostra de manipulação: 1.500 sementes para linhagens e 1
kg para híbridos e variedades;
- amostra adicional: 1.500 sementes de cada parental, no caso
de combinações híbridas (linhagens, híbridos simples).
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2. As amostras de sementes deverão cumprir com os requisitos
mínimos estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais. O requerente deverá indicar a percentagem atual de germinação, que deverá ser a mais alta possível e estar claramente identificada.
3. As amostras de sementes não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de tratamento que possa afetar o subseqüente crescimento das plantas, a menos que a autoridade oficial permita ou solicite
um determinado tratamento. Se tiverem sido tratadas, deverão ser
dadas informações detalhadas sobre o mesmo.
C -

Condições para condução dos testes de descrição das cultivares

1. A duração mínima das avaliações deverá, normalmente, corresponder a dois períodos de cultivo.
2. Os testes de campo devem ser conduzidos em condições que
assegurem o crescimento normal. O tamanho da parcela deve ser de
tal maneira que as plantas ou partes da planta possam ser removidas para avaliações, sem, no entanto, prejudicar as observações que
serão feitas no final do ciclo. O número mínimo de plantas em cada
teste e localidade deve ser:
- 40 plantas para linhagens e híbridos simples;
- 80 plantas para outros híbridos e variedades de polinização
aberta.
3. Em cada localidade devem ser utilizadas duas ou mais repetições. O requerente pode usar parcelas separadas para avaliações e
medições, somente se as condições ambientais forem semelhantes.
4. Testes adicionais para objetivos específicos podem ser estabelecidos; exemplo: espiga por fileira.
5. Caso as combinações híbridas venham a ser identificadas via
análise de eletroforese de isoenzimas, o teste deve ser conduzido com
quatro coleóptilos de cada linhagem. Em caso de dúvida, 16 coleóptilos adicionais devem ser analisados. Para híbrido simples, dois coleóptilos devem ser usados; e para híbridos triplo, seis coleóptilos. Se
ainda persistir dúvida, outros coleóptilos devem ser analisados.
6. Se a eletroforese de isoenzima for usada para o teste de distingüibilidade, pelo menos 20 coleóptilos devem ser analisados.
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D -

Metódos e observações

1. As características listadas na tabela de descrítores para milho devem se utilizadas para o teste de dístingüibilidads de linhagens, híbridos e variedade de polinização aberta.
2. Entretanto, para avaliar a distinguibilidade de hibridos, um
sistema de pré-seleção baseado nas linhas parentais e nas suas combinações pode ser estabelecido de acordo com as seguintes recomendações:
a) descrição das linhas parentais de acordo com o roteiro para
os testes de distingüibilidade;
b) verificação da originalidade das linhas parentais comparando-as com a coleção de referência, baseado nas características contidas na tabela de descritores para milho, objetivando-se selecionar as
linhagens mais próximas;
c) verificação da originalidade da combinação do híbrido comparando-a com aqueles híbridos comumente conhecidos, levando-se
em consideração as linhagens mais próximas;
d) teste de distingüibilidade a nível de híbridos com uma combinação similar.
3. Todas as observações para o teste de distingüibilidade e uniformidade devem ser feitos em pelo menos 40 plantas ou partes de
plantas (excluindo plantas contaminantes (off-types) e também
plantas obviamente resultantes de autofecundação de uma linha parental do híbrido simples).
4. Todas as observações na espiga devem ser feitas na espiga
principal.
5. Para o teste de uniformidade das linhagens e híbridos simples,
utiliza-se uma população padrão de 1% com uma probabilidade de aceitação de 95%. No caso de uma amostra de 40 plantas, o número máximo
permitido de plantas fora do padrão permitido (olf-types) seria dois.
Além disso, a mesma população padrão e a probabilidade de aceitação
devem ser submetidas para esclarecer casos de plantas contaminantes
em linhagens parentais tanto quanto em plantas resultantes obviamente de autofeeundação de uma linha parental nos híbridos simples
(diferenças evidentes na altura de planta, tamanho de espiga ou precocidade, bem como prova através de eletroforese de isoenzimas).
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6. Para híbridos triplos duplos e variedade de polinização aberta, variabilidade dentro destes materiais não deve exceder a variabilidade das variedades já conhecidas.
7. Se eletroforese de isoenzimas for nsada para testar distinguibilidade devem ser utilizadas a mesma população padrão e a
mesma probabilidade de aceitação para as outras características.
todas as linhagens devem ser consideradas contaminantes (of{type) onde dois ou mais locus são heterozigotos com um alelo do 10cus da linhagem. todos os casos onde um locus é heterozigoto ou
onde dois alelos atípicos estão presentes devem ser considerados
contaminantes (off-types).
N -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma Cultivar já Descrita, mais Parecida
---

Característica

Cultivar
Apresentada

Florescimento. Número de graus-dia do plantio até
500/0dasplantas liberando pólen (vide descritor #26)

Cultivar mais
Parecida

I

Espiga. Color ação do estigma pela antocianina (vide
descritor #46 )

Planta (linha gens somente). Altura da planta até
inserção da ú ltima folha (vide descritor #3)

-

Planta (híb ridos e variedades de polinização
aberta). Altu ra da planta até inserção de última
folha (vide de scritor #5)
Grão. Tipo de grão (medido no terço médio da espiga
I:l~~~~al) (vi de descritor #53)
Espiga. Colo ração das glumas pela antocianina
(espiga princ ~l?~!..~!?_~~car ausente ou presente)
-----

......

----.

Folha. Forma da ponta da folha (primeira folha)
(vide descritor #12 e figura#l)

Folha. Ângu lo entre a lâmina e o caule (vide
descritor #13 e figura #2)
Folha. Comp ortamento da lâmina foliar acima da
espiga superior (vide descritor #14 e figura #3)

Nome da cultivar mais parecida.

_
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v-

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas caracteristicas, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parãmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para
descrever a caracteristica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: pigmentação do coleóptilo tem na codificação o valor 1
para ausente e o valor 2 para presente. Somente estas duas alternativas são aceitas no preenchimento;

b) quando as alternativas de código não forem seqüenciais,
isto é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a
escolha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador: Exemplo: coloração das raízes aéreas pela antocianina tem codificado o
valor 1 para ausente; 3 para fraca e valor 5 para forte. Neste caso,
pode ser escolhido o valor 2 para uma cultivar com coloração muito
fraca, ou o valor 4 para coloração entre fraca e forte. O intervalo
neste caso é de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores como 6, 7, 8
ou 9 (quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de
início e término, são os extremos). Quando as alternativas propostas são 3-5-7, pode-se usar qualquer valor de 1 a 9, já que ambos os
extremos da escala mostram que podem existir valores aquém e
além dos indicados.

2. Quando uma determinada caracteristica não vai ser avaliada, por qualquer uma razão técnica que seja pertinente, deverá levar o valor O(zero).
3. Algumas caracteristicas quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, em, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva, no espaço previsto do questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código l(um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
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4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicadas alguma das seguintes abreviaturas:
a) BR: indica característica somente para o Brasil;
b) UP: indica norma UPOV ou internacional, inclusive para o
Brasil;
c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil.

5. O correto preenchimento deste questionário, deverá acompanhar o formulário especifico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
VI -

Fizuras

01

02

03

05

04

Figura 1. Forma e ponta da folha
OI 02 03 04 05 -

Ponteaguda
Ponteaguda arredondada
Arredondada
Arredondada p/espatulada
Espatulada

01

02

03

Figura 2. Ângulo entre a lâminafoliar e o caule
Oi-Pequeno

02-Médio
03-Grande
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r
02

01

~

03

Figura 2. Ângulo entre a lâmina foliar e o caule
Dl-Pequeno
02-Médio
03 -

Grande

Anexo VI
Descritores Mínimos de Soja (Glycine max (L.) Merrill)
Nome proposto para a cultivar:
I -

_

Descritores Morfológicos
Característica

1. Planta: Cor de hipocólito
(')

Descrição da
carae terística

Código para
cada
descrição

Código qu e
melhor
descreve
a cultivar

1

Verde
Roxo

2

Determinado
8emideternrinado
Indeterminado

2
3

U

UP-BR
2. Planta: Hábito de crescimenta

UP-BR
3. Planta: Cor da pubescência
(*)

Cinza
Marrom

1

U

1

2

U

UP
4. Planta: Densidade da
pubescência

BR
5. Flor: Cor
(')

UP

Glabra
Normal
Densa

3
5

Branca
Roxa

2

1

U

1

U

---

6. Vagem (sem pubescênci a):

Cor

Marrom-cl ara
Marrom-escura

1

2

U

UP-BR
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Descrição da
caracteríIstica

Característica

Código para
cada
descrição

7. Vagem (com pubeseência):

Cinza

1

Cor
BR

Cinza-escura
Marrom

2
3
4

Marrom-escura

-----t==

8. Semente: Forma

Esférica

1

DP

Alongada

2

Esférica achatada
Alongada ach atada

3
- ---

Código que
melhor
descreve
acul_~

U

U

4

9. Semente: Cor de tegumento

Amarela

1

(*)

Outra

2

..

U

UP-BR

10. Semente: Brilho do tegumento
BR

Fosco

1

Intermediário
Brilhante

3
5

11. Semente: Cor do hilo
(*J
UP-BR

Amarela
Cinza
Marrom-clara
Marrom

Preta
Preta imperfeita

U

1
2

3
4

U

5

6

.....

(*) Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências

mínimas da UPOV: Fica a critério dos países-membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.

II -

Descritores Fisiológicos
Característica

12. Ciclo vegetativo
Número de dias de emergência a
floração (50% das plantas com
flores)
BR
13. Ciclo total
Número de dias de emergência à
maturação
BR

Descrição da
caractenIstica

Código para
cada
descrição

Precoce
Médio
Tardio

3
5
7

Precoce
Médio
Tardio

3
5
7

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

U
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Descrição da
característica

Característica

14. Altura das plantas
(na maturação)
UP-BR=_

---I

15. Altura de inserção das vagens
inferiores (em)
BR

16. Peso de 1000 sementes, em
gramas
(com base 13% de umidade)
BR

Baixa
Média

3
5

Alta

7

<8

1

9 -10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18

2
3
4
5
6

19 - 20

7

21- 22
;:>: 23

8
9

<8

1
2
3

9

10
11
12
13
14
15
:2':16

17. Resistência ao acampamento
BR

18. Resistência à deíscência das
vagens

Código para
cada
descrílção

Muito baixa
Baixa
Regular
Boa
Muito boa

Código que
melhor
descreve
a cultivar

Jj

~!

BR

Muito baixa
Baixa
Regular
Boa
Boa boa

19. Produtividade

Medida em kg/ha

! 1-

Suscetível
Resistente

1
2

Suscetível
Resistente

1
2

__--+~(

BR

20. Reação a Pústula bacteriana
(Xanthomonas campeetrie pv
glycinea)

1
k g/ha)

U

U

U

-

U
-

U
-

U

U

BR(l,,)_ _

21. Reação ao Crestamento
bacteriano (Peeudomonae syringae
pv glycinea)
RR(lO-)

U

_
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-

-

-

--

-

Característica
-

-

-

Código para
cada
descrição

Descrição da

característica

-

22. Reação à mancha «mancha
olho-de-rã»
(Cercospora sojinae)

~~~--

1
2

Suscetível
Resistente
----------------

23. Reação a Cancro da haste.
Diaporthe phaseolorum f.sp
meridionalis

Código que
melhor
descreve
a cultivar

. ...

.

U
...

1- .

Resistente

1
2

Suscetível
Resistente

1
2

U

Suscetível
Resistente

1
2

U

26. Reação a Mosaico comum
(VMCS)

Suscetível
Resistente

27. Reação a Nematoíde de galha

Suscetível
Resistente

1
2
1
2

Suscetível
Resistente

1
2

~~)

24. Reação a Podridão vermelha

da raíz (Fusarium solani)

Suscetível

U

~(2)

25. Reação a Podridão parda da
haste (Phialophora gregata)
BR(2)

----------

(meloidogyne incognita)

U
U

BR(2)

28. Reação a Nematcide de cisto
(Heterodera glycines)
~~(2)

U
_._-,-

(1) Recomenda-se a avaliação em casa de vegetação.
(2) Recomenda-se a avaliação em condições de campo.

111

Observações
1. Características agronõmicas

Alguns dos descritores de tipo fisiológico objetivam basicamente,
para efeitos da proteção da propriedade intelectual, desempenhar um
papel de esclarecimento em torno de dúvidas surgidas na diferenciação morfológica entre cultivares. No entanto, essas informações têm
um valor inestimável por ocasião da descrição de cultivares a serem
inscritas no Registro Nacional de Cultivares para Comercialização,
contemplado na nova lei de sementes. Dentre os objetivos desse registro, está a identificação do valor de cultivo e uso de cada cultivar, sendo portanto, indispensável a informação em termos de características agronômicas e componentes de produção.
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2. Informações para o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)
Além das características morfológicas e fisiológicas detalhadas
na forma de descritores, outras qualificações deveríam ser identificadas, adicionando assim, outros elementos de caracterização para
uma determinada cultivar. O SNPC estima como importantes as seguintes informações:
a) Características bioquímicas;
Reação à peroxidase
Outros caracteres bioquímicos
b) Características moleculares:
Uso de diversas técnicas (RAPD e RFLP por exemplo), que proporcionam marcadores moleculares capazes de caracterizar cultivares.
IV A -

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)
Material requerido para a descrição de cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o requerente do pedido de proteção se obrigará a apresentar duas amostras de sementes da cultivar
objeto de proteção, sendo:
amostra de manipulação: 1kg
amostra para banco de germoplasma: 1kg
2. As amostras de semente, deverão cumprir com os reqnisitos
mínimos estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais. Na amostra para o banco de germoplasma, o requerente deverá indicar a percentagem atual de
germinação, que deverá ser a mais alta possível e estar claramente
identificada.

3. As amostras de sementes, não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de tratamento que possa afetar o subseqüente crescimento das plantas, a menos que a autoridade oficial permita ou solicite
um determinado tratamento. Se tiverem sido tratadas, deverão ser
dadas informações detalhadas sobre o mesmo.
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B

Condições para a condução dos testes de descrição das cultivares

1. A duração mínima das avaliações deverá, normalmente, corresponder a dois períodos de crescimento.
2. As avaliações de campo deverão ser conduzidas sob condições
qne assegurem o crescimento normal da plantas. O tamanho das
parcelas deverá ser tal que as plantas, ou partes de plantas, possam
ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das observações que deverão ser feitas no final do período de crescimento. Como
mínimo, cada avaliação deveria incluir um total de 200 plantas que
podem ser divididas em duas ou mais repetições. Parcelas separadas
de observação e medição somente poderão ser utilizadas se tiverem
sido submetidas a condições ambientais similares.

v-

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma Outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Característica

Cultivar
Apresentada

Cultivar mais
Parecida

1. Planta
Cor do hipocotilo

--

Cor da flor
Cor da pubesc_~:r:t~=ia=---__
Cor da vagem sem pubescência

.

. -

Cor da vagem com pubescencia

2. Semente
Cor do

_

tegumen~_

Cor do hilo

---

3. Caracte.!es Fenológicos
Ciclo total
4. Caracteres Fenométricos
Altur~_ das

plantas

Peso de 100 sementes
Teor de óleo (semente)

'---Teor de proteína (aem.) _

..
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Característica

Cultivar
Apresentada

Cultivar mais

Parecida_

5. Reaçã? a Doenças
Pústula bacteriana
Mancha olho-de-rã

Cancro da h"'a."st"'e

-~

_

Mosaico (VMCS)

Nematóide do cisto

Nome da cultivar mais parecida

VI

_

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parâmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é, não
existirem espaço entre os diferentes valores, a escolha para descrever a
característica deve ser somente um dos valores listados. Exemplo: Cor
de flor tem na codificação o valor 1 para branca e valor 2 para roxa. Somente estas duas alternativas são aceitas no preenchimento.

b) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
existem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a escolha
para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador: Exemplo: Densidade de pubescência tem codificado o valor 1 para glabra; 3 para
normal e o valor 5 para densa. Neste caso, pode ser escolhido o valor 2 para uma cultivar com pubescência menor que normal, ou o
valor 4 para pubescência entre normal e densa. O intervalo neste
caso é de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores como 6, 7, 8 ou 9
(quando a escala começa com o valor 1, indica que os valores de início e término são os extremos). Quando as alternativas, por
exemplo, são 3-5-7, pode-se usar qualquer valor de 1 a 9,já que ambos os extremos da escala mostram que podem existir valores
aquém e além dos indicados.
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2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar valor O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cuja descrição seja
numérica (mm, CID, g, kglha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicadas alguma das seguintes abreviaturas:
a) BR: indica característica somente para o Brasil;
b) UP: indica norma UPOV ou internacional; inclusive o Brasil;
c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário, deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.

Anexo VII
Descritores Mínimos de Sorgo (Sorghum spp.)
I -

Descritores
--

Característica

Descrição da
característica

Código para
cada
descrição

Código que
melhor
descreve
a cultivar

--

1. Plântula. Pigmentação do
coleoptilo pela antocianina
UP-BR
EPL: duas fohas completamente
abertas

Ausente
Presente

2. Plântula. Pigmentação da parte
dorsal da 1e folha pela antoclenína
UP-BR
EPL: duas folhas completamente

Ausente
Média
Forte

abertas

I

2
U

1

2

3
5

U
--

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8176
,--_.

---.-_.

.--

Descnlção da
característica

Característica
C--"---:--:---"
3. Plântula. Pigmentação da
bainha foliar pela antocianina
UB-BR
EPL: duas folhas completamente
~ertas

Código para
cada
descrição

--"
Ausente
Média
Forte

1
3
5

---

Código que
melhor
descreve
acul_~

U

-----

4. Planta. Altura total
UP-BR
EPL: maturidade fisiológica

1--------"-

Muito baixa ( 80cm)
Baixa (81 a 120cm)
Média (121 a 180cm)
Alta (181 a 240cm)
Muito alta (> 241cm)
Altura méd ia (do solo
até aponta da panícu1a)
Muito precoce « 45)
Precoce (46 a 55)
Média (56 a 65)
Tardia (66 a 75)
Muito tardi'a (> 75)

1
2
3
4
5

U

( ...... em)

.-

1
2
3
4
5
C...... dias)

U

Palha (sem pigmento)
Vermelha
Púrpura

1
2
3

U

7. Colmo. Diâmetro (medido de
15 a 20crn do solo)

Pequeno
Médio

UP
EPL: maturidade fisiológica
-------_._--

Grande

1
3
5

Seco
Suculento

1
2

5. Planta. Número de dias de
emergência até florescimento
UP-BR
EPL: florescimento (50% das
plantas com panícula emitindo
pólen)

C'--'---------6. Planta. Cor
BR
EPL: florescimento

c-----

-+--c--

"---"..

9. Colmo. Qualidade do suco
BR

Insípido (a baixo de)

IO. Colmo. Capacidade de
perfilhamento
BR
EPL: antes do florescimento

Ausente (sem perfilhos)
Baixa (1 a 3 perfilhes)
Alta (mais de 3 perfilhos)

11. Colmo. Sincronização dos

Ccincidente
Não ccíncidente

perfilhas com o florescimento

1
2

8" Hrix)

Doce (acima de 8" Brix)

-

U
.. - - - -

, .E",P",L=-'ID=ac.'u",nc."",da",dc.e=fi==si:::o:::ló:"i:'="c:::ca

r

U

-

-

8. Colmo. Suculêncía
BR
EPL: maturidade fisiológica

._-

. -

da planta-mãe
BR
EPL: florescimento

1
2

3

U

U

----

f1
2

U

------
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-

-

---

-

Característica
-

-

Descrição da
característica

-

II Código para

Código que
melhor
descreve
a cultivar

cada

descrição

--

-

12. Folha. Inserção da folha no
colmo

Normal (com lígula)
Direta (sem lígula)

1
2

Ondulada
Plana

1
2

U

BR
EPL: pré-florescimento
-------

13. Folha. Ondulação da margem
da lâmina foliar

U

BR
EPL: pós-florescimento

I

----

14. Folha. Comprimento da lâmina Curta
da terceira folha (a partir da folha
Média
bandeira)
Longa

....- -

3
5

DP

7

U

3
5
7

U

EPL: maturidade fisiológica
-- ----

15. Folha. Largura da lâmina da
terceira folha (a partir da folha

Estreita
Média

bandeira)

Larga

UP
EPL: maturidade fisiológica
f.......
16. Folha. Pigmentação da lâmina
pela antocíanina

UP-BR
~L:

I
Palha (ausente)

Vermelha
Púrpura

1
2
3

U

planta com 5 folhas

17. Folha. Pigmentação verde da

lâmina folíar

Verde-clara
Média

DP

Verde-escura

1
3
5

U

I EPL:,p~é-florescimento
18. Folha. Pigmentação da
nervura(*) central das folhas (na
3ª folha a partir da folha bandeira)

DP-BR

Branca ou incolor
Esverdeada
Amarela
Marrom

1
3
5

Ausente
Presente

1
2

U

Pequeno (00 a 30°)
Médio (31° a 60°)
Grande (> 60°)

1
2
3

U

EPL: pré-florescimento
19. Folha. Cerosidade da bainha

BR

U

7

EPL: pré-florescimento
20. Folha. Ângulo entre a lâmina
e o colmo (medido na 3ª folha a
partir da folha bandeira)

BR

EPL: inicio do florescimento
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Caraeteristica

Descrição da

característica
..

21. Folha. Sensibilidade ao

Insensível

metilparathion
BR
EPL: 5 folhas com pletamente
abertas

Sensível

22. Panjcula. Fo rrna
(*J
UP-BR
EPL: maturidade fisiológica

Ramos primários eretos

23. Panícula. De nsidade ("')
UP-BR
EPL: maturidade fisiológica

ICódigo para
cada
I, descrição

Código que

melhor
descreve
a cultivar

1
2
U

1

Ramos primários

pendentes
Elíptica
Oval

3
5
7

Tipo vassoura

9

Muito aberta

1
3
5
7
9

Aberta
Semi-aberta
Semicompacta
Compacta

U

U
. . . . _~

24. Panícula. Co mprimento do
réquís principal (medido
da base da paníc ula ao ápice da
rãquis). Média
UP-BR
EPL: maturidad e fisiológica

Muito curto « 3em)

25. Panícula. Comprimento da
ramificação primária
(médio no terço m édio da
panícula)
UP-BR
EPL: maturidade fisiológica

Muito curto « 3em)
Curto (3,0 a Bem)
Médio (6,1 a 12cm)
Longo (12,1 a 24cm)
Muito longo (> 24 em)

26. Panícula. Fo rma e extensão
do pendúculo (vi sível acima da

Medianamente
alongado « 2cm)
Alongado (de 2 a
IDem)
Muito alongado
(> Iücm)
Recurvado (panícula
abaixo da lígula
(pescoço de ganso)
Panícula e pedúnculo
cobertos pelas bainha
da folha bandeira

folha bandeira). Medidas em
centímetros entre a lígula da folha
bandeira e abas e da panícula
BR
EPL: maturidade fisiológica

Curto (3,0 a 6em)
Médio (6,1 a 12cm)
Longo (12,1 a 24cm)
Muito longo (> 24cm)

1
2
3

U

4

5

c........ em)
1
2
3
4
5

U

(. .......em)

-

1
2
3

U

4

5
-

-
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-

-

-

- -

--

Descrição da
característica

Característica
-

-

-

-

DP
EPL: florescimento

- - ----

28. Panjcula. Cor da gluma
UP-BR
EPL: Florescimento
-

-

,
que
I Código
melhor
descreve

a cultivar

--

27. Panícula. Comprimento da flor
pedicelada

-

Código para
cada
descrição

Muito curto
Curto
Médio
Longo
Muito longo
Verde-clara
Verde

Amarela-clara
Amarela

--

29. Panícula. Pigmentação da
gluma pela antocianina.

Ausente

Vermelha
Púrpura

DP-BR
EPL: florescimento
r-w~ P~icula. Pigmentação da

Ausente
Vermelha
Púrpura

pubescência da gluma pela

antocianina
UP-BR
EPL: florescimento

I-~-

1
3

U

5
7
9
1
2
3
4
1
2
3

U

--

I
U

1
2
3

U
--- -

----

Curto (menos da
metade do

31. Panicula. Presença e

comprimento da alista na
lema (*)
UP-BR
EPL: florescimento

comprimento

da lema)
Médio (entre a metade
e compro total da lema)
Longo (maior do que o
compr. da lema)

I32. Panícule. Formação de
aristas na pálea
UP-BR
EPL: florescimento
33. Panícula. Pigmentação do
C*) estigma
UP-BR
EPL: florescimento

1

3

--

Ausente
Presente

1
2

Ausente
Amarela
Púrpura

1
2
3

34. Panícula. Comprimento do
estigma
UP
EPL: florescimento

Curto
Médio
Longo

5
7

35. Panícula. Pigmentação do
ovário
BR
EPL: florescimento

Branco
Púrpura

1
2

----

U

2
I-

U

U

3

U

U

--
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I,
!

Característica

Código para

Descrição da
característica

cada
descrição

Código que
melhor

descreve
a cultivar

_._----

I·····
1
2
3
4

U

Laranja
Vermelha
Vermelha-escura

1
2
3
4

U

EPL: maturidade fisiológica

Branca
Cinza
Amarela
Marrom
Vermelha
Púrpura
Preta

1
2
3
4
5
6
7

U

39. Panícula. Comprimento da
gluma (Porcentagem da cariopse
coberta pela gluma)

Ate 25%
Até 50%
Até 75%

U

UP-BR

Totalmente coberta
Gluma > a cariopse

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

U

3
5
7

U

36. Panícula. Pigmentação das

Branca
Amarela

anteras secas
BR
EPL: final do florescimento

Verde
Púrpura

37. Panícula. Pigmentação dos

Amarela-clara

estames secos

UP-BR
EPL: final de florescimento
---

38. Panícula. Corda Gluma
(')

UP-BR

EPL: maturidade fisiológica

- ------

40. Caríopse. Cor (*)
UP-BR
EPL: maturidade de colheita

Branca
Cinza
Creme
Amarela
Bronze

Vermelha
Marom-clara
Marrom

I

I·
41. Cariopse. Forma (vista dorsal)

UP
EPL: maturidade de colheita

Elíptica estreita
Elíptica
Circular
......

42. Cariopse. Forma (vista de
perfil)

UP

Elíptica estreita
Elíptica
Circular

3
5
7

U

EPL: maturidade de colheita
...
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Descrição da

Característica

43.

Cariopse. Peso de 1000 grãos,
em gramas (ajustado a 13% de
umidade)
UP-BR
EPL: colheita

característica

Código para
cada
descrição

..,:;14
15
16
17
18
19
20
21
>22

1
2
3
4
5
6
7

Código que
melhor
descreve
a cultivar

U

8
9

44. Cariopse. Peso hectolitro
BR
EPL: colheita

1
(

)

U

--

45. Cariopse. Tamanho do embrião Muito pequeno
Pequeno
UP
EPL: colheita
Médio

f-46. Cariopse. Presença da testa
UP-BR
EPL: colheita

47. Cariopse. Presença de tanino
UP-BR
EPL: colheita
48. Cariopse. Composição
endospenna
BR
EPL: colheita

49. Cariopse. Textura do
endosperma
UP
EPL: colheita

1
3
5
7
9

Grande
Muito grande
.....
Ausente
Presente

1
2

U

Ausente

1
2

U

Presente
.'

-~._~.-

75% de amilopectina
(normal)

Doce
100% de amilopectina
(ceroso)

Completamente vítreo
% vítreo
"Y.! vítreo

1
2

U

3

% farináceo

1
3
5
7

Completamente
farináceo

9

50. Cariopse. Cor do endosperma
UP-BR
EPL: coheita

Branca
Amarela

1
2

51. Cariopse. Aspecto quanto ao
brilho
BR
EPL: colheita __ .,----

Cristalino
Não-cristalino

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

U

U
...._ --

U

----.-._-

1
2

U
.._.
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Característica
52. Cariopse. Cor púrpura no
pericarpo

Descrição da

cada

característica
Ausente
Presente

BR
EPL: colheita

53. Cariopse. Capacidade de
debulha (porcentagem de grãos
retidos na panícula

6 a 10%
1'5%:
11a20%

BR

21 a 40%
de 40%

EPL: colheita

Código para

lVIais

i

descrição

Código que
melhor
descreve
fi cultivar

1
2

u

l
L

2
3
4
5

u
_

(") Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências
mínimas da UPOv. Fica a critério dos países membros adicionar descritores segundo as
necessidades particulares. No entanto, o objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.
-

Estádio para leitura (EPL).

Informação adicionais
Outras características importantes, para caracterização da cultivar e não contempladas na tabela dos descritores, poderão ser descritas.
H - Orientações Gerais para a Condução de Testesde Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)
Este roteiro se aplica para os seguintes tipos de Sorghum spp:
populações de cruzamento ao acaso, linhagem ou variedades de polinização aberta, híbridos de linhagens ou variedades, de todas as categorias comerciais: granífero, forrageiro de silagem, duplopropósito, forrageiro de pastagem, sacarina e vassoura.
A -

Material requerido para a descrição das cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o requerente do pedido de proteção se obrigará a apresentar duas amostras de sementes da cultivar
objeto de proteção, sendo:
amostra de manipulação: 1kg
amostra para banco de gennoplasma: 1kg
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2. Se necessário, a autoridade competente poderá requisitar
também 50 panículas do material. No caso de registro de híbridos,
amostras dos progenitores deverão estar disponíveis para confirmação da identidade genética.
3. As sementes deverão cumprir com os requisitos mínimos estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais no País.

4. As amostras de sementes não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de tratamento que possa afetar o subseqüente crescimento das plantas, ao menos que a autoridade oficial permita ou solicite
um determinado tratamento. Caso sejam tratadas, informações detalhadas sobre o tratamento deverão ser fornecidas.
B -

Condições para condução dos testes de descrição de cultivares

1. A duração mínima dos testes deve ser normalmente de dois
períodos similares de cultivo.

2. Os testes deverão normalmente serem conduzidos em um
único local, a menos que alguma característica importante da cultivar não possa ser observada neste local, exigindo assim um teste
adicional em outro local.
3. O teste de campo deve ser conduzido sob condições que assegurem normal desenvolvimento das plantas.
4. A parcela deve ser de tamanho suficiente para que plantas ou
partes das plantas possam ser removidas para avaliações, sem, no entanto, prejudicar as observações que serão feitas no final do ciclo.
5. O número mínimo de plantas por teste e por local é de:
- 50 plantas para linhagens puras ou variedades
- 100 plantas para híbridos simples ou triplo
6. Se o teste de panícula por fileira for necessário, pelo menos
50 panículas por fileira deverão ser observadas.
7. Testes adicionais para propósitos especiais podem ser estabelecidos pela autoridade competente.
8. Caso as combinações híbridas venham a ser identificadas via
análise de eletroforese de isoenzimas, o teste deve ser conduzido com
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04 coleóptilos de cada linha. Em caso de dúvida, 16 coleóptilos adicionais devem ser analisados: Para híbridos simples, 2 coleóptilos devem ser usados; e para híbrido triplo, 06 coleóptilos. Se ainda
persistir dúvida, outros coleóptilos devem ser analisados.
9. Se a eletroforese de isoenzima for usada para o teste de distinguibilidade, pelo menos 20 coleótiplos devem ser analisados.

c-

Métodos e observações

1. Todas as observações para a determinação da distinguibilidade e da estabilidade devem ser feitas em 20 plantas ou partes de
20 plantas.

2. Para a determinação da uniformidade de características na
parcela como um todo (determinação visual por uma simples observação de um grupo de plantas ou partes de plantas), o número de plantas atípicas ou partes de plantas não deve exceder 6 em 100 (6%).
3. Para a determinação da uniformidade de características em
fileiras por panícula, plantas ou partes de plantas (determinação visual pela observação de um número de fileiras por panícula individuais, plantas ou partes de plantas), o número de fileiras por
panículas atípicas, plantas ou partes de plantas não deve exceder 4
em 50 (8%).
IH -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção, com os Descritores de uma Outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Característica

Cultivar mais

Cultivar

Parecida
_ _ _ _ _ _ _+--'~resen.t:a=d=a'__j---=-===--__j
Pigmentação do coleoptilo pela al1t/)cian.ci"n"a_ _'__j----~
Cor da plat?:.~_a

Cerosidade da bainha das folhas

==-----1

R.~lP?entação do estigma pela antoci~~nca

Presença o~__ ~?-~~ncia de .:::te:::st"a=--

+

_

_

Cor do endosperma

+-__

Pigmentação da nervura centr.~d
"a=s"""ol=h,,as=--_ _

<::?mprimento da flor pedicelad~_
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Cultivar
Apresentada

Característica
~-

Cultivar mais
Parecida

--

Presenç a e comprimento da alista na lema

Cor da gluma

---

Comprimento da gluma
Cor do cariopse
Nome da cultivar mais parecida

IV

-

.

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
eleborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parâmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para
descrever a característica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: Pigmentação do coleóptilo pela antocianina tem na codificação o valor 1 para Ausente e valor 2 para Presente. Somente estas
duas alternativas são aceitas no preenchimento.

b) quando as alternativas de código não forem seqüenciais, isto
é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a esco-

lha para descrever a característica pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador;
Exemplo: Diâmetro do colmo tem codificado o valor 1 para Pequeno; 3 para Médio e o valor 5 para Grande. Neste caso, pode ser escolhido um valor 2 para uma cultivar com o cohno entre pequeno e médio, ou
o valor 4 para diâmetro entre médio e grande. O intervalo neste caso é
de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores como 6,7,8 ou 9 (quando a
escala começa com o valor 1, indica que os valores de início e término,
são os extremos). Quando as alternativas propostas são 3-5-7, pode-se
usar qualquer valor de 1 a 9,já que ambos os extremos da escala mostram que podem existir valores aquém e além dos indicados.
2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar o
valor O (zero).
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3. Algumas características quantitativas, cuja descríção seja
numérica (mm, em, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser o O(zero).
4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicadas algumas das seguintes abreviaturas:
a) BR: indica característica somente para o Brasil;
b) UP: indica norma UPOV ou internacional, inclusive o
Brasil;
c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil.
5. O correto preenchimento deste questionário, deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
VI -

Figuras
Sorgo

Adicionar A e B
para dar a altura
da planta

Figura 1. Altura da planta
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Figura 2. Forma e densidade da panicula
01
02
03
04
05
06
07
OS

09
10
11
12

muito rala tipo de sorgo selvagem
muito aberta com ramos primários eretos
muito aberta com ramos primários pendentes
aberta com ramos primários eretos
aberta com ramos primários pendentes
semi-aberta com ramos primários eretos
semi-aberta com ramos primários pendentes
semi-compacta elíptica

compacta elíptica
compacta oval
meio tipo vassoura

tipo vassoura
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1
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3
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5

Figura 3. Forma e extensão do pedúnculo
01 -

Pedúnculo muito alongado: mais de lOem entre a língula da folha a bandeira
e bandeira e abase da panícuIa
Pedúnculo alongado: de 2 a IDem entre a lígula da folha bandeira e a base da
panícula
Pedúnculo medíanamente alongado: manos de 2cm entre a Iígula da folha
bandeira e a base da panícu1a
Pedúnculo recurvado: panícula abaixo da lígula claramente exposta (pescoço
de ganso)
Pedúnculo e panícula cobertos pela bainha da folha bandeira

02 03 04 05 -

01

02

03

04

05

Figura 4. Comprimento da flor pedicelada
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03
04

-

muito curto
curto
médio
longo
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Figura 5. Comprimento da gluma
01
02
03
04
05

-

Cariopse coberta até 25%
Cariopse coberta até 50%
Cariopse coberta até 75%
Cariopse totalmente coberta
Glumas maiores que a cariopse

o
02

01

03

Figura 6. Forma (vista dorsal) da cariopse
01 02 03 -

Eliptica estreita
Elíptica
Circular

02

01

03

Figura 7. Forma (vista de perfil) da cariopse
01 02 03 -

Eliptica estreita
Elíptica
Circular

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8190

02

01

os

04

03

Figura 8. Tamanho do embrião
01 -

02 03 04 05 -

muito pequeno
pequeno
médio
grande
muito grande

02

01

03

04

os

Figura 9. Textura do endosperma
01
02
03
04
05

-

-

Completamente vitreo
% vítreo
~

vítreo

% farináceo

completamente farináceo
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Anexo VIII
Descritores Mínimos de Trigo (Triticum aestivum L.)
Nome proposto para a cultivar:
I -

_

Descritores Morfológicos
Descrição da
característica

Característica
1. Planta. Hábito vegetativo
("'")

UP

Prostrado
Semíprostrado
Intermediário

2. Planta. Altura média da planta

Muito baixa

Baixa

UP

Média
Muito alta

3. Folha. Posição da folha bandeira Pendente

1
3
5

Intermediária

Ereta
4. Folha. Cerosidade da bainha da
folha bandeira

Ausente

("')

Forte

~P-BR

escrrçac

1
3
5
7
9

Alta

BR

o g~ para,
ca a
I
d
. 1
3
5
7
9

Semi-ereto
Ereto
(')

C 'di~digo que

I
I

a cultivar

u

i

I

I

I

1
3
5

Fraca

melhor
descreve

U

u
U

______

5. Folha. Coloração das aurículas

BR

Incolor

' Pouco colorida
Colorida

Hete!ogênea
6. Colmo. Forma do nó superior

BR
-

Quadrado
Comprido
Largo

7. Colmo. Cerosídade do pedúnculo Ausente

-

1
2
3
4
1
2
3

U

U

UP-BR

Fraca
Frote

1
3
5

U

8. Colmo. Espessura das paredes

Delgada
Média
Espessa

3
5
7

U

("'")

UP
9. Colmo. Diâmetro do colmo
(*)

UP

IFino
Médio
Grosso

3
5
7

I

i

u
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Característica

f---10. Espiga. Forma
(')

UP-BR
11. Espiga. Comprimento (mm)
BR

Descrição da
característica

Fusíforme
Oblonga
Clavada
Piramidal
Curta < 75
Semicurta 75 a 84
Semilonga 85 a 94

Longa z 95

! Código para
cada

Código que
melhor

descrição

descreve
a cultivar

1
2
3
4

1
2
3
4

U

U

1-

12. Espiga. Densidade (rum)

Densa < 40

(*)

UP-BR

Semidensa 40 - 44
Semilaxa 45 - 49
Laxa ;:::: 50

13. Espiga. Arísta

Mútica

1

(*)

UP-BR

Apical
Aristada

2
3

14. Espiga. Coloração
(*)

Clara
Escura

2

U

Glabra (Ausente)
Pilosa (Presente)

1
2

U

Curta < 7

1
2
3

U

U

1
2
3
4

U

U

1

UP-BR
15. Gluma. Pilosidade

UP-BR
f---16. Gluma. Comprimento (mm)
BR

Média 7 - 8

Longa z 9

e----

17. Gluma. Largura (mm)

Estreita < 3

UP-BR

Média 3
Larga ;:>:4

1
2
3

Reto
Elevado

1
3

Inclinado

5

18. Gluma. Forma do ombro
UP-BR

19. Gluma. Comprimento do dente Curto < 3
Médio 3 - 6

2

UP-BR

Longu z 7

3

20_ Grão. Forma

Alongado
Ovalado
Truncado

1
2
3

Curto
Médio
Longo

1

(mm)

BR

._--_.21. Grão. Comprimento
BR

U

1

2

U

U

U

3
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,----------Característica

Descrição da

característica

--22. Grão. Coloração

Branco

(*)

Vermelho-claro
Vermelho

UP-BR
23. Grão. Textura

BR

-I -

-r-:

I Código que

c -di

° o;~,;ara I

. _
descrição

Outra

1
2
3
4

Mole
Semiduro
Duro

1
3
5

Descritores Biológicos
Característica

24. Grupo bíoclímático

(*)UP

Descrição da
característica
Trigo de primavera
Trigo de inverno

Trigo alternativo
25. Subperfodo emergência!

Superprecoce

espigamento

Precoce
Médio
Tardio
Supertardio

(*)

UP
26. Ciclo emergência/maturação
BR

27. Crestamento
BR

Superprecoce

Precoce
Médio
Tardio
Supertardio
Suscetível

Moderadamente
suscetível
Moderadamente
resistente
Resistente

I
I

U

,I

ca ~_

U

I

C· di
o g~ para
descrição

melhor

descreve
a cultivar

I

1
2
3

Código que
melhor

descreve

a cultivar

U

1
3
U

5
7
9

1
3

5

I
U

7
9

1
2

U

3
4

(*)Todas as características identificadas com um asterisco fazem parte das exigências mínimas da UPüV Fica a critério dos países membros adicionar descritores segundo as necessidades particulares. No entanto..» objetivo é evitar diferenças substanciais entre
descritores dos diversos países, para assim facilitar o intercâmbio de material genético
para proteção.
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In -

Observações

Informações para o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
(SNPC):
Além da caracterização morfológica e biológica detalhada na
forma de descritores, outras qualificações podem ser identificadas,
adicionando assim, outros elementos que caracterizam uma determinada cultivar.
O SNPC estima como importantes e recomenda, se possível, a
apresentação de informações relativas a:
a) Reação às principais doenças
b) Características industriais

IV A

Orientações Gerais para a Condução de Testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE)
Material requerido para a descrição das cultivares

1. Para atender o disposto no art. 22 e seu parágrafo único da
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o requerente do pedido de proteção se obrigará a apresentar duas amostras de sementes da cultivar
objeto de proteção, sendo:
amostra de manipulação: 1kg
amostra para banco de germoplasma: 1kg
2. As amostras de sementes deverão cumprir com os requisitos
mínimos estabelecidos de germinação, pureza e conteúdo de umidade para sementes comerciais, assim como, não deverão ter sido objeto de nenhum tipo de tratamento que possa afetar o subseqüente
crescimento das plantas, ao menos que a autoridade oficial permita
ou solicite um determinado tratamento. Se tiverem sido tratadas,
deverão ser dadas informações detalhadas sobre o mesmo.

3. Se oportuno, a autoridade também solicitará a entrega de
100 espigas da cultivar. As espigas deverão ser bem desenvolvidas e
não estar afetadas por praga ou doença.
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B

Condições para a condução dos testes de descrição das cultivares

1. A duração mínima das avaliações deverá corresponder a dois
períodos de crescimento.
2. As avaliações deverão ser conduzidas em um local. Se alguma característica importante da cultivar não puder ser observada
em determinado local, a cultivar poderá ser avaliada em locais alternativos.
3. As avaliações de campo deverão ser conduzidas em condições
que assegurem o desenvolvimento normal das plantas. O tamanho
das parcelas deverá ser tal que as plantas, ou partes de plantas, possam ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das observações que deverão ser feitas no final do período de crescimento.
Cada avaliação deverá incluir cerca de 2.000 plantas, em densidade
normal de semeadura recomendada para a região, as quais deverão
ser divididas em duas ou mais repetições. Se forem conduzidas avaliações de espiga por fileira, pelo menos 100 fileiras de espigas deverão ser observadas. Parcelas separadas para observações e
medições, somente poderão ser usadas se tiverem sido submetidas a
condições ambientais similares.
4. Avaliações adicionais para fins especiais poderão ser estabelecidas.
C -

Métodos e observações

1. Todas as observações para determinação de distinção e de estabilidade deverão ser feitas em, no mínimo, 20 plantas ou partes de
20 plantas.
2. Na determinação, por avaliação visual, da uniformidade de
características em parcelas em densidade normal de semeadura, o
número de plantas, ou partes de plantas, que apresentem aberrações não deverá exceder 10 em 2.000.
3. Na determinação, por avaliação visual, da uniformidade de
características em espigas por fileira, o número de fileiras, de plantas ou de partes de plantas que apresentem aberrações não deverá
exceder 5 em 100.
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V

Esclarecimentos para a Avaliação de Algumas Características

A

Caracterização Morfológica

Planta
Item 1 - Hábito Vegetativo - Assinalai" o resultado da determinação feita durante o afilhamento:

LlI

I-ª..I semíprcstrado

prostrado

IJ..I

11..1 semi-ereto

l.§..1 intermediário

ereto

Item 2 - Altura Média da Planta - A observação deve ser tomada após as plantas alcançarem a altura máxima, ou seja, aproximadamente 30 dias depois do espigamento. A avaliação será feita
em comparação com os padrões relacionados a seguir:
Cultivar Padrão por Região
Altura

i

I

Sul

i

I
1 muito baixa
3 baixa
5 média
7 alta
9 muito alta

< Sonora 64
Sonora 64

BR23
IAC 5-Maringá
> IAC 5-Maringá

Centro-Sul
< IAC 24-Tucuruí
IAC 24-Tucuruí

BR23
IAC 5-Maringá

> IAC 5-Maringá

Central
(cultivo irrigado)

< IAC 24-Tucuruí
IAC 234-Tucuruí
BR 33-Guará
IAC 5-Maringá
> IAC 5-Maringá
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Folha
As observações deverão ser feitas no início do espigamento em
uma amostra de, pelo menos, 100 plantas.
Item 5 - Coloração das Aurículas - Observar a presença de
antocianina e assinalar a alternativa que melhor descreve a cultivar
para essa característica:
1I1 ausência de antocianina
111 pouco colorida
iQl colorida
liIl heterogênea
Colmo
As observações deverão ser feitas em plantas no estádio de maturação.
Item 6 - Forma do Nó Superior - Na época da colheita, medir,
com paquimetro, o nó superior do colmo principal de, pelo menos, 20
plantas, nos dois sentidos, isto é, altura e largura:
1I1 quadrado - diferença menor do que 0,5mm;
111 comprido - diferença igual a ou maior do que 0,5mm para
altura em relação à largura;
iQl largo - diferença igual a ou maior do que 0,5mm para largura em relação à altura.
Item 8 - Espessura das Paredes - Com base na observação visual de, pelo menos, 20 colmos principais, seccionados 3cm abaixo do
nó superior, assinalar a alternativa que melhor descreve a espessura das paredes do colmo da cultivar:
iQl delgada
LQI média
111 espessa
Item 9 - Diãmetro do Colmo - Na época da colheita, medir o
diãmetro de, pelo menos, 20 colmos principais, 3cm abaixo do nó superior. Assinalar a alternativa que melhor descreve o diãmetro do
colmo da cultivar:
L!,)I fino
LQI médio
111 grosso
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Espiga
As observações da espiga deverão ser feitas em planta madura,
com uma amostra de, pelo menos 20 espigas.
Item 10 - Forma de Espiga - A variação da forma da espiga é
determinada, em parte, pelas diferenças de comprimento, densidade
e estreitamento em direção ao ápice da espiga. Existem cultivares
que apresentam formas intermediárias e, também, aquelas que
apresentam mais de uma forma de espiga. Assinalar a alternativa
que melhor descreve essa característica para a cultivar:

1. fusiforme

2. oblonga

3. clavada

4. piramidal

Item 11 - Comprimento - Assinalar a alternativa que melhor descreve a cultivar em relação ao comprimento da espiga, em
função da média. Medir o comprimento do ráquis, em milímetros:
III curta - < 75mm
I~I semicurta - 75 a < 85mm
L'il semilonga - 85 a < 95mm
l11 longa - ,,95mm
Item 12 - Densidade - Assinalar a classe que melhor descreve a densidade das espigas da cultivar, em função da média. Medir,
em milímetros, o comprimento de 10 internódios centrais do ráquis
de cada espiga e calcular a média:
III
~I

L'il

lill

densa - < 40mm
semidensa - ,,40 a < 45mm
semilaxa - 45 a < 50mm
laxa - ,,50mm
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Gluma
As observações de gluma deverão ser feitas em, no mínimo, 20
espigas, sempre na gluma superior da sétima espigueta, contandose somente as espiguetas férteis a partir da base, considerando os
dois lados da espiga.
Item 16 - Comprimento - Assinalar com um «x- a classe que
melhor descreve a cultivar em relação ao comprimento da gluma,
após calcular a média dos valores obtidos:

111
111

curta - < 7mm
média - 7 a < 9mm
@I longa - ê: 9mm
Item 17 - Largura - Assinalar a classe que melhor descreve a
cultivar em relação à largura da gluma após calcular a média dos valores obtidos:
111 estreita - < 3mm
~ média - 3 a < 4mm
@I larga - ê: 4mm
Item 18 - Forma do Ombro - Assinalar a classe observada
para forma do ombro:

LlI

reto

Il..I

elevado

I..§..i inclinado

Item 19 - Comprimento do Dente - Assinalar a classe observada para comprimento médio do dente:

111 curto - < 3mm
111 médio - 3 a < 7mm
@I longo - ê: 7mm
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Grão
As observações e medições deverão ser efetuadas em uma amostra de no mínimo, 100 grãos primários, maduros, do terço médio das
espigas (obs.: não utilizar grãos «chuvados»).
Item 20 - Forma - Assinalar a classe que melhor descreve a
forma do grão da cultivar:
1I1 alongado (elíptico) - (Ex.: EMBRAPA 16)
~I ovalado - (Ex.: IAC 5-Maringá)
Li11 truncado - (Ex.: EMBRAPA 22)
Item 21 - Comprimento - Assinalar a alternativa que melhor descrever o comprimento médio do grão:

1I1 curto - < 6mm
~I

médio - 6 a < 7mm

Li11 longo - ;> 7mm

Item 23 - Textura - Assinalar com um «X» a alternativa que
melhor descreve a textura dos grãos da cultivar, obtida por determinação visual:

1I1 mole
Li1.1 semiduro

LQI duro
B -

Caracterização Biológica

Item 25 - Subperíodo EmergênciaJEspigamento - Preencher
a alternativa da classe que melhor descreve a duração do subperíodo
desde a emergência até 50% das plantas da cultivar estarem espigadas. A avaliação será feita empregando-se os padrões relacionados a
seguir:
Cultivar Padrão por Região 'I'ritícola

Subperíodc

I

Sul

l1J

superprecoce

I~I precoce

< IAC 5-Maringá

iIAC 5-Maringá

Centro-Sul

Central

< BH 1146 (SP e MS)
< IAC 5-Maringá (PR)

< BH 1146

BH 1146 (SP e MS)
IAC õ-Martngã (PR)

BH 1146
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_.

,-----

Cultivar Padrão por Região Tritícola

Subperfodo
Centro-Sul

Sul

Central

IAC õ-Marlngé

l§.1 médio

BR23

!lI tardio
l2.1 supertardio

Toropi

IAP AR 42- Ibiara (SP)
> BR 23 (PR e MS)

> IAC 5-Maringá

> Toropi

-

-

IAC 5-Maringá (SP)

BR 23 (PR e MS)

Item 26 - Ciclo Emergência/Maturação - Preencher a alternativa da classe que melhor descreve a duração do ciclo da cultivar desde a emergência até a maturação. A avaliação será feita empregando-se os mesmos padrões empregados no item 25:
Cultivar Padrão por Região Tritícola

Subperíodo

Sul

---_.

11.J

superprecoce

t-ª-I precoce

.

Centro-Sul

-

< IAC 5-Maringá

< BH 1146 (SP e MS)

~

Central

< BH 1146

< IAC 5-Maringá (PR)
IAC 5-Maringá

BH 1146 (SP e MS)

BH 1146

l§.1 médio

BR23

IAC 5-Maringâ (PR)
IAC 5-Maringá (SP)

IAC 5-Maringá

11.1

Toropi

tardio

I
BR 23 (PR e MS)
IIAPAR 42-Ibiara (SP)

> IAC 5-Maringá

I>BR23(PReMS)

IJ!J

supertardio

> Toropi

i-

-

Item 27 - Crestamento - Assinalar a alternativa que melhor
descreve o comportamento da cultivar em relação à presença de alumínio e/ou de manganês em níveis tóxicos no solo:

l1l suscetível
L~I moderadamente suscetível
L'!I moderadamente resistente
[11 resistente
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c --

Variação Morfológica e/ou Biológica

Detalhar em folha anexa, as explicações sobre as variações que
a cultivar possa vir apresentar para qualquer característica morfológica e/ou biológica considerada neste registro, incluindo as freqüências dos tipos observados.
VI -

Comparação entre Descritores de uma Cultivar Apresentada
para Proteção com os Descritores de uma Outra Cultivar já
Descrita, mais Parecida
Característica

Hábito vegetativo

í

Cultivar
Apresentada

Cultivar mais
Parecida

Altura média da planta
Posição da folha bandeira
Coloração das aurículas

Forma do nó superior
e------Forma da espiga

---

Comprimento da espiga
Densidade da espiga
Arista da espiga

Coloração da espiga

Forma do ombro da gluma
Comprimento do dente da gluma
Forma do grão

------

Coloração do grão
Dureza do grão
Subperfodo emergência/espigamento
Ciclo emergência/maturação

Nome da cultivar mais parecida:

_

~~
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VII -

Instruções de Preenchimento

1. Para facilitar a avaliação das diversas características, foi
elaborado um esquema de código com valores que podem variar de 1
a 9, posicionado junto à descrição de cada parãmetro. A interpretação dessa codificação é a seguinte:
a) Quando as alternativas de código forem seqüenciais, isto é,
não existirem espaços entre os diferentes valores, a escolha para
descrever a característica deve ser somente um dos valores listados.
Exemplo: «Coloração da espiga" tem na codificação o valor 1 para
«clara» e valor 2 para «escura». Somente estas duas alternativas são
aceitas no preenchimento.

b) Quando as alternativas de código não forem seqüenciais, isto

é, existirem espaços, um ou mais, entre os valores propostos, a esco-

lha para descrever a características pode ser, além das previstas, variações intermediárias consideradas pelo avaliador: Exemplo:
«Comprimento do grão» tem codificado o valor 1 para «curto- 3 para
«médio» e o valor 5 para «longo». Neste caso, pode ser escolhido o valor
2 para uma cultivar com grãos entre curtos e médios, ou valor 4 para
grãos com comprimento entre médio e longo. O intervalo neste caso é
de 1 a 5, não sendo possível utilizar valores como 6, 7, 8 ou 9 (quando a
escala começa com o valor 1, indica que os valores de início e término,
são os extremos). Quando as alternativas propostas são 3 - 5 -7, podese usar qualquer valor de 1 a 9, já que ambos os extremos da escala
mostram que podem existir valores aquém e além dos indicados.

2. Quando uma determinada característica não vai ser avaliada, por qualquer razão técnica que seja pertinente, deverá levar valor O (zero).
3. Algumas características quantitativas, cujas descrição seja
numérica (mm, em, g, kg/ha, etc.), deverão ser registradas com a medida efetiva no espaço previsto no questionário, o qual poderá estar
precedido pelo código 1 (um). Se essa medição não foi realizada, o valor a ser informado deverá ser O (zero).
4. Junto a cada uma das características e somente como orientação para o avaliador, estão indicados alguma das seguintes abreviaturas:
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a)

BR: indica característica somente para o Brasil;

b) UP: indica norma UPOV ou internacional, inclusive o Brasil;

c) UP-BR: atende exigência internacional, com modificações
para o Brasil
5. O correto preenchimento deste questionário, deverá acompanhar o formulário específico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para requisição de proteção da cultivar em questão.
DECRETO N' 2.367, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Transforma, na Polícia Militar do Distrito Federal, a 6!! Companhia de Polícia
Militar Independente em 9'< Batalhão de Polícia Militar; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, e na Lei n? 6.450, de 14 de outubro
de 1977,
DECRETA:
Art. lº Fica transformada em 9' Batalhão de Polícia Militar
- 9' BPM a 6ª Companhia de Polícia Militar Independente - 6ª Cia.
PMInd.
Parágrafo único. 09' BPM, com sede na Região Administrativa II - Gama, Distrito Federal, será subordinado ao ComandanteGeral da Polícia Militar do Distrito Federal.
Art. 2' 09' BPM, com autonomia administrativa, terá atribuição de executar o políciamento ostensivo, integrando tipos e processos, nas diversas modalidades, dentro da circunscrição que lhe for
atribuída por diretrizes e ordens emanadas do Comandante-Geral
da Corporação.
Art. 3' O Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo do
9' BPM, observados os quantitativos constantes da Lei n" 9.237, de
22 de dezembro de 1995, e após o pronunciamento do Estado-Maior
do Exército, será submetido à aprovação do Governador do Distrito
Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação, e,
posteriormente, publicado em Boletim Interno da Corporação.
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Art. 4 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 52 Revoga-se o Decreto de 5 de abril de 1991 que cria, na
polícia Militar do Distrito Federal, a 6" Companhia de Polícia Militar Independente.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

DECRETO Nº 2.368, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a concessão de garantias
pela União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e considerando o disposto
nos Decretos-Leis n 2s 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, e 1.960, de 23
de setembro de 1982, e na Lei n 2 6.263, de 16 de novembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1998, a concessão de garantias da União em operações de crédito externo de qualquer natureza, excetuadas as operações relacionadas com o sistema
de seguro de crédito à exportação.
Parágrafo único. A concessão de garantia da União em contratos de financiamento de projetos, aprovados pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiox) até a data de publicação deste decreto,
poderá, em caráter excepcional, ser autorizada em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.369, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Regulamenta a Lei n'! 6.704, de 26 de
outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro
de Crédito à Exportação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Seguro de Crédito à Exportação
Art. 1º O Seguro de Crédito à Exportação (SCE) tem porobjetivo segurar as exportações brasileiras de bens e serviços contra os
riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam afetar as
transações econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito à exportação.
§ I' Poderão ser segurados do SCE o exportador e as instituições financeiras que financiarem ou refinanciarem as exportações.
§ 2º Os riscos previstos neste decreto somente terão cobertura
do SCE quando expressamente definidos nas condições do contrato
de seguro.
Art. 2º Consideram-se riscos comerciais as situações de insolvência do devedor, caracterizando-se esta quando:
I - ocorrer inadimplência do devedor por prazo igualou superior a 180 dias, desde que não provocada pelos fatos enumerados
nos incisos I a VI do art. 3º;

II - executado o devedor, seus bens revelarem-se insuficientes ou insuscetíveis de arresto, seqüestro ou penhora;
In - decretada a falência ou a concordata do devedor ou outro
ato administrativo ou judicial de efeito equivalente;
IV - celebrado acordo do devedor com o segurado, com anuência da seguradora, para pagamento com redução do débito.
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Art. 3º Consideram-se riscos políticos e extraordinários as situações nas quais, isolada ou cumulativamente:
I - em conseqüência de moratória declarada, centralização de
câmbio, proibição de remessa de divisas ao exterior ou medida de
efeito similar, adotada pelo governo do país de domicílio do devedor,
não se realize o pagamento:
a) em prazo igualou superior a 180 dias, contados a partir da
data do vencimento da obrigação, desde que o devedor tenha depositado as somas necessárias em banco ou conta em estabelecimento
oficial dentro de seu país ou adotado todas as medidas ao seu alcance
com vistas ao cumprimento da obrigação;
b) na moeda convencionada e disto resulte perda para o segurado;

H - em conseqüência de guerra civil ou estrangeira ou de revolução de âmbito generalizado no país do devedor, não se realize o
pagamento do débito;
IH - por decisão do Governo brasileiro, de governos estrangeiros ou de organismos internacionais, posterior aos contratos firmados,
resulte a impossibilidade de se realizar o pagamento pelo devedor;
IV - o segurado, previamente autorizado pelas autoridades
brasileiras, recupere sua mercadoria para evitar urn risco político latente 8, em conseqüência dessa recuperação, lhe resulte perda;
V - o devedor não possa realizar o pagamento em decorrência de terremotos, inundações, furacões, erupções vulcânicas e outros fenômenos naturais com conseqüências catastróficas,alheios à
previsão normal dos contratantes;
VI - o devedor seja órgão da administração pública estrangeira ou entidade vinculada ao mesmo, ou um particular com operação
garantida por um destes órgãos ou entidades, e, em qualquer dos casos, o pagamento não se efetuar, por qualquer motivo.
Art. 4º As situações a que se referem os arts. 2º e 32 abrangem
também os seguintes casos de:
I - falta de cumprimento, por parte do devedor, das obrigações contratadas, entre a data em que os contratos foram firmados e
a data em que deveria ser efetivado o embarque ou iniciada a execução dos serviços;
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11 - exportação em consignação, feiras, mostras, exposições e
similares, quando se verificar a impossibilidade de fazer retornar as
mercadorias não vendidas no exterior.
Art. 5' As situações caracterizadoras de risco comercial e de
risco político e extraordinário, previstos nos arts. 2' e 3' deste decreto, somente prevalecerão quando expressamente notificadas nas
condições do contrato de seguro.
Art. 6' A cobertura do SCE incidirá sobre as perdas líquidas
definitivas do segurado, não abrangendo os prejuízos decorrentes da
não-realização de lucros esperados ou de oscilações de mercado.
Art. 7' Nas operações do SCE, não serão devidas comissões de
corretagem.
CAPÍTULO II
Da Garantia da União
Art. 8' A garantia da União será concedida, por intermédio do

IRB - Brasil Resseguros S.A., observadas as normas e procedimentos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE).

§ I? A participação da União nas perdas líquidas definitivas
estará limitada a:
a) no máximo 85% no caso de seguro contra risco comercial;

b) no máximo noventa por cento no caso de seguro contra risco
político e extraordinário.
§ 2' A garantia da União, observados os parágrafos seguintes,
deverá abranger a totalidade dos negócios de exportação a crédito
realizados pelo segurado, podendo o IRB excluir, a seu critério, determinadas operações da cobertura do seguro.
§ 3' A garantia da União a operações de seguro contra risco
comercial será concedida pelo prazo que exceder a dois anos, contados da data do embarque.
§ 4' Excepcionalmente, a garantia da União contra risco comercial poderá ser concedida pelo prazo total da operação, desde que
o prazo da operação não seja inferior a dois, anos.
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Art. 99 As garantias da União previstas neste decreto serão
honradas com recursos originários do Fundo de Garantia à Exportação (FGE).
CAPÍTULO III
Da Seguradora do Seguro de Crédito à Exportação
Art. 10. A empresa seguradora de SCE será constituída sob a
forma de sociedade anônima.
Art. 11. A seguradora do SCE não poderá explorar qualquer
outra atividade de comércio, indústria ou prestação de serviços e
atuará apenas no SCE, vedando-se-lhe operar em qualquer outro
ramo de seguros.
Art. 12. A autorização para funcionamento de empresa seguradora de SCE será concedida pelo Ministro de Estado da Fazenda,
mediante requerimento dos incorporadores apresentado à Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Art. 13. Concedida a autorização para funcionamento, a seguradora deve comprovar perante a Susep, em até noventa dias, haver
cumprido todas as formalidades legais, além das exigências feitas no
ato da autorização.
Art. 14. Os casos de incorporação, fusão, encampação ou cessão de operações, transferência de controle acionário, alterações de
estatutos e abertura de filiais ou sucursais no exterior devem ser
submetidos à aprovação da Susep.
Art. 15. A aplicação das reservas técnicas será definida pelo
Conselho Monetário N aciona!.
Art. 16. Metade do capítal social da seguradora constituirá
permanente garantia suplementar das reservas técnicas e sua aplicação será idêntica à dessas reservas.
Art. 17. Os bens garantidores da metade do capital social, reservas técnicas e fundos não poderão ser alienados ou gravados de qualquer
forma, sem prévia autorização da Susep, na qual serão inscritos.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel,
será obrigatoriamente inscrita no competente cartório de registro
geral de imóveis, mediante requerimento firmado pela sociedade seguradora e pela Susep, na forma da legislação em vigor.
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CAPÍTULO IV
Do Fundo de Garantia à Exportação
Art. 18. O Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE) será presidido pelo Secretário Executivo do Ministério
da Fazenda e composto por um representante dos seguintes órgãos e
entidades:
I
II
III
IV
V
VI
Fazenda;
VII VIII (BNDES);
IX -

Casa Civil da Presidência da República;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Ministério das Relações Exteriores;
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da
Banco do Brasil S.A.;
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
IRB - Brasil Resseguros S.A.

§ L'' A Secretaria Executiva do CFGE será exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Os membros do CFGE não farão jus a qualquer espécie de
remuneração por sua participação no Conselho.
§ 3º O regimento interno do CFGE, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda dentro de sessenta dias, estabelecerá as
normas e os procedimentos operacionais para o seu funcionamento.
Art. 19.

Compete ao CFGE:

I - definir os percentuais de comissões a serem cobradas pela
prestação de garantias pela União;
II - identificar, designar e determinar a contratação de uma
ou mais instituições habilitadas a executar os serviços de análise e,
quando for o caso, de acompanhamento das operações de prestação
de garantia;
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III - fixar as alçadas de aprovação de operações pela instituição ou pelas instituições habilitadas a operar as garantias em nome da
União;
IV - decidir sobre a alienação das ações vinculadas ao FGE,
para constituir a reserva de liquidez ou para honrar as garantias prestadas;
V -

autorizar o BNDES a alienar as ações vinculadas ao FGE;

VI - autorizar o exercício de direitos relativos às ações vinculadas aoFGE;
VII - estabelecer os critérios para constituição da reserva de liquidez do FGE;
VIII -

aprovar e encaminhar a proposta orçamentária do FGE;

IX - submeter à Câmara de Comércio Exterior proposta relativa às diretrizes, aos critérios, aos parâmetros e às condições para prestação de garantia da União;
X - submeter à Cãmara de Comércio Exterior proposta relativa aos limites globais e por paises para a concessão de garantia;
XI - decidir sobre exceções à regra estabelecida no § 2º do art.
82 deste decreto;
XII - aprovar operações que excedam os limites de alçada e
aquelas previstas no § 4º do art. 8º deste decreto.
Art. 20.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21.
1996.

Fica revogado o Decreto n'' 2.049, de31 de outubro de

Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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DECRETO N' 2.370, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a concessão de novas bolsas de estudo e de pesquisa no âmbito dos
Ministérios da Educação e do Desporto e da
Ciência e Tecnologia, no exercício de 1998, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso 1'1, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º As despesas com a concessão de novas bolsas de estudo
e pesquisa e com a manutenção ou renovação das atuais, no exercício
de 1998, no âmbito dos Ministérios da Educação e do Desporto e da
Ciência e Tecnologia e de suas respectivas entidades supervisionadas, não poderão ultrapassar noventa por cento dos gastos efetivamente realizados neste exercício.
Art. 2º Observado o disposto no artigo anterior, a concessão de
novas bolsas de estudo e de pesquisa poderá atingir, no exercício de
1998, a cinqüenta por cento da quantidade concedida no exercício de
1997.

Art. 3º A partir da publicação deste decreto, não poderá haver
reajuste do valor unitário das bolsas já concedidas ou a serem concedidas ou renovadas.
Art. 4' Os ministérios referidos no art. 1º estabelecerão os critérios necessários, bem como adotarão as medidas indispensáveis ao
cumprimento do disposto neste decreto.
.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
José Israel Vargas
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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DECRETO N' 2.371, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Restringe a contratação temporária de
excepcional interesse público no âmbito dos
órgãos e entidades do Poder Executivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica vedada, até o final do exercício de 1998, a contratação temporária de excepcional interesse público, bem assim as prorrogações dos contratos existentes na data de publicação deste decreto,
excetuadas as que se destinam à substituição de docentes nas instituições federais de ensino e profissionais médicos e paramédicos nos hospitais públicos federais, desde que autorizadas previamente pelo
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.372, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Determina a realização de Assembléia
Geral de Acionistas nas instituições financeiras federais para deliberar sobre a proibição de realização de operações de crédito
com os Estados e com o Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Os dirigentes das instituições financeiras federais
convocarão Assembléia Geral de Acionistas ou adotarão as providências que se fizerem necessárias no caso de o capital social pertenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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cer exclusivamente à União, visando deliberar sobre a proibição, a
partir de l' de fevereiro de 1998, de serem realizadas quaisquer operações de crédito com as unidades da federação que, tendo firmado
protocolo de refinanciamento de dívidas com o Governo Federal, não
tenham assinado os contratos de refinanciamento de suas dívidas, na
forma autorizada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
§ l' A proibição constante do caput será extensiva às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pelas referidas
unidades da Federação.

§ 2' Não farão parte da proibição de que trata o caput as operações previstas na Medida Provisória nº 1.590-16, de 23 de outubro
de 1997, bem como os contratos de abertura de crédito que antecedem os procedimentos relacionados ao refinanciamento das dívidas
previstos na Lei nº 9.496, de 1997, que não envolvam a liberação de
recursos aos Estados e ao Distrito Federal e às entidades a eles vinculadas direta ou indiretamente.
Art. 2º A comprovação da assinatura dos contratos de refinanciamento mencionados no artigo anterior será feita perante o Banco
Central do Brasil, que comunicará o fato às instituições financeiras
federais.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO Nº 2.373, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
~

Estabelece limites para o provimento de
cargos públicos efetivos 'LO âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso II, da Constituição,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p.
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DECRETA:
Art. 1Q No ano de 1998, as autorizações para a realização de
concursos públicos e provimento de cargos efetivos no Poder Executivo ficam limitadas a um terço do total das vagas provenientes das
aposentadorias e demais hipóteses de vacância ocorridas em 1997
no âmbito do quadro geral do pessoal civil.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado publicará no Diário Oficial da União, no mês de janeiro de
1998, relação com a denominação dos cargos e quantitativo e modalidades de vacâncias ocorridas no exercício anterior, por órgão e entidade de lotação.
§ 2' Os concursos públicos já autorizados e aqueles em fase de
realização incluem-se no cômputo do limite a que se refere o caput
deste artigo.
Art. 2' A seleção de candidatos para o ingresso no serviço público federal será anual, de modo a permitir a renovação contínua do
quadro de pessoal, devendo os concursos públicos ser realizados
para o exato número de vagas a serem providas no ano, vedadas a
nomeação de excedentes e a prorrogação de sua validade.
Art. 3º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado para autorizar, realizar
concursos públicos e nomear os habilitados, bem assim estabelecer
normas e procedimentos, exceto para ingresso na carreira de Diplomata, que serão autorizados pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores, e nas carreiras de Advogado da União, de Procurador da
Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da
União, que serão autorizados pelo Advogado-Geral da União;
Art. 4º O órgão ou entidade interessado em realizar concurso
público ou nomear candidato habilitado deverá apresentar ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(Sipec) justificativa fundamentada, com indicação das vagas a serem providas e comprovação da disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às carreiras de Diplomata, do Ministério das Relações Exteriores, e às de
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente
Jurídico, da Advocacia-Geral da União.

Art. 5" O Sistema Federal de Controle fiscalizará o cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Art. 6" Fica revogado o Decreto n" 1.658, de 5 de outubro de
1995.
Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.374, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de janeiro de 1999, o prazo de
que trata o art. l' do Decreto n" 2.030, de 11 de outubro de 1996, que
dispõe sobre a execução de serviços extraordinários.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1997; 1762 da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.375, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997 (*)
Altera alíquotas do Imposto sobre Pro-

dutos Industrializados.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos I e lI, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alteradas, para os percentuais constantes do
Anexo I, as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) relativas aos produtos ali relacionados, de acordo com sua
classificação na Tabela de Incidência (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996.
Art. 2º

Ficam suprimidos:

I - os Ex relacionados no Anexo Il, referentes às mercadorias
descritas nos códigos da Tipi nele indicados;
II -

as Notas Complementares NC(87-3) e NC(87-4) da Tipi.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 17 de novembro de 1997.
Brasília, 11 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(*l Retificado no DO de 13.11.1997 (pág. 8643 desta obra).
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Anexo I
_ _~~quota (%1-_ _ 1
13

Cod. NCM
8703.21.00

-----

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

8703.22.10

30

8703.22.10 Ex 03, que passa a ser ExQ2

25

8703.22.90

30

8703.22.90 Ex 03, que passa a ser Ex 02

25

8703.23.10

30

8703.23.10 Ex 06, que passa a ser Ex 04
Ex 07, que passa a ser Ex 05
Ex 08, que passa a ser Ex 06

I
I
I

25
35
55

8703.23.90

I

30

8703.23.90 Ex 05, que passa a ser Ex 04
Ex 06, que passa a ser Ex 05

II

25
35

8703.24.10

I

30

8703.24.10 Ex 05, que passa a ser Ex 04
Ex 06, que passa a ser Ex 05

35
55

8703.24.90

30

I

8703.24.90 Ex 05, que passa a ser Ex 04

35

8703.31.10

37

8703.31.10 Ex 03, que passa a ser Ex 02

55

8703.31.90

37

8703.31.90 Ex 03, que passa a ser Ex 02

55

8703.32.10

..

8703.32.10 Ex 05, que passa a ser Ex 04
Ex 06, que passa a ser Ex 05

55
60

------

37
_--~

8703.32.90

__. -

37

8703.32,90 Ex 05, que passa a ser Ex 04
Ex 06, que ._------_.
passa a ser Ex 05..._----------_ ...
,-----------_.

8703.33.10

.

__

__

_ _....

----

55
60

.. _-------

37

8703.33.10 Ex 05, que passa a ser Ex 04

60

8703.33.90

37

8703.33.90 Ex 05, que passa a ser Ex 04

60

8703.90.00

37

8703.90.00 Ex 01
Ex OS

5
60
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Anexo II
Cód.NCM
8703.21.00
8703.22.10
8703.22.90
8723.23.10
8703.23.90
8703.24.10

Ex
01
02
02
04
05

8703.24.90

04
04
04

8703.31.10
8703.31.90

02
02

8703.32.10
8703.32.90
8703.33.10

04
04
04

8703.33.90

04

--

DECRETO N' 2.376, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e as alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991, e no art. 3º da Lei nº 3.244,
de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de
23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? A Nomenclatura Comum do Mercosul (NeM) e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC), passam a vigorar na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' As listas de exceções à TEC, com as respectivas alíquotas, passam a vigorar na forma dos Anexos Il, III e IV deste decreto.
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Art. 3" O regime de adequação final à União Aduaneira do
Mercosul e respectivo cronograma de desgravação tarifária para as
mercadorias procedentes e originárias da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai, observado o disposto no Decreto n'' 1.568, de 21 de julho
de 1995, vigora de acordo com o Anexo V
Art. 4' A NCM é adotada como nomenclatura única nas operações de comércio exterior.
Art. 5' As preferências e consolidações tarifárias objeto de
compromissos assumidos pelo Brasil, no âmbito de negociações tarifárias internacionais, continuam em vigor nos termos antes estipulados, observada a legislação pertinente.
Art. 62 Permanece em vigor a competência do Ministro de Estado da Fazenda para alterar as alíquotas do Imposto de Importação
relativas a bens de capital, informática e telecomunicações, assim
como as relativas as suas partes, peças e componentes assinalados
na TEC como «BK» e «BIT», respectivamente, nos termos da legislação aplicável.
Art. 72

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8 2 Ficam revogados os Decretos n 2s 1.767, de 28 de dezembro de 1995; 1.848, de 29 de março de 1996; 1.964, de 25 de julho
de 1996; 1.992, de 29 de agosto de 1996; 2.135, de 24 de janeiro de
1997; e 2.215, de 25 de abril de 1997.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho

Os anexos estão publicados noDO de 13.11.1997, págs. 26028/26151.
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DECRETO N' 2.377, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Décimo SegundoProtocoloAdicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n 2 11, entre
Brasil e Equador, de 26 de setembro de
1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Equador, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de setembro de 1997, em
Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n'' 11, entre Brasil e Equador,
DECRETA:
Art. l' O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação nº 11, entre Brasil e Equador, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.11.1997, págs. 26151/26152.
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DECRETO Nº 2.378, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nf! 10 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 26
de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Tv, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de setembro de 1997, em
Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e
Colômbia,
DECRETA:
Art. 1º O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação nº 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil
e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, em 12 de novembro de 1997; 176" da Independência e
109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 13.11.1997, pág. 26152.
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DECRETO Nº 2.379, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sexto ProtocoZo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n g 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México, de 26 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de setembro de 1997, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação n" 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
DECRETA:
Art. l' O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n' 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e
México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e
109' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO

de 13.11.1997, págs. 26152/26153.
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DECRETO Nº 2.381, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Regulamenta a Lei Complementar n e
89, de 18 de fevereiro de 1997, que institui o
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de
1997,
DECRETA:
Art. 1º O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização
das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol), instituído pela Lei
Complementar nº 89, de 18 de fevereiro de 1997, tem por finalidade
proporcionar recursos e meios destinados a aparelhar o Departamento de Polícia Federal e a manter suas atividades essenciais e
competências típicas.
Art. 2" A administração dos recursos do Funapol ficará a cargo de um Conselho Gestor, composto pelo Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, que o presidirá, e pelos seguintes
dirigentes dos órgãos centrais responsáveis pelas atividades-fim da
Polícia Federal:
I
Coordenador Central de Polícia
U - Corregedor-Geral de Polícia;
UI - Coordenador de Planejamento e Modernização
Parágrafo único. Em suas ausências e impedimentos, os dirigentes dos órgãos centrais serão representados no Conselho Gestor
por seus respectivos substitutos.
Art. 3º Constituem receita do Funapol:
I - taxas e multas cobradas pelos serviços de migração, prestados pelo Departamento de Polícia Federal, assim discriminadas:
a) taxas pela expedição de documento de viagem, instituídas
pelo art. 49 do Decreto n" 3.345, de 3D de novembro de 1938, e atualizadas na forma da legislação vigente;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8226
b) taxas constantes do Anexo II da Tabela aprovada pelo art. 131
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei nº 6.964, de
9 de dezembro de 1981, atualizadas pelo Decreto-Lei nº 2.236, de 23
de janeiro de 1985;

c) multas previstas no art. 125 da Lei nO 6.815, de 1980, alterada pela Lei n" 6.964, de 1981, e atualizadas na forma da legislação
vigente;
II - taxas criadas pelo art. 17, caput, e anexo, da Lei nº 9.017,
de 30 de março de 1995;
III - rendimentos de aplicação de recursos disponíveis;
IV - doações de organismos ou entidades nacionais e internacionais;
V - recursos advindos da alienação dos bens móveis e imóveis do seu acervo patrimonial;
VI - receita proveniente da inscrição em concurso público
para ingresso na carreira Polícia Federal;
VII - recursos decorrentes de contratos e convênios celebrados pela Polícia Federal;
VIII - taxas instituídas pelo art. 2', incisos V aX, da Lei Complementar nº 89, de 1997;
IX - multas decorrentes das infrações capituladas no art. 4º
da Lei Complementar nº 89, de 1997.
Parágrafo único. As taxas e multas previstas neste artigo são
as constantes dos Anexos I, II e III deste decreto.
Art. 4° As infrações constatadas, por inobservãncia de quaisquer das situações discriminadas no art. 2 2 , incisos V a X, da Lei
Complementar nº 89, de 1997, no art. 17 e anexo da Lei n'' 9.017, de
1995, acarretarão aos responsáveis pelas irregularidades multa de
cem por cento do valor da correspondente taxa.
Art. 5º Os recursos do Funapol serão aplicados:
I - no planejamento e na execução de programas, de projetos
e de ações de modernização, de aparelhamento e de operacionalização das atividades do Departamento de Polícia Federal;
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II - na construção, na reforma, na revitalização e na ampliação de edificações e de instalações prediais;

III - na formação, no aperfeiçoamento e na especialização
dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal do Departamento
de Polícia Federal, no País e no exterior;
IV - nos dispêndios com a participação de representantes
oficiais da Polícia Federal em eventos técnico-científicos, sobre temas de interesse policial, realizados no País e no exterior;
V - na publicação e na pesquisa técnico-científica de matérias relacionadas às áreas de competências constitucionais da Polícia Federal;
VI - na elaboração e execução de estudos e projetos que tenham por objetivo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas operacionais policiais voltadas para a prevenção e a repressão à
criminalidade;
VII - na aquisição de bens e na contratação de serviços necessários ao desempenho e à operacionalização das atividades-fim da
Polícia Federal;
VIII - no custeio de despesas com transporte, hospedagem e
alimentação de servidores policiais em missão ou em operação de natureza oficial;
IX - no custeio de aporte logístico à sua própria gestão.
Parágrafo único. As despesas com transporte, hospedagem e
alimentação, a que se refere o inciso VIII deste artigo, não poderão
ser superiores a trinta por cento da receita total do Funapol.
Art. 6º As receitas destinadas ao Funapol serão recolhidas ao
Banco do Brasil S.A., em conta especial, sob o título Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol), à conta e ordem do Departamento de PolíciaFederal.
§ 1º Os recursos disponíveis do Funapol serão aplicados na
aquisição de títulos federais.

§ 2º Os saldos verificados ao final de cada exercício financeiro
no Funapol serão transferidos automaticamente para o exercício seguinte, a crédito do referido fundo.
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Art. 79 As empresas instaladas ou que vierem a se instalar
no País, para realizarem atividades de transporte marítimo, aéreo e terrestre internacionais, bem como as entidades, escritórios
ou prepostos, nacionais e estrangeiros, que atuam ou vierem a
atuar em adoções de crianças ou adolescentes, ficam obrigadas a
cadastramento e vistoria anuais, a cargo do Departamento de Polícia Federal.
§ l' As empresas já instaladas, bem como as entidades, escritórios ou prepostos, a que se refere este artigo, ainda que cadastrados no Departamento de Polícia Federal, deverão, no prazo de
sessenta dias, a contar da data da publicação deste decreto, requerer a obtenção do respectivo Certificado de Cadastramento e Vistoria (CCV).
§ 2' O Certificado de Cadastramento e Vistoria, a ser expedido pelo Departamento de Polícia Federal, para as empresas, entidades, escritórios ou prepostos, a que se refere este artigo, terá validade de um ano.

Art. 8' Para os efeitos da aplicação dos recursos do Funapol
são consideradas atividades-fim da Polícia Federal suas competências constitucionais e legais.
Art. 9 2 O Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
poderá expedir normas internas necessárias à regulamentação deste decreto.
Art. 10.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

Os anexos estão publicados no DO de 13.11.1997, págs. 26154/26155.
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DECRETO N2 2.382, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Altera os arts. 1 ~ e 2!! do Regulamento
da Ordem do Mérito Cultural, aprovado
pelo Decreto n 2 1.711, de 22 de novembro de
1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 34 da Lei n 2 8.313, de 23 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. F Os arts. 12 e 2 2 do Regulamento da Ordem do Mérito
Cultural, aprovado pelo Decreto n" 1.711, de 22 de novembro de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º A Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art.
34 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, tem por finalidade
premiar personalidades, órgãos e entidades públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras, que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à cultura.
Art. 2º

.

§ 5" Os órgãos e as entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras são admitidos sem grau das classes.»
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109 2
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Maria Delith Balaban
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DECRETO N' 2.383, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a concessão, no âmbito do
Poder Executivo) dos beneficios com assistência à saúde dos servidores, bem como de
seus dependentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, snas autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e as empresas constantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para a concessão de benefícios com assistência à saúde de seus servidores e dependentes, não poderá exceder à dotação específica consignada nos
respectivos orçamentos de 1998.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese poderá qualquer beneficiário usufruir de mais um plano de assistência à saúde custeado, mesmo que parcialmente, com recursos provenientes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
Art. 2' Fica vedado, no exercício de 1998, o encaminhamento
ao Ministério do Planejamento e Orçamento de solicitação de crédito
adicional para custear benefícios com assistência à saúde, qualquer
que seja a fonte de recursos.
Art. 3' Os órgãos e entidades abrangidos por este decreto deverão, até 31 de dezembro de 1997, adequar seus planos de assistência à saúde, ao limite estabelecido no caput do art. 1º deste decreto.
Art. 4' Fica autorizada a inclusão de pensionistas vinculados
aos órgãos e entidades, abrangidos por este decreto, nos respectivos
planos de assistência à saúde, desde que integralmente custeado
pelo beneficiário.
Art. 5' Fica autorizada a ampliação de benefícios que impliquem custo superior ao limite estabelecido no caput do art. l'
deste decreto, desde que a diferença de valor seja custeada pelos
beneficiários.
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Art. 6º As disposições deste decreto aplicam-se, também, aos
casos de plano de assistência à saúde administrado pelo próprio órgão ou entidade.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.384, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Estabelece limites para despesas no
âmbito do Poder Executivo, para o exercício
de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Federal direta, as
autarquias, as fundações e as empresas constantes dos orçamentos
fiscal e da seguridade social não poderão assumir compromissos com
metas físicas relativos às suas ações finalísticas e ao custeio administrativo, que sejam incompatíveis com os limites das dotações orçamentárias e financeiras fixados em ato do Poder Executivo.
Art. 2º Os órgãos e entidades mencionados no artigo anterior
deverão promover, ainda, no ano de 1998, redução efetiva mínima de
vinte por cento do somatório das despesas com os seguintes itens, em
relação às despesas realizadas em 1996:
I balho fora
II
IH IV V -

diárias, passagens e despesas com locomoção para trada sede, inclusive no exterior;
material de consumo;
serviços de telecomunicações;
treinamento externo;
jornais, revistas e publicações periódicas;
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DECRETO Nº 2.385, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), na forma dos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2º Os apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação
da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer
no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Fazenda fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, a relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a
que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3º O Regimento Interno da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias da data
da publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogado o Anexo LIX ao Decreto n" 1.351, de 28
de outubro de 1994.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL DA COMISSÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1º A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com sede e
foro na Cidade do Rio de ,Ianeiro, Estado do Rio de Janeiro, e jurisdição em todo o território nacional, é uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica e
patrimônio próprio, com as finalidades previstas na Lei n'' 6.385, de
7 de dezembro de 1976, na Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
demais disposições legais e complementares aplicáveis.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 2º A CVM funcionará como órgão de deliberação colegiada, composto de um presidente e quatro diretores, tendo a seguinte
estrutura básica:
I II -

Órgão colegiado: colegiado;
Órgãos de assistência direta e imediata ao presidente:

a) Gabinete;
b) Assessoria de Comunicação Social;
c) Assessoria Econômica.

III - Órgãos seccionais:
a) Auditoria-Geral;
b) Procuradoria Jurídica;
c) Superintendência Administrativo-Financeira.
IV - Órgão específico:
a) Superintendência-Geral;
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1. Superintendência de Relações com Empresas;
2. Superintendência de Relações com Investidores Institucionais;
3. Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários;
4. Superintendência de Mercados de Derivativos;
5. Superintendência de Fiscalização Externa;
6. Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores;
7. Superintendência de Relações Internacionais;
8. Superintendência de Desenvolvimento de Mercado;
9. Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria;
10. Superintendência de Informática;
11. Superintendência Regional de Brasília;
12. Superintendência Regional de São Paulo.

Seção 11
Da Direção e Nomeação
Art. 3' O colegiado é constituído de um presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da República dentre pessoas de
ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.
§ l' O Presidente e demais membros do Conselho Diretor são
demissíveis ad nutum.

§ 2' Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos mediante ato do Presidente da CVM, exceto o de Superintendente-Geral;
§ 3' O Presidente será substituído, em seus afastamentos ou
impedimentos regulamentares, por um dos diretores previamente
designado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 4' Os diretores serão substituídos em seus afastamentos ou
impedimentos regulamentares, por superintendente previamente
designado pelo Presidente da CVM.
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CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Art. 4' Ao colegiado compete:
I
H
IH

fixar a política geral da CVM;
exercer as atribuições legais e complementares da CVM;
expedir os atos normativos de competência da CVM.

Parágrafo único. O colegiado poderá determinar que qualquer
das diversas superintendências conduza inquéritos administrativos
nas condições por ele especificadas.
Art. 5' Ao Gabinete da Presidência compete:
I - representar o presidente, em seu relacionamento administrativo, político e social;
H - coordenar o planejamento e a elaboração da pauta de despachos e audiências do presidente, bem como exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente da CVM.
Art. 6' À Assessoria de Comunicação Social compete:
I - assessorar o colegiado no seu relacionamento com os meios de comunicação em geral;
H - coordenar as atividades relacionadas à veiculação de informações da CVM para o público em geral, através da imprensa e
dos veículos de comunicação especializados.
Art. 7' À Assessoria Econômica compete:
I - assessorar o colegiado e demais áreas da CVM em questões de natureza econômica;
II - realizar pesquisas e estudos de natureza econômica, bem
como prover a disponibilização de dados econômico-financeiro para
todas as áreas da CVM.
Art. 8' À Auditoria-Geral compete:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - realizar auditorias nos sistemas, processos e rotinas da
CVM;
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IH - propor ao colegiado a adoção de medidas necessárias ao
aperfeiçoamento do funcionamento dos órgãos internos da CVM.
Art. 9º À Procuradoria Jurídica compete:
I - representar a CVM judicial e extrajudicialmente;
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da CVM, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
HI - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da CVM, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 10.
compete:

À Superintendência Administrativo-Financeira

I - supervisionar e orientar a execução de atividades referentes à administração de recursos humanos;
II - supervisionar e coordenar a execução da administração
financeira e a administração de bens e serviços gerais;
HI - fiscalizar o pagamento e a arrecadação da taxa de fiscalização, das multas provenientes de penalidades aplicadas em julgamentos e das multas cominatórias.

Art. 11. À Superintendência-Geral compete:
I - coordenar as atividades executivas da comissão, através
das superintendência a ela subordinadas, cumprindo as diretrizes e
determinações emanadas do colegiado;
H - supervisionar as atividades executadas pelas superintendências;
HI - acompanhar e controlar o desempenho das áreas técnicas e administrativa.

Art. 12.
compete:

À Superintendência de Relações com Empresas

I - coordenar, supervisionar e fiscalizar os registros de companhias abertas e de outros emissores, bem como sua atualização;
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II - coordenar, supervisionar e fiscalizar o registro de distribuição pública de valores mobiliários;

III - propor e fiscalizar a observãncia de normas sobre atividades relacionadas aos registros e a divulgação de informações pelas companhias abertas e outros emissores, sobre registro de distribuição de
valores mobiliários e sobre operações especiais.
Art. 13. À Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais compete:
I -

coordenar, supervisionar e fiscalizar os resgistros para a

constituição de fundos, sociedades de investimentos, carteiras de inves-

tidores estrangeiros e clubes de investimento;
II - coordenar, supervisionar e fiscalizar os credenciamentos
para o exercicio de atividades de administrador de carteira, consultor e
analista de valores mobiliários;

IH - coordenar, supervisionar e fiscalizar o acompanhamento
das atividades dos investidores institucionais nacionais e estrangeiros
registrados na CVM, bem como propor e fiscalizar a observãncia de normas relacionadas aos registros e à divulgação de informações desses investidores institucionais.

Art. 14. À Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários compete:
I - coordenar, supervisionar e fiscalizar as entidades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, assegurando a observância de práticas comer.ciais eqüitativas e o funcionamento
eficiente e regular dos mercados de bolsa, de balcão e de balcão organizado;

II - coordenar, supervisionar e fiscalizar os credenciamentos dos
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e das entidades que atuam no mercado de valores mobiliários, bem como o dos
prestadores de serviços, tais como custódia e liquidação, escrituração e
emissão de certificados de títulos e valores mobiliários;

III - propor e fiscalizar a observãncia de normas relacionadas ao
funcionamento do sistema de distribuição de valores mobiliários;
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IV - fiscalizar os serviços e atividades das entidades que atuam no mercado de valores mobiliários, inclusive a veiculação de informações.
Art. 15.
compete:

À Superintendência de Mercados de Derivativos

I - coordenar, supervisionar, fiscalizar e orientar os serviços
de acompanhamento dos mercados de derivativos, assegurando a observância de práticas comerciais eqüitativas e o funcionamento eficiente e regular desses mercados;
U - fiscalizar os serviços e atividades das entidades que atuam
nos mercados de derivativos, inclusive a veiculação de informações;
UI - propor e fiscalizar a observância de normas relacionadas
ao funcionamento dos mercados de derivativos.
Art. 16.

À Superintendência de Fiscalização Externa compete:

I - supervisionar e orientar os serviços de fiscalização direta
dos participantes do mercado de valores mobiliários;
U - orientar os inspecionados quanto ao cumprimento dos
dispositivos legais aplicáveis ao mercado de valores mobiliários;
IH CVM.

conduzir os inquéritos administrativos instaurados pela

Art. 17. À Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores compete:

I - atuar em conjunto com outros setores da CVl\1, ou com
outras entidades, na realização de projetos educacionais no âmbito
do mercado de capitais;
U - analisar reclamações formais apresentadas pelo público
em geral, sobre o funcionamento administrativo da CVM e sobre a
atuação de participantes do mercado;
UI - administrar serviço de atendimento ao público para fornecimento de informações prestadas à CVM:, por integrantes do mercado de valores mobiliários.
Art. 18.
compete:

À Superintendência de Relações Internacionais
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III - coordenar e supervisionar a disponbilização junto ao público, em meio eletrônico, das informações recebidas pela autarquia;
IV - implantar e manter em funcionamento sistemas de acompanhamento eletrônico de operações realizadas nas Bolsas de Valores,
nas Bolsas de Futuros e nos mercados de Balcão Organizado;
V - realizar a verificação sobre a qualidade e segurança dos
sistemas referentes a prestação de serviços de valores mobiliários escriturais, custódia de valores, agente emissor de certificado, liquidação e empréstimo de ações;
VI - orientar, implantar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com a racionalização e simplificação de rotinas administrativas.
Art. 22.

À Superintendência Regional de Brasília, compete:

I - supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas
pela CVM no âmbito da superintendência;
II - administrar serviço de atendimento ao público, no que se
refere a operações cujas responsabilidades sejam das Superintendências localizadas na sede.
Art. 23. À Superintendência Regional de São Paulo compete:
I - supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas
pela CVM no âmbito da superintendência;
II - administrar serviço de atendimento ao público, no que se
refere a operações cujas responsabilidades sejam das superintendências localizadas na sede.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 24. Ao Presidente incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da
CVM em estreita consonância com as diretrizes traçadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - representar a CVM, ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, podendo, em casos específicos, delegar estas atribuições a
outros membros do colegiado;
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III -

convocar e presidir as reuniões do colegiado.

Art. 25.

Aos demais membros do colegiado incumbe:

I - participar das reuniões do colegiado, colaborando na definição de políticas e na fixação de normas, e relatando os assuntos
que lhe forem designados;
II - desenvolver projetos especiais e atividades que lhes forem atribuidos pelo presidente;
III - administrar os bens, serviços e atividades da CVM de
acordo com as atribuições específicas fixadas pelo presidente.
CAPÍTULO V
Do Patrimõnio e dos Recursos Financeiros
Art. 26. Integram o patrimõnio da CVM os bens e direitos de
sua propriedade, os que venha a adquirir ou, ainda, os que lhe forem
doados.
Parágrafo único. Os bens e direitos da CVM deverão ser utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.
Art. 27.

Constituem recursos financeiros da CVM:

I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
II - receitas provenientes da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, conforme disposto na Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, e das cobranças de multas previstas em lei e em instruções da CVM;
III - outras receitas eventuais.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Tcansitórias
Art. 28. As normas de organização e funcionamento da CVM e
as atribuições de seus dirigentes serão estabelecidas em regimento
interno, proposto pelo seu presidente e aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
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a)

Anexo II
(Decreto nº 2.385, de 13 de novembro de 1997)
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Comissão de Valores Mobiliários
Unidade

Colegiado
Gabinete
Coordenação

Cargos!
Funções
n"
1
4
1
8
2
10

Assessoria de Comunicação Social
Assessoria Econômica
Auditoria-Geral
Procuradoria Jurídica
Superintendência Administrativo-Financeira

1
1
1
1
1

Superintendência-Geral

1

Presidente
Diretor

101.6
101.5

Chefe

101.4
101.3
102.3
102.1

Coordenador

Assessor
Auxiliar

Chefe da Assessoria
Chefe da Assessoria
Auditor-Geral
Procurador-Chefe
Superintendente

2

38
12
12
20
22
30

101.4
101.4
101.4

101.4
101.4

Superintendente

Geral
Coordenação

NE!
DAS!
FG

Denominação
Cargo/Função

Coordenador
Gerente
Assistente
Auxiliar

101.5
101.3
101.3
102.2

102.1
FG-l
FG·2
FG-3

Superintendência de Relações com Empresas

1

Superintendente

101.4

Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais

1

Superintendente

101.4

Superintendência de Relações com o Mercado
e Intermdiários

1

Superintendente

101.4

Superintendência de Mercados de Derivativos

1

Superintendente

101.4

Superintendência de Fiscalização Externa

1

Superintendente

101.4

Superintendência Proteção e Orientação aos
Investidores
Superintendência de Relações Internacionais

1
1

Superintendente
Superintendente

101.4
101.4
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Cargos!

Denominação

Funções

Unidade

DAS/
FG

1

Superintendente

101.4

1
1
1
1

Superintendente

101.4
4
101.
101.4

n'
Superintendência de Desenvolvimento de
Mercado
Superintendência de Normas Contábeis e de
i
Auditoria
I
Superintendência de Informática
Superintendência Regional de Brasília
Superintendência Regional de São Paulo

,

NEI

Cargo/Função

Superintendente
Superintendente
Superintendente

101.4

1

i

b) Quadro Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Comissão de Valores Mobiliários
Código
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3
102.3
102.2
102.1

DAS Unitário

Quantidade

Valor Total

,

6,52
4,94
3,08
1,24
1,24

I

l,OO

1
5
18
48
2
12
22

6,62
24,70
55,44
59,52
2,48
13,32
22,00

108

183,98

20
22
30

6,20
5,28
5,70

1,11

Subtotal
FG-l

FG-2
FG-3
--

I
I
I

I

0,31
0,24
0,19

I

Subtctal

72

17,18

Total

180

201,16

DECRETO Nº 2.386, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Acresce dispositivos à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n!!
2.092, de 10 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4", incisos I e lI, do Decreto-Lei n" 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
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DECRETA:
Art. l' Ficam acrescidos à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n' 2.092,
de 10 de dezembro de 1996:
I - no Capítulo 39:
a) o código, descrição e alíquota: 3915.90.00; - De outros plásticos; 12%;
b) ao código 3917.10.21, o Ex 01 Película tubular para salsicharia, com alíquota de 0%;
U - no Capítulo 59, a alíquota de 5% ao código 5908.00.00;
lU - no Capítulo 87, a Nota Complementar NC (87-3), com a
seguinte redação:
«NC (87-3) Fica fixada em treze por cento a alíquota relativa ao veículo classificado no código 8703.23.90, com tração traseira, carroçaria metálica e capota metálica fixa, quando equipado
com motor refrigerado a ar, de cilindrada não superior a 1.600cm'
e potência bruta (SAE) de até 100 HP, atendido ao índice mínimo
de nacionalização equivalente a noventa por cento do preço FOBfábrica, sem impostos, incluído o motor produzido no País.»
Art. 2' Fica renumerado para Ex 02, o Ex referente a «secador
de prato», de que trata o código 8516.79.90 do Capítulo 85 da Tipi.
Art. 3º

Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO N' 2.387, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Altera o valor de indenização constante
do Anexo ao Decreto n" 2.318, de 5 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2' do art. 11 da Lei n" 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o
parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4º da citada lei,
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DECRETA:
Art. l' O valor da indenização constante do anexo ao Decreto
n? 2.318, de 5 de setembro de 1997, na parte referente à beneficiária
Raimunda Quaresma de Freitas, passa a ser de R$ 111.360,00 (cento
e onze mil, trezentos e sessenta reais).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
DECRETO N' 2.388, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a aplicação, no exercício de
1997, do art. 11 do Decreto n" 825, de 28 de
maio de 1.993, que estabelece normas para a
programação financeira dos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social e aprova quadros de cotas trimestrais de despesa para o
Poder Executivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 Fica suspensa, excepcionalmente, no exercicio de
1997, a disposição constante do art. 11 do Decreto n'' 825, de 28 de
maio de 1993, com o objetivo de atender a despesas correntes relativas às ações de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial e de internação hospitalar, no ãmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), desde que evidenciada a partir do quarto trimestre
deste exercício, disponibilidade orçamentária no grupo de despesa
de que trata o referido artigo.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
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DECRETO Nº 2.389, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo
II b2 a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério das Comunicações: dois DAS 102.3 e três DAS
102.2;
II - do Ministério das Comunicações para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: um DAS 101.6, cinco DAS
101.5, oito DAS 101.4, treze DAS 101.3, 27 DAS 101.2, e 64 DAS
101.1, dois DAS 102.5, dez FG-1, nove FG-2, e 27 FG-3.
Art. 3º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado das Comunicações fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação
deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior (DAS) a que se refere
o Anexo II, indicando, o número de cargos vagos, sua denominação e
respectivo nivel.
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Art. 4º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério das
Comunicações serão aprovados pelo Ministro de Estado das Comunicações, e publicado no Diário Oficial da União no prazo de noventa
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
permanecendo as estruturas anteriormente existentes nas Delegacias Estaduais pelo prazo de seis meses a contar desta data.
Art. 6º Revogam-se os Decretos nOs 2.048, de 29 de outubro de
1996, e 2.320, de 8 de setembro de 1997.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério das Comunicações, órgão da Administração direta, tem como área de competência, os seguintes assuntos:
I
política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
II
regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
III - serviços postais.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º O Ministério das Comunicações tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
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a) Gabinete do Ministro;
b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

U - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
UI - órgãos especificos singulares:
a) Secretaria de Serviços de Radiodifusão:
1. Departamento de Normas e Engenharia;
2. Departamento de Outorga e Licenciamento;
b) Secretaria de Serviços Postais:
1. Departamento de Planejamento do Sistema Postal;
2. Departamento de Controle do Sistema Postal;
IV - órgãos regionais': delegaciais;
V - entidades vinculadas:
a) autarquia especial: Agência Nacional de Telecomunicações;
b) empresa pública: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
c) sociedade de economia mista: Telecomunicações Brasileira S.A.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, a ela subordinada.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
I - ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho do
expediente do Ministro de Estado, bem assim assisti-lo em sua representação política e social;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8250
H - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
IH - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4Q

À Secretaria Executiva compete:

I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática, de
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
IH - orientar e coordenar administrativamente as Delegacias
Regionais;

IV - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5Q À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de recursos
de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas
federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
HI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades da sua área de competência relacionada com administração, planejamento e orçamento e submetê-los a decisão superior;
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IV - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, em área de sua competência, e submetê-los a decisão superior;
V -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 6º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de
Estado, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

II - exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vinculada ao ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, da leis, dos tratados e
dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa
do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do
Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa, dos atos a serem por ele praticados oujá efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação
jurídica;

VI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do
ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos, ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação.
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SeçãoJJI
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 7º À Secretaria de Serviços de Radiodifusão compete:
I - coordenar as atividades referentes a orientação, execução e
avaliação das diretrizes, objetivos e metas, relativos aos serviços de
radiodifusão;

II -

propor a regulamentação dos serviços de radiodifusão;

III - proceder a avaliação técnica, operacional, econômica e financeira das empresas prestadores dos serviços de radiodifusão, necessárias ao estabelecimento das condições exigidas na prestação dos
serviços;
IV -

proceder as outorgas dos serviços de radiodifusão;

V - orientar normativamente as delegacias nos assuntos de
competência da secretaria.
Art. 8º Ao Departamento de Normas e Engenharia compete:
I - formular e propor normas, padrões e regulamentos;
II - eleborar planos de avaliação da execução dos serviços de
radiodifusão, sob o ponto de vista da qualidade técnica, abrangência
e disponibilidade para a sociedade;
III - elaborar estudos com vistas ao desenvolvimento de
novos serviços de radiodifusão e os seus respectivos planos de implementação;
IV - analisar os projetos de alteração das características técnicas das estações executantes dos serviços de radiodifusão;
V
consignar freqüências radioelétricas devidamente canalizadas;
VI
elaborar e propor projetos de regulamentos, normas,
instruções e manuais técnicos relativos aos serviços de radiodifusão
e correlatos;
VII - coordenar a estruturação das bases de dados relativas
às informações técnicas do serviço de radiodifusão e correlatos.
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Art. 9' Ao Departamento de Outorga e Licenciamento
compete:
I - coordenara as atividades inerentes à outorga dos serviços de radiodifusão e correlatos;
II - analisar os projetos de instalação das estações executantes dos serviços de radiodifusão e correlatos;
IH - coordenar, supervisionar e manter atualizadas as atividades necessárias à manutenção do cadastro geral dos serviços de radiodifusão e correlatos;
IV - avaliar laudos de vistoria de instalações de estações e
termos de responsabilidade técnica;
V - emitir licenças para funcionamento dos serviços de
radiodifusão e correlatos;
VI - coordenar a expedição de certificados de aprovação de
projetos e autorizar a instalação de estações e a utilização de equipamentos, bem como autorizar a alteração das características técnicas
das estações executantes dos serviços;
VII - atuar na jurisdição do Distrito Federal com as mesmas
atribuições decorrentes dos serviços de outorga conferidos à delegacias dos Estados.
Art. 10. À Secretaria de Serviços Postais compete:
I - formular e propor políticas e coordenar as atividades referentes a orientação execução e avaliação das diretrizes, objetivos e
metas, relativos aos serviços postais;
II - realizar estudos visando a proposição de novos serviços' bem como a regulamentação e normalização técnica e tarifária, para a execução, controle e fiscalização dos serviços postais
existentes.
III - propor metodologias para avaliação da eficiência, rentabilidade, custos e demais parâmetros técnicos, operacionais, econômicos e
financeiros dos serviços postais, necessários à regulamentação dos serviços postais e ao estabelecimento de tarifas e preços dos serviços;
IV - acompanhar as atividades dos operadores dos serviços
postais, com vistas a subsidiar as deliberações ministeriais correspondentes;
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v - promover, no âmbito de sua competência, interação com
administrações e organismos internacionais;
VI - realizar, o controle e o acompanhamento do desempenho
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 11. Ao Departamento de Planejamento do Sistema PostaI compete:
I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, objetivos
e metas relativos aos serviços postais;
II - estabelecer normas e regulamentos para a prestação de
serviços postais por operadores;
III - elaborar estudos com vistas ao desenvolvimento de novos
serviços postais e os seus respectivos planos de implementação;
IV - formular padrões para a prestação do serviço postal, observando os aspectos de qualidade em geral, abrangência e disponibilidade para a sociedade;
V - elaborar planos de avaliação de desempenho dos serviços
postais;
VI - formular e propor critérios e procedimentos relativos ao
planejamento e prestação dos serviços postais.
Art. 12.
compete:

Ao Departamento de Controle do Sistema Postal

I - realizar a avaliação de desempenho dos serviços postais,
tomando por base os planos de avaliação de desempenho de cada serviço, considerando estudos, pesquisas de qualidade operacional, pesquisas de satisfação do cliente e pesquisas institucionais;
II - acompanhar e analisar manifestações de usuários dos
serviços postais, com vistas ao encaminhamento de soluções;
III - propor metodologias para avaliação da eficiência, rentabilidade, custos e demais parâmetros técnicos, operacionais, econômicos
e financeiros dos serviços postais, necessários à regulamentação dos
serviços e ao estabelecimento de tarifas e preços dos serviços;
IV - formular e propor normas, critérios e regulamentos relativos ao controle do Sistema Postal.
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Seção IV
Dos Órgãos Regionais
Art. 13. Às delegacias nos Estados compete executar as atividades do Ministério das Comunicações, em âmbito regional, em sua
área de jurisdição, em conformidade com as orientações emanadas
das secretarias.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 14. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção 11
Dos Secretários e Demais Dirigentes
Art. 15. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe ainda, ao secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art. 16. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, ao Subsecretário, aos diretores, aos coordenadores-gerais, aos
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nejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas em suas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 17. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações
Cargos!
Unidade

Denominação
Cargo/Função

Funções
n''
6

I

6
2

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do
Ministro

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão

Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Secretaria Executiva

5
1

Gabinete
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

Assistente
Chefe do Gabinete
Gerente de
Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral

5
5

Chefe
Chefe

1
1
1
1
1

Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Coordenador
Secretário
Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

4

U
1
2
1
4

102.5
102.4

Assistente do
Ministro

2
1
3

NE!
DAS!
FG

102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3

NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
10U
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._-

-

~-

Unidade

Cargos/
Funções
n'

Denominação
Cargo/Função

68

FG-l
FG-2
FG-3

81

90
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação

Divisão
Serviço

1
2
3
1
1
2
3
6
6
1
1
5

NE/
DAS/
FG

Subsecretário
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

6

Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3
5
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.1

1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Chefe

101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1
1

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.6
102.2
102.1
101.1

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

9

Auxiliar

Coordenação-Geral de Planejamento,

Orçamento e Finanças

Coordenação
Divisão
Serviço
Consultoria Jurídica

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Administrativos e Execuções Judiciais
Coordenação
Divisão

Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Serviço

Departamento de Normas e Engenharia
'-------
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_...
Unidade

Coordenação-Geral de N armas
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia

Coordenação
Divisão
Departamento de Outorga e Licenciamento

_.._-'-"Cargos!
Funções
n"

Denominação
Cargo/Função

1
1
2
2

. Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

1
1

Chefe

Chefe
Diretor
Assistente

Coordenador-Geral
Coordenador

Coordenação-Geral de Outorga
Coordenação
Serviço

1
2
1

Coordenação-Geral de Licenciamento

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Secretário

Serviço

1
1
1
1

Departamento de Planejamento do Sistema
Postal
Corodenação-Geral de Polttícas Postais
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação
Serviço

Chefe

Chefe

NE!
DAS!

FG
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

101.5
102.2
101.4
101.3
101.1

101.4
102.1
101.3
101.1

Chefe

101.6
102.2
102.1
101.1"

1

Diretor

101.5

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Serviços

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Departamento de Controle do Sistema Postal

1

Diretor

101.5

Coordenação-Geral de Tarifas
Coordenação
Divisão

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Avaliação e Controle

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

Secretaria de Serviços Postais

Coordenação
Divisão

Assistente
Auxiliar
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- -..

._.

._---~

I

Unidade

Cargos/
Funções
n"

...- - - -

Denominação
Cargo/Função

"

NE!
DAS!

.zs;

Delegacias
a)

RJ, SP, MG, PR, RS

5
3
27
6
30

Coordenação
Serviço
b) AM, BA, CE, MS, PAe PE

Serviço

Delegado
Coordenador
Chefe
Delegado
Chefe

101.4
101.3
101.1
101.3
101.1

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Comunicações
b,l) Situação Atual e Nova
Situação Atual

DAS
Unitário

Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DÁS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

Total

Situação Nova

Quant.

Valor
Total

Quant.

1,00

3
12
34
45
74
149

19,56
59,28
104,72
55,80
82,14
149,00

2
7
26
32
47
85

4,94
3,08
1,24

8
10
5

10
7
10
12

6,52

4,94
3,08
1,24
1,11

1,11

7

1,00

12

39,52
30,80
6,20
7,77
12,00

359

566,79

244

78
90
117

24,18
21,60
22,23

81
90

285

68,01

239

634,80

483

644

I

Valor
Total
13,04
34,58

80,08
39,68
52,17
85,00
29,64
30,80
8,68

6

11,10

12,00

68

1~,39

_ . _ _. _ - - ~ - - - - ~ - - ~ - - -
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b.2) Remanejamento de Cargos

Código

I
I

!

Do Mare pIo Me (a)

DAS
Unitário

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

6.52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

-

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 102.2

4,94
1,24
1,11

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

i

FG·3

i

-

-

5
8
13
27
64

6,52
24,70
24,64
16,12
29,97
64,00

2
3

2

9,88

2,48
3,33

-

5

5,81

120

175,83

-

10
9
27

3,10
2,16
5,13

-

46

10,39

-

I
I
I

5
._- - - - --

Saldo do
Remanejamento (a- b)

I

1

-

Subtotal (2)

Valor
Total

Quant.

-

-

0.31
0,24
0,19

Total (1 + 2)

Total

-

Subtotall

FG·1
FG-2

Valor

Quant.

Do Me pio Mare (b)

-

I

-

-

I

5,81
166
186,22
- - _ . _ - - - - - - -_.-

-

-161

- 180,41

DECRETO N' 2.390, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Aprova o Estatuto da Companhia

Nacional de Abastecimento (Conab).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 19, inciso Il, da Lei n'' 8.029, de 12 de abril de 1990,
renumerado pela Lei n" 8.154, de 28 de dezembro de 1990, nas Leis
n's 8.171, de i 7 dejaneiro de 1991, e 8.174, de30 dejaneiro de 1991,
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DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o anexo Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se o Decreto n" 1.816, de 9 de fevereiro de
1996, e o Decreto de 19 de dezembro de 1996, que aprova o aumento
de capital da Conab.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Anexo
ESTATUTO DA COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO (CONAB)
CAPÍTULO I
Da Denominação e da Natureza Jurídica
Art. 1º A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída mediante fusão das empresas Companhia Brasileíra
de Alimentos (Cobal), Companhia Brasileira de Armazenamento
(Cibrazem) e Companhia de Financiamento da Produção (CFP), vincula-se ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 2' A Conab reger-se-á pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, e pelaLeí Agrícola (Leis n's 8.171 e 8.174, de 17 e 30 de janeiro
de 1991), pelo presente estatuto e, subsidiariamente, pelas normas
de direito aplicáveis.
CAPÍTULO II
Da Sede, do Foro e da Duração
Art. 32 A Conab tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e
atuação em todo o território nacional, podendo instalar, manter e extinguir órgãos, unidades de operação e escritórios de representação.
Art. 4º O prazo de duração da Conab é indeterminado.
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CAPÍTULO IH
Do Objeto Social
Art. 5' A Conab tem por finalidade executar a Política Agrícola no segmento do abastecimento alimentar e a Política de Garantia
de Preços Mínimos, fornecer subsídios ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento na formulação e acompanhamento das referidas
políticas, bem assim na fixação dos volumes mínimos dos estoques
reguladores e estratégicos.
Art. 6' A Conab tem por objetivos básicos:
I - garantir ao pequeno e médio produtor os preços mínimos
e a armazenagem para guarda e conservação de seus produtos;
II - suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou
não suficientemente atendidas pela iniciativa privada;
III - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à
dieta alimentar das populações carentes;
IV - formar estoques reguladores e estratégicos, objetivando
absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;
V - participar da formulação da Política Agrícola;
VI - fomentar, por meio de intercâmbio com universidades,
centros de pesquisas e organismos internacionais, a formação e o
aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades relativas ao
setor de abastecimento.
§ 1 º Na execução da Política de Garantia de Preços Mínimos,
de que trata o Decreto-Lei n" 79, de 19 de dezembro de 1966, a Conab
observará as disposições das Leis n's 8.171 e 8.174, de 1991.
§ 2' A Conab poderá prestar, mediante remuneração, apoio
técnico e administrativo ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a outros órgãos e entidades públicas, na execução das ações
decorrentes dos mandamentos da Lei Agrícola e do preceito institucional de organizar o abastecimento alimentar.
Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, a Conab poderá:
I - comprar, vender, permutar, estocar e promover o transporte de gêneros alimentícios e produtos básicos de consumo, agindo
como elemento regulador de mercado, bem como importar e exportar
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produtos que atendam aos objetivos da Política Agrícola, conforme
instruções do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
II - atuar como companhia de armazéns gerais, podendo
operar rede de armazéns, silos e frigoríficos;
III - participar dos programas sociais do Governo Federal
que guardem conformidade com suas competências;
IV - servir, supletivamente, a populações não suficientemente atendidas pelo setor privado;
V - apoiar a produção agropecuária e a circulação de gêneros alimentícios e atender às necessidades de abastecimento alimentar da população;
VI - localizar e manter os estoques estratégicos e reguladores de produtos e gêneros alimentícios básicos;
VII - firmar convênios, acordos e contratos, inclusive para financiamento e para gestão de estoques agrícolas de propriedade do
Governo Federal, com entidades de direito público ou privado;
VIII - efetuar operações financeiras com estabelecimentos de
crédito, inclusive mediante garantia do Tesouro Nacional, observada
a legislação em vigor;
IX - emitir recibo de mercadoria, Conhecimento de Depósito,
Warrant e quaisquer outros documentos representativos das mercadorias depositadas em seus armazéns, observada a legislação específica;
X
aceitar, emitir e endossar títulos;
XI
receber garantias de cauções, fiança, aval, penhor e hipoteca;
XII
aceitar e dar destinação a doações, de acordo com os objetivos da companhia.

Art. 8º A Conab exercerá suas atividades-fim apoiada em mecanismos de intervenção no mercado, na forma da legislação específica e em especial do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dos arts. 35, da Lei nº 8.171,
3º, da Lei nº 8.174, de 1991, e 36, da Lei nº 8.177, de 1º de março de
1991, bem assim em operações voltadas ao abastecimento agropecuário, segundo os princípios enunciados no art. 173 da Constituição
e legislação afim aplicável.
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CAPÍTULO IV
Do Capital Social e das Ações
Art. 9º O capital social da Conab é de R$ 223.180.498,85 (duzentos e vinte e três milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.859.907
(um milhão, oitocentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e sete)
ações ordinárias escriturais e sem valor nominal, integralmente
subscritas pela União.

§ 1º O capital da Conab poderá ser aumentado, mediante decreto, pela capitalização de lucros, reservas e outros recursos que a
União vier a destinar para esse fim.
§ 2º A totalidade das ações que compõem o capital da Conab é
de propriedade da União.
CAPÍTULO V
Dos Recursos Financeiros
Art. 10.
I -

Constituem recursos financeiros da Conab:

os consignados no Orçamento da União;

II - os de aplicação obrigatória pelos integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural, conforme legislação aplicável;
III - os próprios, aplicados voluntariamente na Política de
Garantia de Preços Mínimos, pelos integrantes do Sistema Nacional
de Crédito Rural;
IV - remuneração pela prestação de serviços à União e a órgãos e entidades públicos ou privados, internos ou externos, mediante convênios, acordos, ajustes ou contratos;
V - receita decorrente da prestação de serviços e da comercialização de produtos compatíveis com a finalidade e os objetivos da
companhia;
VI - os de capital, inclusive resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos;
VII -

renda de bens patrimoniais;
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VIU - os derivados de operações de crédito, inclusive provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna ou externa, observadas as disposições legais específicas;
IX - doações;
X - quaisquer outros recursos ou receitas destinados à
companhia.
CAPÍTULO VI
Da Organização e da Administração

Seção I
Da Composição Organizacional
Art. 11. A estrutura básica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) compreende:
I
II UI -

Conselho de Administração;
Conselho Fiscal;
Diretoria Colegiada;

§ l' Integram a estrutura básica da Conab a Presidência,
quatro diretorias, as Superintendências de Áreas, os Comitês Técnicos-Gerenciais, as Superintendências Regionais, os Comitês Regionais de Gerenciamento, a Auditoria Interna e a Ouvidoria.
§ 2' Os órgãos de Auditoria Interna e Ouvidoria subordinamse hierarquicamente ao Conselho de Administração e administrativamente à Presidência.
§ 3' O detalhamento dos órgãos que compõem a estrutura básica da Conab e das unidades organizacionais e escritórios de representação, bem assim das atribuições de seus titulares, serão
estabelecidos em regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho
de Administração.

Seção II
Dos Órgãos de Administração
Art. 12. A administração da Conab é exercida pelo Conselho
de Administração e pela Diretoria Colegiada.
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§ l' O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a administração superior da companhia.
§ 2' A Diretoria Colegiada, órgão de administração geral, promove a execução das atividades da companhia, observadas as disposições deste estatuto e as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração.

Seção III
Do Conselho de Administração
Art. 13.
sição:

O Conselho de Administração tem a seguinte compo-

I - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, que o presidirá;
H - o Presidente da Conab, que substituirá o Presidente do
Conselho em seus impedimentos e ausências;
IH - um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, indicado pelo respectivo Ministro de Estado;
IV - três membros, de livre escolha do Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, dentre brasileiros de reconhecida
capacidade técnica, sendo um deles membro titular do Conselho N acional de Política Agrícola.
§ 1º Os membros do Conselho de Administração citados nos incisos I, IH e IV serão designados pelo Presidente da República, para
mandato de três anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 2º À exceção do membro nato, de que trata o inciso H, perderá automaticamente o mandato o conselheiro que faltar, sem causa
justificada, a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, considerando-se vaga, em decorrência, a função, caso em que será procedida, de imediato, a designação do novo membro.
Art. 14. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Presidente do Conselho ou por maioria de seus membros.
§ 1º O conselho se reunirá com a presença, no mínimo, da
maioria de seus membros.
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§ 2' As deliberações do conselho, sempre com a presença do
seu presidente ou na sua ausência ou impedimento de seu substituto, serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes.
§ 3' Salvo impedimento legal, os honorários dos membros do
Conselho de Administração corresponderão a dez por cento da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Colegiada.
§ 4' Cabe ao membro que presidir a reunião do conselho os votos ordinário e de qualidade, este no caso de empate.
Art. 15.

Ao Conselho de Administração compete:

I - fixar a orientação geral dos negócios e as prioridades da
companhia, acompanhando sua execução;
U - aprovar o plano plurianual, o orçamento anual e a programação operacional da Conab, em conformidade com as diretrizes
do Governo Federal e as normas fixadas a respeito, a serem submetidos ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
UI - fiscalizar a gestão da Diretoria Colegiada;
IV - deliberar, após pronunciamento do Conselho Fiscal, sobre a prestação anual de contas da Conab e o relatório trimestral da
Diretoria Colegiada;

V - aprovar os balanços patrimoniais e as demais demonstrações financeiras, hem assim autorizar a criação de reservas de
lucros;
VI - deliberar sobre proposta de aumento de capital em geral;
VII - autorizar a aquisição, doação, oneração, alienação, reversão, demolição e desmonte de bens imóveis, bem como o recebimento de dação em pagamento, na forma da legislação em vigor;
VIU - aprovar o Regimento Interno da Conab, bem assim a
criação, extinção ou a fusão de superintendências, comitês, unidades
organizacionais e escritórios de representação, observadas as disposições legais aplicáveis;
IX - submeter ao Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento os Regulamentos de Licitação e de Pessoal, bem como
o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e Salários da Conab, nos termos da legislação vigente;
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x-

aprovar normas gerais para celebração de convênios,
contratos, acordos e ajustes, estabelecendo alçada para decisão, de
conformidade com a legislação em vigor;
XI - aprovar a indicação dos titulares da Auditoria Interna e Ouvidoria;
XII

autorizar licença a membro da Diretoria Colegiada;

XIII

convocar o Conselho Fiscal, para esclarecimentos;

XIV

contratar e destituir auditores independentes;

XV

apreciar proposta de reformulação do estatuto;

XVI
deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos que lhe
forem submetidos;
XVII - aprovar as normas de funcionamento do conselho;
XVIU - deliberar sobre outras atividades que lhe sejam cometidas por lei, por este estatuto ou pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
XIX -- atribuir aos diretores, nomeados na forma do artigo
seguinte, a titularidade da respectiva diretoria;
XX -

deliberar sobre os casos omissos deste estatuto.

§ 1º O Conselho de Administração deliberará sobre propostas
que lhe forem submetidas pela Diretoria Colegiada, por intermédio
do Presidente da Conab.
§ 2º Nos casos previstos no art. 1º do Decreto n" 1.091, de 21 de
março de 1994, o Conselho deliberará ouvindo previamente o Ministério da Fazenda.

SeçãoN
Da Diretoria Colegiada
Art. 16. A Diretoria Colegiada constituir-se-á de Presidente e
quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República.
§ 1c O Presidente e os Diretores da Diretoria Colegiada são
respectivamente o Presidente e os Diretores da Conab.
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§ 2' Os diretores serão nomeados sem atribuições especificas,
cabendo ao Conselho de Administração definir a titularidade da diretoria respectiva.
Art. 17. A Diretoria Colegiada, com a presença da maioria de
seus membros, reunir-se-á ordinariamente pelo menos um vez por
semana e extraordinariamente quando convocada pelo presidente.
§ 12 As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes à reunião, cabendo ao presidente, no caso de empate,
o voto de qualidade.
§ 2' A proposição a ser submetida à Diretoria Colegiada será
de iniciativa de um ou mais de seus membros, acompanhada da manifestação dos Comitês Técnico-Gerenciais pertinentes, na forma do
regimento interno.
Art. 18. Compete à Diretoria Colegiada, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e as normas legais:
I - expedir as normas operacionais e administrativas necessárias ao adequado funcionamento da Conab;
II - cumprir e fazer cumprir, no âmbito das suas atribuições,
este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração, o regimento interno e demais normas da companhia, bem assim as recomendações do Conselho Fiscal;
IH - aprovar, preliminarmente, alterações ao Regimento Interno da Conab, após exame do Comitê Técnico-Gerencial competente,
submetendo-as posteriormente ao Conselho de Administração, inclusive nos casos de criação, fusão ou extinção de superintendências, comitês, unidades organizacionais e escritórios de representação;
IV - autorizar, após pronunciamento do Comitê Técnico-Gerancial específico, a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos, mediante aprovação de seus termos, dando ciência ao
Conselho de Administração;
V - apreciar e deliberar sobre planos, programas e ações propostos pelos Comitês Técnico-Gerenciais;
VI - promover elaboração, em cada exercicio, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da DemonsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8382, novo 1997
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tração das Mutações do Patrimõnio Líquido, da Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos, das Notas Explicativas e da proposta de destinação dos resultados, bem como dos Relatórios Trimestrais a serem submetidos à aprovação do Conselho Fiscal e à
deliberação do Conselho de Administração;
VII - dotar o Conselho de Administração das informações e
dos meios necessários ao eficiente desempenho de suas atribuições
estatutárias;
VIII - deliberar sobre assuntos, ações, programas sociais e
institucionais estratégicos da companhia;
IX - aprovar valores e autorizar aquisição, o arrendamento
e a alienação de bens móveis, objeto de sua atividade programática,
em conformidade com as normas e a legislação vigentes;
X - aceitar fiança, aval e outras formas de garantia nas
transações comerciais, de acordo com as normas e a legislação aplicáveis;

XI -

propor alterações estatutárias ao Conselho de Admi-

nistração;

XII - publicar, no Diário Oficial da União ou, se for o caso, no
veículo de comunicação adequado, depois de aprovado pelo órgão
competente, os atos e as decisões que requeiram divulgação, especialmente os abaixo enumerados, após aprovação do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, ouvido, no que couber, o
Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) O Regulamento

de Licitações;

b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;

c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano;
d) o Plano de Salários, Benefícios, Vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de seus empregados;
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XIII -

definir atribuições de empregados para:

a) praticar atos que constituam ou alterem obrigações da companhia, bem como aqueles que desoneram terceiros para com ela;
b) autorizar o pagamento de multas imputadas à companhia,
bem como indagar as causas e estabelecer as medidas administrativas que se fizerem necessárias;

c) aprovar aquisições de materiais;

XN - aprovar e submeter ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento a programação de viagens dos administradores e empregados da Conab ao exterior;
XV - apreciar e submeter ao Conselho de Administração as
matérias de competência daquele Colegiado;
XVI - aprovar a designação dos Superintendentes Regionais, mediante proposta da Presidência, e dos Superintendentes de
Área, por indicação dos respectivos diretores;
XVII - aprovar as suas normas de funcionamento.

Seção V
Do Presidente e dos Diretores
Art. 19.

São atribuições do Presidente da Conab:

I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Conab;
II - cumprir e fazer cumprir este estatuto, o regimento interno e as normas oriundas do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada;
III - representar a companhia, emjuizo ou fora dele, podendo
delegar essa atribuição, em casos específicos, 8, em nome da companhia, constituir mandatário ou procurador;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
V - formalizar, com o diretor da área competente, convênios,
acordos, ajustes ou contratos e outros documentos;
VI - encaminhar e submeter aos órgãos competentes os relatórios, documentos e informações que devam ser apresentados, para
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efeito de acompanhamento das atividades da Conab, ou que dependam de suas decisões;
VII - designar o diretor que o substituirá em suas ausências
e impedimentos eventuais, assim também, nas mesmas hipóteses,
dos demais membros da Diretoria Colegiada;
VIII - encaminhar ao Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, dentro dos prazos legais, a prestação de contas do
exercício findo, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da deliberação do Conselho de Administração;
IX - baixar os atos que consubstanciam as resoluções da Diretoria Colegiada ou delas decorram;
X - admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover, punir e dispensar empregados;

XI - designar os titulares da Auditoria Interna e Ouvidoria,
observado o disposto no art. 15, inciso XI;
XII - delegar competência aos diretores e dirigentes de unidades.
Art. 20. Os diretores, além dos deveres e responsabilidades
próprias previstas em lei, neste estatuto e no regimento interno,
decorrentes da condição de membros da Diretoria Colegiada, serão
gestores das ãreas de atividades que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração.
Art. 21. O regimento interno assinalará quais dirigentes,juntamente com o Presidente da Conab, poderão emitir, assinar e endossar cheques, ordens de pagamentos, títulos de crédito e ações da
companhia.

Seção VI
Do Conselho Fiscal
Art. 22. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da companhia, funcionará em caráter permanente.
Art. 23. O Conselho Fiscal será composto de três membros
efetivos e respectivos suplentes, designados pelo Ministro de Estado
da Agricultura e do Abastecimento, após aprovação de seus nomes
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pela Presidência da República, com mandato de um ano, admitida a
recondução até duas vezes.
§ l' O Conselho Fiscal terá um representante do Tesouro Nacional e dois representantes do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

§ 22 Os membros do Conselho Fiscal elegerão, entre si, o seu
Presidente.
§ 3' O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente e, extraordinariamente, quando convocado pelo Conselho de Administração,
pelo seu Presidente ou por deliberação da maioria de seus membros,
e deliberará por maioria de votos.
§ 4 2 O membro do Conselho Fiscal perderá automaticamente
o seu mandato quando faltar, sem causa justificada, a duas reuniões
consecutivas ou a três alternadas, considerando-se vaga, em decorrência, a função, caso em que será procedida, de imediato, a designação do novo membro.
§ 5' O Conselho Fiscal poderá solicitar à companhia a designação de pessoal qualificado para executar serviços de secretaria e
de apoio técnico.
§ 6 2 Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal perceberão, pelo efetivo exercício de seus mandatos, honorários correspondentes a dez por cento da remuneração média
mensal dos membros da Diretoria Colegiada.

Art. 24.

Compete ao Conselho Fiscal:

r - fiscalizar os atos de gestão dos administradores da companhia, bem assim verificar o cumprimento dos respectivos deveres
legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis à deliberação do Conselho de Administração;
IIr - opinar sobre as propostas da Diretoria Colegiada, a serem submetidas ao Conselho de Administração, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures, planos de investimentos
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ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão;
IV - examinar e emitir parecer prévio sobre alienação ou
oneração de -j'::>ens imóveis patrimoniais da Conab, a ser submetido ao

Conselho de Administração;
V - requisitar dos órgãos da administração esclarecimentos, informações e documentos, inclusive a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais, que julgar necessários;
VI - analisar, mensalmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela companhia, emitindo parecer
pertinente;
VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar conclusivamente;
VIII - denunciar aos órgãos da administração, recorrendo, se
for o caso, ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, os
erros, fraudes ou crimes que constatar no exercício de suas atribuições,

praticados contra o patrimônio da Conab, para que sejam adotadas as
providências necessárias à proteção dos interesses da companhia;
IX - aprovar as normas de funcionamento do conselho.
X - exercer outras atribuições previstas em norma legal,
especialmente no art. 163 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
CAPÍTULO VII
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 25. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 26. Para todos os efeitos legais, a Conab levantará seu
Balanço Patrimonial e fará as demonstrações do resultado do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e das origens e aplicações
dos recursos em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 27. Do resultado do exercício, feita a dedução para atender prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda,
o Conselho de Administração fixará a seguinte destinação;
I - cinco por cento para a constituição da reserva legal, até
que alcance a vinte por cento do capital social;
II - 25%, no mínimo, para o pagamento de dividendos;
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§ I" O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem, conforme art. 189 da Lei nº 6.404, de 1976.
§ 2º Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente, ser
deduzidos do capital social, na forma prevista no art. 173 da Lei
nº 6.404, de 1976.
Art. 28. Do lucro líquido do exercício, após as deduções do artigo anterior, o Conselho de Administração definirá a participação
dos empregados, nas bases e condições autorizadas pelo Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE).
Parágrafo único. O saldo, se houver, será objeto de plano de
aplicação elaborado pela Diretoria Colegiada e submetido à apreciação do Conselho de Administração, observando-se o disposto no parágrafoúnico do art. 3º do Decreto nº 326, de 1º de novembro de 1991.
Art. 29. A prestação de contas da companhia, submetida ao
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, após seu
pronunciamento, será encaminhada ao Tribunal de Contas da União, na forma da legislação pertinente.
CAPÍTULO VIII
Do Pessoal
Art. 30. Aplica-se ao pessoal da Conab o regime jurídico estabelecido pela legislação trabalhista.
§ 1º O ingresso de pessoal no Quadro Permanente de Pessoal
da Conab far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas
e títulos, na forma da legislação vigente e observadas as normas específicas da companhia.
§ 2º O cargo de titular de unidade organizacional da Conab é
privativo de empregado integrante do seu Quadro Permanente de
Pessoal, exceto os de Ouvidor, de titular da Auditoria Interna, de Superintendente Regional e aqueles vinculados hierarquicamente à
Presidência.
§ 3 2 O presidente e os diretores poderão designar assessores,
em quantitativo a ser fixado em Regimento Interno, os quais poderão não pertencer ao Quadro Permanente de Pessoal da Conab, observada a legislação que rege a espécie.
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§ 4 2 Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Colegiada e do Conselho Fiscal, bem assim todos os titulares de cargos ou de funções de confiança, da Conab, ao tomarem posse, ao final
do mandato ou da relação de emprego e anualmente apresentarão
declaração de bens, ficando dispensado da exigência anual aqueles
que, na condição de integrante do Quadro Permanente de Pessoal,
também forem isentos da apresentação da declaração de rendimentos, nos termos da legislação do Imposto de Renda.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31.

Não poderão participar da administração da Conab:

I - os impedidos por lei;
II - os que causaram prejuízo à Conab ou o tenham causado
às empresas sucedidas;
III - os que estiverem em mora com a Conab.
Art. 32. Em caso de extinção da Conab, seus bens e direitos,
atendidos os encargos e responsabilidades assumidos serão revertidos ao patrimônio da União.
Art. 33. Imediatamente após a aprovação do presente estatuto, o Conselho de Administração expedirá resolução fixando a estrutura organizacional provisória da Conab, para vigorar até a
aprovação do regimento interno.
DECRETO N2 2.391, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Acresce Notas Complementares ao Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n" 2.0.92, de 10 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 42, inciso I, do Decreto-Lei n'' 1.199, de 27 de dezembro
de 1971,
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DECRETA:
Art. I" Ficam acrescidas ao Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n" 2.092, de 10 de dezembro de 1996, as seguintes Notas
Complementares:
"NC (87 -4) Ficam reduzidas de cinco pontos percentuais
as alíquotas relativas aos automóveis de passageiros e veículos
de uso misto, classificados na subposição 8703.23, quando equipados COm motor provido de injeção eletrônica, cuja potência
bruta (SAE) se situe na faixa de mais de 100 HP até 127 HP."
«NC (87-5) Ficam reduzidas a treze por cento as alíquotas relativas aos veículos de fabricação nacional classificados na subposição
8703.33.10, com tração 4x4 quando equipados com motor de injeção
direta-mecãnica, com quatro cilindros em linba, cilindrada de
3.661cm3, potência máxima de 102cv175kwa 3.400rpm, torque máximo de 25,5mkgD'250Nm a 2.000rpm, com as seguintes dimensões:
entreeixo 2.285mm, bitola do eixo dianteiro 1.415mm e bitolado eixo
traseiro 1.400mm e com transmissão manual com cinco velocidades
sincronizadas a frente e uma a ré com caixa de transferência com
duas velocidades, sendo as seguintes relações de redução: 1') 4,92:1;
2') 2,64:1; 3') 1,51:1; 4') 1,00:1; 5') 0,85:1 e ré 4,92:1.»
«NC (87-6) Ficam reduzidas a treze por cento as alíquotas relativas aos veículos de fabricação nacional classificados na subposição 8703.32.10, com tração 4x4 quando equipados com motor de
injeção direta-mecânica, com quatro cilindros em linha, cilindrada
de 1905 a 3000cm3 potência máxima de 90,5cv a 4.600rpm, torque
máximo de 17,4mkgD'171Nm a 2.250rpm com as seguintes dimensões: entreeixo 2.250mm, bitola do eixo dianteiro e traseiro de
1.392mm e com transmissão manual com cinco velocidades sincronizadas à frente e uma a ré com caixa de transferência com até
duas velocidades, sendo as seguintes relações de redução: P)
3,92:1; 2') 2,27:1; 3') 1,43:1; 4') 1,00:1; 5') 0,83:1 e ré 3,56:1."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 2.392, DE NOVEMBRO DE 1997 (*)
Promulga o Tratado sobre as Relações
de Amizade e Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e Governo da Ucrânia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia firmaram, em Brasília, em 25 de outubro de
1995, um Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse tratado
por meio de Decreto Legislativo nº 101, de 23 de outubro de 1996, publicado no Diário Oficial da União nº 207, de 24 de outubro de 1996;
Considerando que o Tratado sobre Relações de Amizade e Cooperação entrou em vigor em 20 de outubro de 1997, nos termos do
seu artigo X,
DECRETA:
Art. 1º O Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.11.1997, págs. 27228/27229.
(*) Retificado no DO de 26.11.1997 (pág. 8643 desta obra).
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DECRETO N' 2.393, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 25, entre Brasil e Peru,
de 26 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DAREPÚBL1CA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Mondevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio de Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República do Peru, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de setembro de 1997, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n" 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:
Art. 1º O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.11.1997, pág. 27229.
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DECRETO N' 2.394, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Protocolo de Adequação do
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n Q 10, entre Brasil e Colômbia, de 3 de
outubro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio de Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração lavrou, em 3 de outubro de 1997, a Ata de
Retificação do Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n" 10, entre Brasil e Colômbia,
DECRETA:
Art. 1º A Ata de Retificação do Protocolo de Adequação do
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 10, entre Brasil e Colômbia, apenso por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1997, pág. 27230.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8281
DECRETO Nº 2.395, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
11'" 21, Subscrito ao Amparo do Artigo 25 do
Tratado de Montevidéu de 1980, entre Brasil e Cuba, de 29 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio de Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa
do Brasil e da República de Cuba, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, entre Brasil e Cuba, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.11.1997, págs.

27230/27231.

DECRETO Nº 2.396, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 27, entre Brasil e
Venezuela, de 26 de setembro de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
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Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio de Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, e da República da Venezuela, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de setembro de 1997, em
Montevidéu, o Sétimo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q 27, entre Brasil e Venezuela,
DECRETA:
Art. F O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 dê novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo

está publicado no DO de 21.11.1997, pág. 27231.

DECRETO Nº 2.397, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 47 do Decreto
n!! 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e ao
art. 2'!. do Decreto n'! 941, de 27 de setembro
de 1993.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. F O art. 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, com a alteração introduzida pelo Decreto n'' 1.672, de 11 de outubro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 47. A concessão e aplicação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, para atender peculiaridades da PresiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997
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dência e Vice-Presidência da República, do Ministério da
Fazenda, das repartições do Ministério das Relações Exteriores
no exterior, bem assim militares e de inteligência, obedecerão a
regime especial de execução estabelecidos em instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, pelo Chefe da Casa
Militar e pelo Secretário-Geral da Presidência da República,
sendo vedada a delegação de competência."

Art. 2º

O art. 2º do Decreto nº 941, de 27 de setembro de 1993,

passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º As despesas de que trata o artigo anterior serão

realizadas mediante a concessão de snprimento de fnndos a servidor designado pelo ordenador de despesas competente, obedecido ao disposto no art. 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986."
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clovis de Barros Carvalho
DECRETO Nº 2.398, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a criação, no âmbito do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da Agência de
Promoção de Exportações (Apex).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, com a redação
dada pela Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990, e no art. 2º, caput,
do Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada, no âmbito do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência de Promoção de
Exportações (Apex), com o objetivo de apoiar a implementação da
política de promoção comercial de exportações.
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Parágrafo umco. A Apex será diretamente subordinada ao
Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae.
Art. 2' AApex centralizará as ações do Sebrae, no que diz respeito à promoção comercial de exportações.
Art. 3º Os recursos para a operação da Apex deverão ser anualmente alocados no orçamento do Sebrae.
Parágrafo único. Recursos de outras fontes atribuídos à Apex
poderão ser incorporados ao orçamento do Sebrae.
Art. 4' A Apex será dirigida por um Gerente Especial de Promoção Comercial de Exportações, indicado pela Cãmara de Comércio Exterior, do Conselho de Governo, e aprovado pelo Presidente do
Conselho Deliberativo N aciona! do Sebrae.

Art. 5' Fica criado o Comitê Diretor de Promoção Comercial,
com o objetivo de assessorar e apoiar a Apex na formulação de suas
diretrizes operacionais.
Parágrafo único. O comitê será integrado:
a) pelo Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, que o presidirá;
b) pelo Gerente Especial de Promoção Comercia! de Exportações da Apex, que será o seu Secretário Executivo;
c) por um representante de cada órgão a seguir indicado:
1. Ministério das Relações Exteriores;
2. Ministério da Indústria e do Comércio e do Turismo;
3. Casa Civil da Presidência da República.;
d) por três representantes do setor privado, indicados pela Câmara de Comércio Exterior, do Conselho de Governo.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Francisco Dornelles
Clovis de Barros Carvalho
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DECERTO N° 2.399, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Estabelece medidas no âmbito do Poder
Executivo, para a reavaliação e renegociação de compras e contratos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Os órgãos e entidades da Administração Federal promoverão a reavaliação das licitações em curso para compras e contratações de bens e serviços, bem como dos instrumentos
contratuais, em vigor, relativos ao fornecimento de bens e serviços,
objetivando, em função da estabilização da economia, a redução:
I - dos preços contados ou contratados, conforme o caso, aos
níveis daqueles atualmente praticados no mercado para o mesmo
bem ou serviço;
II - das quantidades licitadas ou contratadas, conforme o
caso, ao nível da disponibilidade orçamentária, ou do estritamente
necessário para atendimento da demanda, a que for menor, respeitados os limites legais.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, entende-se por licitações em curso aquelas cujo instrumento contratual, tais como contrato, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço, não tenha sido ainda formalizado.
Art. 2º A reavaliação das licitações em curso e dos instrumentos contratuais vigentes, segundo critérios de viabilidade, conveniência e oportunidade, terá como premissa o interesse público
direcionado à contenção e à redução das despesas de custeio, o que
embasará a eventual revogação do procedimento licitatório ou a rescisão do ajuste, quando não forem alcançados, mediante acordo entre as partes, os resultados desejados de que trata o artigo anterior.

§ 1º Observado o disposto no art. 1º e neste artigo, a reavaliação deverá contemplar, dentre outros, conforme o caso, os seguintes
aspectos:
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a) a possibilidade e a conveniência de adiantamento das compras ou das contratações, objeto das licitações em curso;
b) a possibilidade de contratação ou de aditamento dos atuais
instrumentos contratuais, com cláusulas prevendo entrega e pagamento parcelados e programados em função da efetiva demanda do
bem ou serviço e da necessidade de estocagem;

c) a viabilidade de adaptação dos atuais instrumentos contratuais, assinados anteriormente à vigência do Decreto n' 2.271, de 7
dejulho de 1997, às disposições estabelecidas no art. 4', inciso I, e no
art. 5' do referido decreto;
d) a possibilidade e a conveniência de rescisão contratual ou, no
caso de serviços continuados, a não-prorrogação dos contratos, cuja
adaptação seja viável, mas que não venha a ser concretizada no processo de renegociação.

§ 2' Em face do disposto nos artigos anteriores, a administração, conforme o caso e na forma da lei, promoverá a alteração dos
editais de licitação e iniciará imediatamente a renegociação dos contratos vigentes, não podendo dessas ações resultar:
a) aumento de preços;
b) aumento de quantidades;

c) redução da qualidade dos bens ou serviços;
d) outras modificações contrárias ao interesse público.

§ 3' Demonstrada a adequação às diretrizes deste decreto, poderão ter continuidade as licitações em curso e 08 contratos em vigor.
§ 4' As reavaliações deverão estar concluídas até 31 de dezembro de 1997 e as renegociações, até 28 de fevereiro de 1998.

§ 5' Durante as renegociações, poderão ser prorrogados os
contratos em vigor, até a data limite de 28 de fevereiro de 1998.
Art. 3º Nos contratos em vigor, será feita a sua reavaliação,
tendo como premissa o interesse público direcionado à contenção e
redução de despesas mediante acordo entre as partes, ficando condicionado qualquer prorrogação ou renovação contratual ao cumprimento das diretrizes estabelecidas no art. 1', observado o disposto
no § 2' do artigo anterior.
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§ l' As renegociações para o cumprimento do disposto neste
artigo deverão estar concluídas até 28 de fevereiro de 1998.
§ 2' Os contratos em vigor para prestação de serviços continuados, cuja renegociação não resultar favorável ao interesse público e
com vigência até o prazo previsto no parágrafo anterior, poderão, a
critério da administração, ter sua vigência prorrogada, até conclusão do novo processo licitatório.
§ 3' Os contratos para prestação de serviços continuados com
prazo de vigência após 28 de fevereiro de 1998 deverão ter suas renegociações concluídas em até sessenta dias antes do seu vencimento,
data em que, a critério da administração, poderá ser providenciada
nova licitação, notificando o contratado, desde logo, da não-prorrogação do respectivo contrato.

Art. 4' O trabalho de reavaliação e renegociação será conduzido por comissão especial, cujos integrantes serão designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade ou por quem dele receber
delegação neste sentido.
Art. 5' As comissões especiais deverão elaborar relatórios das
fases de reavaliação e de renegociação, contemplando as providências adotadas e os resultados obtidos, para ratificação pela autoridade
que a designou.
Art. 6' Para o cumprimento das disposições deste decreto,
caso necessário, deverão ser adotados os procedimentos legais com
vistas à alteração ou ao cancelamento de instrumentos contratuais.
Parágrafo único. Na hipótese de rescisão ou cancelamento de
contratos, as comissões deverão submeter a matéria previamente à
análise dos respectivos órgãos jurídicos, que avaliarão os efeitos decorrentes, e à decisão do dirigente máximo do órgão ou entidade.
Art. 7' As unidades jurídicas e de controle interno prestarão,
no que couber, o apoio necessário aos respectivos órgãos e entidades, para viabilização das ações ora recomendadas e dos resultados
esperados.
Art. 8' Compete aos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Fazenda e da Administração Federal e Reforma do Estado e ao
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE),
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no âmbito de suas competências, expedir normas complementares,
quando julgarem necessárias, para orientação das ações a serem
adotadas pelos órgãos e entidades abrangidos por este decreto.

Art. 9' Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.400, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Promulga a Convenção lnteramericana
sobre Conflitos de Leis em Matéria de SaciedadesMercantis, concluidaem Motüevuiéu,
em 8 de maio de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que a Convenção Interamericana sobre Conflitos
de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis foi concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 91, de 14 dejunho de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 14 de junho de 1980;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 27 de novembro de 1995, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 27 de dezembro de 1995, na forma de seu artigo 12,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis
em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu, em
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8 de maio de 1979, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 24.11.1997, págs. 27351127352.
DECRETO NO 2.401, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Estabelece limites para o empenho da
despesa e condições para a sua inscrição em
restos a pagar; altera a redação do art. 1s do
Decreto nº 2.214, de 25 de abril de 1997, que
dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ibe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem
como no caput do art. 6' da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. F A alínea d do § 1º do art. F da Decreto n? 2.214, de 25
de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
«d) destinados ao pagamento de benefícios previdenciários."
Art. 2' O empenho de despesas, inclusive reforços, à conta de
dotações da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, e seus créditos
adicionais, a cargo dos órgãos de entidades do Poder Executivo, não
poderá ser superior a noventa por cento dos limites das dotações
para atividades e a 94% dos limites das dotações para projetos, estabelecidos no Anexo I ao Decreto n" 2.214, de 1997.
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§ 1Q Caso seja necessário ao cumprimento de que trata o caput
deste artigo, deverão ser cancelados empenhos até o montante suficiente à sua observância.

§ 2º Os empenhos cancelados com vistas ao cumprimento deste artigo poderão ser reempenhados à conta do orçamento de 1998,
nos termos do art. 37 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 3" Aplica-se o disposto no caput deste artigo às fontes de recursos não mencionadas nos anexos ao Decreto n'' 2.214, de 1997,
quando relativas às categorias de despesa de que trata o art. l' do referido decreto.
§ 4" Não se aplica o disposto neste artigo às dotações orçamentárias dos Ministérios da Saúde e da Previdéncia e Assistência Social.
Art. 3' É vedada a inscrição em restos a pagar de despesas cujos
empenhos não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 4' Os limites para movimentação e empenho, dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social, relativos a dotações orçamentárias para atividades, à conta de recursos de fontes
do Grupo A constantes do Anexo I ao Decreto n" 2.214, de 1997, ficam
acrescidos, respectivamente, de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de reais) e R$ 615.000.000,00 (seiscentos e quinze
milhões de reais).
Art. 5" Excluem-se dos limites de que tratam os Anexos I e UI
ao Decreto nº 2.214, de 1997, os valores relativos à fonte 138 -- cotaparte de compensações financeiras, ficando o Ministério do Planejamento e Orçamento autorizado a reduzir os limites relativos às fontes do Grupo B, em decorrência desta exclusão.
Art. 6' Os órgãos e entidades responsáveis pela execução dos
créditos orçamentários disponibilizarão os valores das dotações de
subprojetos diretamente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), respeitados os limites de projeto estabelecidos no Anexo I ao Decreto nº 2.214, de 1997.
Art. 7º Aos órgãos setoriais, seccionais e regionais do Sistema
de Controle Interno incumbe zelar pelo cumprimento do disposto
nos artigos anteriores, bem como responsabilizar os dirigentes e os
servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições neles contidas.
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Art. 8' O Ministro de Estado da Fazenda poderá ampliar os limites de liberação financeira de cada órgão, desde que o acréscimo
total das liberações não ultrapasse dezoito por cento do valor global
estabelecido nos Anexos II e III ao Decreto n" 2.214, de 1997.
Art. 9' O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento
e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as
providências necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 10. Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados o art. 3', com a redação dada pelo art.
l'do Decreto n'2.261, de 25 dejunbo de 1997, e os §§ 1',2'e3' do art.
4', ambos do Decreto nº 2.214, de 25 de abril de 1997.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
DECRETO N' 2.402, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a atualização cadastral de
servidores civis ativos da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, inclusiue os
oriundos de ex-Territórios, não alcançados
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos lI, N e VI da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 7' do art. 243 da Lei n?8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os Ministros de Estado e os titulares dos órgãos da
Presidência da República, até o dia 30 de janeiro de 1998, encaminharão ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, na forma e cronograma que este fixar, os dados cadastrais atualizados dos servidores pertencentes aos quadros de lotação dos órgãos
e entidades sob sua supervisão.
Parágrafo único. Para o fiel cumprimento do prazo a que se
refere o caput deste artigo, a atualização cadastral restringir-se-á a
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dados indispensáveis à identificação do servidor e de sua situação
funcional em face da estabilidade constitncional e estabelecerá mecanismos que possibilitem ao servidor o acesso ao extrato cadastral
de suas informações e o seu atendimento, na respectiva unidade de
recursos humanos, em datas e horários previamente fixados.
Art. 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado proporá critérios impessoais e objetivos com vistas ao cumprimento do disposto no § 7' do art. 243 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, de maneira a possibilitar a continuidade e qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Art. 3º O servidor que por ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, informar dados cadastrais incorretos ou incluir ou excluir
indevidamente nome de servidores não alcançados pela estabilidade
prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

Art. 4' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado e da Fazenda, por intermédio do órgão central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Federal (Sípec) e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), disponibilizarão, no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape),
módulo especifico para a atualização de dados cadastrais, bem assim alternativas de acesso remoto por intermédio de outros meios de
comunicação e transferência de dados.
Art. 5' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado poderá expedir instruções complementares necessárias à
execução do disposto neste decreto.
Art. 6º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo fiscalizará o cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.403, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 1.697, de 13 de novembro de 1995,
que cria o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O § 3º do art. 3' do Decreto nº 1.697, de 13 de novembro
de 1995, que cria o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Os membros do Gespe e respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta dos Ministros de Estado a que estiverem subordinados."

Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de novembro de 1997; 176 da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clovis de Barros Carvalho

DECRETO N' 2.404, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 º
do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de

1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
estabelecido no art. 1º do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de 1996.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n" 2.362, de 3 de novembro de 1997.
Brasília, 26 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.405, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997
Qualifica como organização social c Associação Brasileira de Tecnologia de Luz
8incrotron (ABTLuS) e autoriza a absorção
das atividades do extinto Laboratório Nacional de Luz Síncrotron.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 22, § 3', da Medida Provisória nº 1.591-1, de 6 de novembro de 1997,
DECRETA:
Art. l' É qualificada como organização social a Associação
Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS), com sede
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 01.576.817/0001-75.
Art. 2' Fica autorizada a absorção das atividades do extinto
Laboratório Nacional de Luz Sincrotron pela entidade referida no artigo anterior, mediante contrato de gestão a ser firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N' 2.406, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Regulamenta a Lei n!! 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
DECRETA:

Art. 1º Os Centros de Educação Tecnológica constituem modalidade de instituições especializadas de educação profissional,
prevista no art. 40 da Lei n'' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no
art. 2º do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.
Art. 2' Os Centros de Educação Tecnológica, públicos ou privados, têm por finalidade formar e qualificar profissionais, nos
vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia e realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de
novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os
setores produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a
educação continuada.
Art. 3º Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas:
I - oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos
métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;
II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia;
III - conjugação, no ensino, da teoria com a prática;
IV - integração efetiva da educação profissional aos diferentes
níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;
V - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos
humanos pelos diferentes níveis e modalidades de ensino;
VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;
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VII - oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico;
VIII - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;
IX - desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando os diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a
qualificação exigida em cada caso;
X - desenvolvimento do processo educacional que favoreça,
de modo permanente, a transformação do conhecimento em bens e
serviços, em benefício da sociedade;
XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada
às suas peculiaridades e objetivos;
XII - integração das ações educacionais com as expectativas
da sociedade e as tendências do setor produtivo.
Art. 4' Os Centros de Educação Tecnológica, observadas as
características definidas no artigo anterior, têm por objetivos:
I ~ ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível básico da educação profissional;
II - ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, para 08 diferentes setores da economia;
III - ministrar ensino médio;
IV - ministrar ensino superior, visando a formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
V - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando a atualização, o aperfeiçoamento e a especialização de
profissionais na área tecnológica;
VI - ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas especiais de formação pedagógica, para
as disciplinas de educação científica e tecnológica;
VII - realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus
benefícios comunidade.
à

Art. 5º A autorização e o reconhecimento de cursos das instituições privadas, far-se-ão segundo a legislação vigente para cada
nível e modalidade de ensino.
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Art. 6° Os Centros Federais de Educação Tecnológica, de que
trata a Lei nO 8.948, de 8 de dezembro de 1994, serão implantados
corn as finalidades, as cracterísticas e os objetivos estabelecidos nos
arts. 2Q , 3 Q e 4Q deste decreto.
§ 1º A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica referidos no caput será efetivada mediante decreto específico
para cada centro, após aprovação, pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de projeto institucional submetido pela escola
interessada.
§ 2º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto definirá
as características do projeto institucional e os critérios de sua avaliação, a ser procedida por comissão especialmente designada.
§ 3º O projeto institucional deverá, dentre outras condições,
comprovar a compatibilidade das instalações físicas, laboratórios,
equipamentos, recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento dos cursos pretendidos.
Art. 7º O Centro Federal de Educação Tecnológica deverá contar
com um conselho técnico profissional, constituído por dirigentes do centro e por empresários e trabalhadores do setor produtivo das áreas de
atuação do centro, com atribuições técníco-consultivas e de avaliação do
atendimento às características e aos objetivos da instituição.
Art. 8' Os Centros Federais de Educação Tecnológica, criados
a partir do disposto na Lei n? 8.948, de 1994, e na regulamentação
contida neste decreto, gozarão de autonomia para a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da
Educação Profissional, definidos no Decreto n" 2.208, de 1997.

§ I" A criação de cursos nos Centros Federais de Educação
Tecnológica fica condicionada à existência de previsão orçamentária
para fazer face às despesas dos custos recorrentes.
§ 2 9 A criação de outros cursos de ensino superior e de pós-graduação dependerá de autorização específica, nos termos do Decreto
nº 2.306, de 19 de agosto de 1997.
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Art. 9º As Escolas Agrotécnicas Federais poderão ser transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, após processo de avaliação de desempenho a ser desenvolvido sob a
coordenação da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, do Ministério da Educação e do Desporto.
§ l' A transformação, a que se refere o caput deste artigo, será
feita por decreto específico, após a aprovação de projeto institucional
pelo Ministério da Educação e do Desporto.
§ 2' O projeto institucional deverá atender ao disposto nos
arts. 3º, 49 e 6º, § 39 , deste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

DECRETO N' 2.407, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1999.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e de conformidade com
o disposto no parágrafo único do art. 26 do Decreto nº 57.654, de 20
de janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1999, que com
este baixa.
Art. 2' O Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas regulará a tributação dos Municipios e dos institutos de ensino
destinados à formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, em coordenação com os ministérios militares.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lelio Viana Lobo
Benedito Onofre Bezerra Leonel
PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA O
SERVIÇO MILITAR INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS
EM 1999
1. Introdução
1.1 -

Finalidade

Regular as condições de recrutamento dos brasileiros da classe
de 1980, para a prestação do Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1999.
1.2 -

Legislação

1.2.1 - Constituição da República Federativa do Brasil, de 5
de outubro de 1988;
1.2.2 - Lei n" 4.375, de 17 de agosto de 1964 (LSM), com as
modificações da Lei n? 4.754, de 18 de agosto de 1965, e dos DecretosLeis n" 549, de 24 de abril de 1969, n? 715, de 30 dejulho de 1969,
nº 899, de 29 de setembro de 1969 e n? 1.786, de 20 de maio de 1980;
1.2.3 - Lei n? 3.282, de 10 de outubro de 1957 (Acidente de
Conscrito);
1.2.4 - Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967 (LMFDV), com as
modificações das Leis n" 5.399, de 20 de março de 1968, e nº 7.264, de
4 de dezembro de 1984, e Decreto-Lei nº 2.059, de I' de setembro de
1983;
1.2.5 - Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991 (LPSA);
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1.2.6 - Decreto n? 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (RLSM),
modificado pelos Decretos n" 58.759, de 28 de junho de 1966, nO
76.324, de 22 de setembro de 1975, n" 93.670, de 9 de dezembro de
1986, nO 627, de 7 de agosto de 1992 (Multa - Ufir) e n? 1.294, de 26
de outubro de 1994;
1.2.7 - Decreto n" 60.822, de 7 de junho de 1967 (IGISC-FA),
modificado pelos Decretos n'' 63.078, de 5 de agosto de 1968, e nO 703,
de 22 de dezembro de 1992;
1.2.8 - Decreto n" 63.704, de 29 de novembro de 1968
(RLMFDV), modificado pelos Decretos n" 91.206, de 29 de abril de
1985; n'' 1.295, de 26 de outubro de 1994; e n" 2.057, de 4 de novembro de 1996;
1.2.9 -

Decreto n'' 66.949, de 23 de julho de 1970 (IGCCFA);

1.2.10 - Decreto n? 74.475, de 29 de agosto de 1974 (Extinção
do Quadro de Veterinária);
1.2.11 Portaria n? 01628/Cosemi, de 7 de julho de 1983
(IGSME);
1.2.12 - Portaria n" 422-SC-5, de 21 de fevereiro de 1990 (Acidente de Conscrito); e
1.2.13 - Portaria n" 02681/Cosemi, de 28 de julho de 1992
(RLPSA), modificada pela Portaria n" 03656/Cosemi, de 21 de outubro de 1994.
2. Recrutamento
2.1 - Convocação
São convocados à prestação do Serviço Militar Inicial todos os
brasileiros da classe de 1980, e anteriores, ainda em débito com o
Serviço Militar.
2.1.1 - Seleção geral
a) Serão submetidos à seleção geral:

1. residentes em Municípios Tributários (MT):
- pertencentes à classe de 1980, alistados até 30 de abril de
1998;
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de classes anteriores, ainda em débito com o Serviço Militar,
alistados até 30 de abril de 1998; e
-

voluntários.

2. estudantes do último semestre dos cursos de Institutos de
Ensino (IE) tributários, oficiais ou reconhecidos, de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários e os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (MFDV) formados no 12 semestre
de 1998, em IE tributários, portadores de Certificados de Alistamento Militar (CAM) ou de Dispensa de Incorporação (CDI).
3. MFDV, voluntários, com menos de 38 anos de idade, referida
a 31 de dezembro de 1999, possuidores de qualquer documento comprobatório de situação militar (RLMFDV, art. 11, § 1º).
4. as mulheres que forem voluntárias, desde que satisfaçam as
condições previstas nos n? 2 e n!:! 3 anteriores e observadas as normas
para aplicação dos Decretos nº 1.294 e nº 1.295, de 26 de outubro de
1994, bem como, as demais prescrições contidas nas Instruções
Complementares de Convocação (ICC) de cada Força.
1» Os prazos, as datas e os locais de realização da seleção geral
são os constantes do Anexo I.

2.1.2- Considerações gerais
o) A apresentação do CAM constituirá condição indispensável
para que o conscrito seja submetido à seleção.
1» A seleção será feita de acordo com instruções baixadas pelo
ministério militar interessado e compreenderá inspeção de saúde,
testes de seleção, entrevista, apreciação de outros elementos disponíveis e, a critério dos ministros militares, outras provas físicas
(RLSM, art. 50). Uma vez satisfeitas essas condições de seleção, os
conscritos serão considerados convocados à incorporação ou matrícula e receberão destino ou constituirão excesso de contingente
(RLSM, art. 74).

c) Para a seleção dos MFDV e dos estudantes dos IEMFDV, funcionarão Comissões de Seleção Especiais (CSE), constituídas de elementos das Forças interessadas, sob a responsabilidade da Região
Militar (RM) (RLMFDV, art. 16).
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d) O Comando do 7º Distrito Naval (DN), o Comando da 11ª Região Militar (RM) e do Comando Aéreo Regional VI (Comar) deverão,
ao informarem suas necessidades à CSE, de acordo com o § 2' do art.
16 do RLMFDV, incluir nos efetivos a incorporar, um acréscimo para
atendimento das necessidades do Hospital das Forças Armadas
(HFA). O HFAdeverá informar ao 7º DN, 11ª RM e ComarVI, até 31
de maio do ano da seleção, os claros existentes em seu efetivo.

e) O MFDV convocado que comprovar, até quinze dias antes da
data de incorporação, que foi aprovado, matriculado ou que está cursando Residência Médica, Pós-graduação ou similar, em instituições
reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, poderá, desde que
as disponibilidades de MFDV excedam às necessidades das Organizações Militares (OM) e a critério dos comandantes de DN, RM e Comar, obter adiamento de incorporação, por prazo correspondente à
Residência Médica ou aos cursos citados. Ao término do adiamento
concedido, o MFDV terá prioridade de incorporação.
f) Aspecto de capital importância a observar será o de evitar a inclusão de indivíduos incompatíveis com a vida militar, aí considerando,
inclusive, aqueles identificados com o uso indevido de drogas. Convém,
por isso, que, além de uma averiguação a respeito, em todas as fases de
recrutamento, a inspeção de saúde seja tão completa quanto possível.
g) Com exceção dos casos de incorporação obrigatória de insubmisso, desertor e desistente de eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos (RLSM, art. 80 e art. 244, parágrafo único),
não é lícito incluir conscritos no «Contingente ~ tipo» de uma organização, para o fim exclusivo de castigo por ser «refratário» ou sem
conveniente interpretação do disposto nos arts. 82, 83 e no n' 3 do §
3º do art. 98 do RLSM, os quais não impõem obrigatoriedade de incorporação, mas sim, ainda, uma seleção por comparação (RLSM,
art. 83), ou uma suposição de que o conscrito possui qualidades, ou
haj a conveniência para a integração do naturalizado (RLSM, art. 82
e 98 e IGCCFA, subitem 4.10.1, letra b).
h) O refratário, o insubmisso, o desertor ou o desistente de eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos, se incorporado,
terá de servir doze meses, mesmo que a classe com a qual incorporou
venha a servir menos tempo, por decisão ministerial (IGCCFA, subitem 4.10.1, letra e).
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i) O convocado, designado para incorporação ou matrícula, que
transferir sua residência, deverá se apresentar ne DN, RM ou Comar de destino, com a maior brevidade possível, a fim de concorrer à
seleção complementar (RLSM, art. 82, n" 1) e IGCCFA, subitem
4.10.1, letra b).

j) O convocado, que, após alistado, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como talo decorrente de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, para eximir-se de atividades de caráter essencialmente militar, deverá ser encaminhado, normalmente,
à seleção geral da classe. Somente após ter sido considerado apto naquela seleção, receberá designação para a prestação de Serviço Alternativo, conforme as normas reguladoras daquele serviço.
I) Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei (Constituição da República Federativa do Brasil, inciso VIII, art. 5').

2.1.3 -

Distribuição dos selecionados aptos

a) O critério de distribuição dos selecionados aptos, pelas Organizações Militares da Ativa (OMA) e Orgãos de Formação de Reserva (OFR) estará a cargo das Forças interessadas e será regulado nas
respectivas ICC.
b) A majoração dos conscritos selecionados e julgados aptos deverá constar das ICC de cada Força, cabendo ao respectivo ministro
militar definir os casos especiais e os percentuais da referida majoração, adequada aos mesmos. Nos MT de mais de uma Força, a majoração para a Marinha e para a Aeronáutica deverá ser compatível
com as necessidades de incorporação, sem prejudicar o efetivo necessário às outras Forças.
c) Distribuição para o Grupamento B (2' Turma):

1. os convocados, que, por qualquer motivo, não tiverem obtido
adiamento de incorporação e durante a época de seleção geral comprovarem estar inscritos em exames de admissão à Escola Naval, à
Academia da Força Aérea Brasileira, ao Colégio Naval, à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, à Escola Preparatória de Cadetes
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da Aeronáutica, ao Instituto Militar de Engenharia (IME), ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), à Escola de Sargentos das Armas, à Escola de Especialistas da Aeronáutica, à Escola de
Formação de Oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, às Escolas de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, às
Escolas de Aprendizes-Marinheiros e ao Curso de Formação de Soldados do Corpo de Fuzileiros Navais, poderão ser distribuídos, dentro das possibilidades de cada Força, para a 2' Turma de
incorporação ou para incorporação em OM integrantes do Grupamento B, caso não tenham sido aprovados nos referidos exames.
2. Os estabelecimentos acima referidos informarão aos DN, às
RM e aos Comar interessados, até 15 de abril do ano da matrícula,
quanto aos convocados, que, nas condições acima, neles hajam sido
matriculados, a fim de permitir o cancelamento das respectivas designações para incorporação e demais providências a respeito. Outrossim, comunicarão às Circunscrições de Serviço Militar (CSM) e órgãos
correspondentes da Marinha ou da Aeronáutica da área de jurisdição,
dentro de trinta dias da ocorrência, quais os convocados, que efetuaram matrícula e quais os que foram desligados ou eliminados.
d) A distribuição dos MFDV selecionados terá como critério
prioritário as necessidades de cada Força Singular.

2.1.4 - Os prazos, as datas e os locais de realização da seleção
complementar são os constantes do Anexo I.
2.2 -

Incorporação ou matrícula

2.2.1 - Concorrerão os convocados, que, submetidos à seleção
de que trata o subitem 2.1.1, forem julgados aptos e designados para
a prestação do Serviço Militar Inicial em OMA ou OFR.
2.2.2 - Os locais, os prazos e as datas de apresentação dos designados e de incorporação e/ou matrícula, serão regulados nas ICC
de cada Força.
2.2.3 - A incorporação dos MFDV será realizada, anualmente, no primeiro bimestre do ano seguinte ao término do curso.
2.2.4 - Adiamento de incorporação/matrícula, processo de arrimo e preferenciado
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a) Por ocasião do alistamento, é oportuno instruir, convenientemente, 08 convocados, a respeito de adiamento de incorporação/matrícula, processo de arrimo e preferenciado, com a finalidade de se
evitar o comparecimento, nas Comissões de Seleção (CS), daqueles
com direito ao adiamento que sejam arrimos, ou preferenciados para
outra Força.

b) Os locais e datas para adiamento de incorporação/matrícula
e os processos de arrimo serão regulados segundo instruções de cada
Força.

c) Os refratários não poderão obter adiamento de incorporação/matrícula, com o fim de se candidatarem à matrícula nas escolas, centros, cursos e institutos previstos no nO 1 do art. 98 do RLSM
(RLSM, art. 99).
2.3 - Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional
2.3.1 - Observar o n? 5, § 6' e § 7' do art. 105 do RLSM e item 7
das IGCCFA.
2.3.2 - Para obtenção da dispensa de incorporação, prevista
no n' 5 do art. 105 do RLSM, o brasileiro, além e pertencer à classe
convocada e ser operário, funcionário ou empregado de estabelecimento ou de empresa industrial relacionada pelo Estado-Maior das
Forças Armadas (Emfa), de acordo com o n? 4 do art. 27 daquele regulamento, deverá estar no exercício de trabalho imprescindível ao
funcionamento do estabelecimento ou da empresa, no mínimo, há
um ano.
2.3.3 - A relação dos estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional será divulgada por meío de portaria publicada pelo Emfa até 31 de dezembro de 1997 e encaminhada
aos ministérios militares.
2.4 - Residentes em Municípios Não Tributários (MNT) ou
em zona rural de MT somente de OFR
2.4.1 - O convocado residente em MNT deverá comparecer à
Junta de Serviço Militar (JSM) de origem para obtenção do cm, a
partir do início da seleção geral. Nessa ocasião, deverá comprovar a
residência há mais de um ano, referida à data do início da seleção,
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naquele Município. Essa comprovação será anotada no verso do seu
CAM e na Ficha de Alistamento Militar (FAM), sendo exigida para
entrega do certificado.
2.4.2 - O alistado residente em zona rural de MT somente de
OFR deverá comparecer à seleção geral, na forma do art. 48 do
RLSM. A CS concederá a dispensa de incorporaçào prevista no nº 1
do art. 105 do RLSM.
2.4.3 - Nos Tiros-de-Guerra (TG) localizados em MT somente
de OFR, poderão ser matriculados os brasileiros, que tenham transferido sua residência para o Município há menos de um ano, referida
à data de início da seleção.
2.5 - Serviço Alternativo
Deverá ser o seguinte o procedimento do secretário de JSM, por
ocasião do alistamento, caso o conscrito se recuse a prestar o Serviço
Militar Inicial, optando pelo Serviço Alternativo.
2.5.1 - Em MNT:
a) os alistados em MNT, que provarem lá residir há mais de um
ano, são dispensados da prestação do Serviço Militar Inicial, não
sendo, em conseqüência, o caso de opção pelo Serviço Alternativo.
b) os alistados em MNT, que não conseguirem provar que lá residem há mais de um ano, serão alistados com o conjunto CAMlFicha de Alistamento Militar para Computador (Famco)IFAM, tendo
anulado o alistamento feito com o conjunto CAMlFAM tradicional. O
procedimento do secretário, caso o alistado opte pelo Serviço Alternativo, será o mesmo previsto na letra b, a seguir, preconizado para
os residentes em MT.
2.5.2 - Em MT:
a) alistar o cidadão utilizando o conjunto CAM/Famco/FAM.
b) tendo o alistando manifestado o desejo e prestar o Serviço Alternativo, o secretário deverá:

1. antes de entregar ao optante pelo Serviço Alternativo o modelo de Requerimento de Vaga para a Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório e da Declaração de Imperativo de
Consciência, ler para o interessado, em voz alta, os seguintes textos:
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«Q não-cumprimento do serviço alternativo ou dos deveres,

obrigações e disposições referentes aos optantes por esta modalidade de serviço, implicará suspensão de seus direitos políticos, o que
significa que não poderá votar, nem ser candidato à qualquer cargo
eletivo»;

«A duração do serviço alternativo é de 18 meses. Portanto, 6 meses a mais do que o Serviço Militar Obrigatório»; e
«Em qualquer ocasião, poderá apresentar um requerimento
para prestar o Serviço Militar; passando a concorrer à primeira seleção geral que vier a ocorrer. Nesse caso, estará desistindo definitivamente de prestar, no futuro o serviço alternativo»;

2. preencher o Requerimento de Vaga para a prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, de acordo com o mo-

delo constante do Anexo B ao RLPSA, a ser assinado pelo optante;
3. determinar ao alistando que preencha a Declaração de Imperativo de Consciência, de acordo com o modelo constante do Anexo A
ao RLPSA. Caso o cidadão não possa expressar-se convenientemente por escrito, a declaração será feita a rogo, com testemunho de dois
funcionários da prefeitura ou de munícipes perfeitamente identificados e localizáveis;
4. remeter à RM, pelos canais competentes, o Requerimento de
Vaga citado no número 2 anterior, acompanhado de uma cópia do
CAM, autenticada na própria JSM, e da Declaração de Imperativo
de Consciência citada no número 3 anterior; e

5. caso o optante pelo Serviço Alternativo alegue ser arrimo, o
secretário da JSM preencherá o requerimento de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo por ser arrimo, a ser dirigido ao Presidente da Comissão de Apreciação. Este requerimento, cujo modelo
consta do Anexo J ao RLPSA, deverá ser assinado pelo optante e remetido à RM, pelos canais competentes, juntamente com o Requerimento de Vaga para a Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório, com a Declaração de Imperativo de Consciência
e com a cópia do CAM autenticada na própria JSM.
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2.6 -

Entrega de CDI e de Certificado de Isenção (CI)

2.6.1 - Os CDI para os convocados, previstos no n' 1 do art. 105
do RLSM, deverão ser entregues a partir do início da seleção geral.
2.6.2 - Os CDI para os convocados, previstos no n? 6 do art.
105 do RLSM, poderão ser entregues a partir do alistamento, a critério de cada Força, desde que o alistando residente em MT proceda
conforme o § I" do art. 43 e § 10 do art. 105 do RLSM.
2.6.3 - Os CDI, para os casos previstos no art. 55, art. 56 e n'' 2
do § 2' do art. 93 do RLSM, deverão ser entregues aos interessados
durante a seleção geral ou imediatamente após o seu término.
2.6.4 - Os CDI, para os casos previstos no n? 2 do art. 105 do
RLSM, deverão ser entregues imediatamente após o conhecimento
da designação.
2.6.5 - Os CDI, para convocados designados à incorporação e
que forem incluidos no Excesso de Contingente de cada OM (Majoração), deverão ser entregues até trinta dias após a data de incorporação ou matricula.
2.6.6 - Os que adquirirem a condição de arrimo, entre a seleção e a incorporação, ou que não a tiverem declarado durante a seleção, deverão ter o tratamento previsto no subitem anterior.
2.6.7 - Os conscritos, que receberam o CDI, continuarão com
as obrigações previstas na legislação do Serviço Militar.
2.6.8 - O CI do conscrito, julgado «Incapaz C" ou «Incapaz
Moral» durante a época da seleção geral, deverá ser entregue ao interessado imediatamente.
3. Voluntários

Os ministros militares, por meio de suas ICe, regularão a aceitação de voluntários, de acordo com o previsto no art. 127 do RLSM e
no art. 55 do RLMFDV.
4. Preferenciados

Os conscritos, que, desde a época do alistamento ou da seleção,
exercerem ocupações com características de interesse especial de determinada Força, terão «Destino Preferencial» (RLSM, art. 69), para
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essa Força, que fixará a melhor maneira para o seu aproveitamento.
Só mediante entendimento entre os ministérios militares, o preferenciado de uma Força poderá ser aproveitado em outra (IGCCFA,
subitem 4.10.10).

5. Tributação
5.1 -

Tributação dos municípios e dos lEMFDV

A tributação dos municípios e dos 1EMFDV será regulada em
portaria do Ministro de Estado Chefe do Emfa em coordenação com
os ministérios militares.
5.2 -

Designação dos MT

A designação dos MT para OMA e/ou OFR será determinada pelas Forças, em suas ICC.
6. Prescrições Diversas
6.1 - Processamento Automático de Dados (PAD) no sistema
de Serviço Militar
6.1.1 - Tendo em vista o uso do PAD no Sistema de Serviço
Militar, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, continuam em
vigor os modelos de FAM desenvolvidos e utilizados dentro de cada
Força, até que a legislação vigente seja compatibilizada às necessidades impostas pela nova sistemática.
6.1.2 - Visando, no futuro, a uma melhor comunicação entre
os Órgãos do Serviço Militar (OSM), na área do PAD, as Forças deverão, no que lhes couber, padronizar esses modelos, por intermédio de
seus representantes junto ao Emfa, por ocasião de realização de Trabalho Interforça (TIF) a ser desenvolvido sobre o assunto.
6.2 - Prazo para o alistamento
Os convocados da classe de 1980, alistados após 30 de junho de
1998, estarão sujeitos às multas previstas no RLSM e no subitem 6.4
deste PGC, considerando a situação particular de cada um dos convocados. Os alistados entre l' de maio e 30 de junho de 1998 não pagarão multa, mas serão vinculados à classe seguinte.
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6.3 -

Situação do refratário

6.3.1 - O brasileiro será considerado refratário por tantas vezes quantas forem as suas faltas às anuais e sucessivas seleções, se
residir em MT e a partir do recebimento do CAM.
6.3.2 - O refratário, após alistado e vinculado a uma outra
classe pela 1f! vez, será considerado «em dia com o Serviço Militar»
até à seleção da classe a que estiver vinculado.
6.3.3 - O refratário, após alistado e vinculado a uma outra
classe, que faltar à seleção da classe a que estiver vinculado, não
poderá fazer prova de que está «em dia com o Serviço Mifitar» até
que tenha definida sua situação militar, mesmo que tenha efetuado
o pagamento da multa prevista no RLSM, correspondente àquela
situação.
6.4 - Cobrança de multas
6.4.1 - Para os fins de aplicação de multas, o convocado, residente em MNT, que não se alistar no prazo previsto para sua classe
(§ l' do art. 41 do RLSM), mas o fizer até 31 de dezembro do mesmo
ano, incorrerá na multa mínima (n? 1 do art. 176 do RLSM).
6.4.2 - A partir da data de publicação em Diário Oficial do
PGC/80 (17 de novembro de 1978), a cada ano, íncorrerá na multa
correspondente à cinco vezes a multa mínima o convocado, residente
em MNT, que não se alistar no ano previsto para sua classe e o fizer
em um dos anos seguintes.
6.4.3 - Para os fins da aplicação das multas previstas no nº 2
do art. 176 e o art. 178 do RLSM, incorrerão também, à semelhança
dos refratários, os convocados, residentes em MT:
a) das classes de 1960 e anteriores, a partir do recebimento do
CAM, se este recebimento ocorreu antes da data de publicação em
Diário Oficial do PGC/80 (17 de novembro de 1978), e, a partir daquela data, mesmo os não alistados;
b) das classes de 1961 e seguintes, alistados ou não.
6.4.4 - Para efeito de cálculo dos valores a serem cobrados dos
convocados em débito com o Serviço Militar é importante ressaltar
que as multas são cumulativas.
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6.5 -

Anotações nos CI e CDI fornecidos

6.5.1 - Nos CI fornecidos, serão feitas, à máquina, as anotações, que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre
aspas, para cada caso:
a) quando licenciado a bem da disciplina: "por estar compreendido no § 5º do art. 121 do Estatuto dos Militares»;
b) quando excluído a bem da disciplina "por estar compreendido no parágrafo único do art. 127 do Estatuto dos Militares»;

c) quando julgado Incapaz definitivamente, física ou mentalmente, inclusive o caso do notoriamente incapaz: «por estar compreendido no Regulamento da L8M, art. 165, § 2º, número 1 ou 2" (conforme o caso); e
d) quando houver incompatibilidade moral para integrar as
Forças Armadas, comprovada quando da seleção: "por estar compreendido no Regulamento da L8M, art. 165, § 3', número 1 ou 2" (conforme o caso »>.

6.5.2 - Nos CDI fornecidos, serão feitas, à máquina, as anotações, que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão entre
aspas, para cada caso:
a) para os casos previstos nos nº 1, nº 2 ou nº 3 do § 2º do art. 93 e
n" 1, n'' 2 ou n' 6 do art. 105 do RL8M e os de insuficiência nos testes
psicológicos: «por ter sido incluído no excesso de contingente»;

b) para os casos previstos no nº 5 do art. 105 do RL8M: "por
ser operário (funcionário, empregado de empresa (estabelecimento) industrial (de transporte, de comunicações) relacionado (a)
com a Segurança Nacional». Neste caso, o CDI consignará a «situação especial»;

c) para os casos previstos no n'' 1 do § 2º do art. 98 do RL8M:
«por ser sacerdote ou ministro de tal religião»; e
d) para os que forem condenados por sentença irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter culposo: "por estar
compreendido no Regulamento da L8M, art. 140, nº 4".
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6.6 -

Situação dos Veterinários

Tendo em vista as prescrições do art. 3º do Decreto n" 74.475, de
29 de agosto de 1974, os estudantes de Veterinária continuarão a
prestar o Serviço Militar na forma da legislação específica (LMFDV
e seu regulamento).
6.7 -

Coordenação horizontal dos OSM

Tanto quanto possível, deverá ser utilizada a coordenação horizontal dos OSM nos diversos níveis, em proveito do sistema (RLSM,
art. 32, parágrafo único, e art. 71).
6.8 -

Sobrecarga dos OSM

As Forças devem evitar sobrecarregar os OSM com missões estranhas às suas atribuições, relacionadas com o Serviço Militar.
6.9 -

Conscrito desligado de OFR.

Para o conscrito, aluno de OFR do IME ou do ITA, desligado do
IE antes de concluir a formação militar, as Forças deverão observar
o disposto no subitem 8.4.1 das IGCCFA.
6.10 -

Prazo de validade inicial do CAM e sua revalidação

6.10.1 - Na ocasião da lavratura do CAM será registrada,
como limite de validade inicial, a data de 31 de dezembro de 1998
para os alistados até 30 de abril de 1998 e 31 de dezembro de 1999
para os alistados de 1º de maio a 31 de dezembro de 1998 (RLSM,
art. 42, § 1').
6.10.2 - As prorrogações serão feitas de conformidade com o
que estabelece o § 2º do art. 42 do RLSM.
6.11 -

Exigência de atestado

De conformidade com a Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983
(dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências), a declaração destinada a fazer prova de boa conduta,
bons antecedentes, de residência e de pobreza, quando firmada pelo
próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da
lei, presume-se verdadeira.
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6.12 - Instruções Complementares e Planos Regionais de
Convocação (PRC)
Os Órgãos de Direção do Serviço Militar de cada Força remeterão
exemplares das respectivas ICC ao Emfa, aos Estados-Maiores e aos
órgãos correspondentes das demais Forças. Os DN, RM e Comar remeterão exemplares de suas respectivas instruções e PRC ao Emfa,
Estados-Maiores, Escola de Guerra Naval, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais das respectivas
Forças e aos demais DN, RM e Comar (IGCCFA, item 12).
6.13 -

Relatórios

As Forças remeterão ao Emfa os seguintes relatórios:
6.13.1 - Relatório de conscrição da classe, até 31 de outubro
do ano de prestação do Serviço Militar da classe, no qual constarão,
por DN, RM ou Comar, conforme o caso, e, separadamente, por aspectos da seleção (RLSM, art. 39 e subitem 13.1 das IGCCFA):
a) Alistamento;

b) Seleção (apresentação e resultado);
c) Distribuição;
d) Incorporação e/ou Matrícula;
e) Dispensados de incorporação e/ou matrícula; e
f) Observações e sugestões.

6.13.2 - Relatório e resultados de estudos e atuações previstos no subitem 13.2 das IGCCFA, até 30 de abril do ano de prestação
do Serviço Militar da classe; e até 30 de maio para os previstos no subitem 13.3 das IGCCFA.
6.14 -

Serviço Alternativo

6.14.1 - De acordo com o § 72 do art. 15 do RLPSA, os comandantes de DN, RM ou Comar poderão, a qualquer tempo, determinar
instauração de sindicância ou solicitar documento, que bem esclareçam as convicções dos optantes.
6.14.2 - A vinculação ao Serviço Alternativo terá início com a
entrega da Declaração de Imperativo de Consciência (Anexo A ao
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RLPSA) anexa ao requerimento para Atribuição de Vaga para a
Prestação do Serviço Alternativo (Anexo B ao RLPSA).
6.14.3 - O optante pela prestação do Serviço Alternativo ao
Serviço Militar Obrigatório, que tiver adquirido a situação de arrimo, deverá requerer a Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo, devendo o documento ser datilografado, conforme o modelo preconizado no Anexo J ao RLPSA.
6.14.4 - O optante pelo Serviço Alternativo, que renunciar a
essa condição, passará, automaticamente, a concorrer à primeira seleção geral, que vier a ocorrer. Para tal, o cidadão deverá dirigir ao
comandante de DN, RM ou Comar um requerimento (modelo constante do Anexo I ao RLPSA), tendo essa renúncia caráter irrevogável. Em seguida, o secretário deverá anotar no CAM a data de comparecimento do cidadão à seleção geral.
6.14.5 -

Não será concedido adiamento do Serviço Alternativo.

6.14.6 - AJSM é o órgão competente para aplicação de multa
para a infração prevista no n" 1 do art. 52 do RLPSA (refratários).
6.14.7 - O valor a ser cobrado pela infração citada no subitem
anterior será igual ao da multa mínima.
6.14.8 - De acordo com o art. 70 do RLPSA, os valores da multa mínima e da taxa militar, relativos ao Serviço Alternativo, terão
os mesmos valores e códigos previstos para os correspondentes estabelecidos pelo Serviço Militar.
6.14.9 ~ Se, ao manifestar a recusa ao Serviço Militar, o alistando, mesmo de MNT, se recusar também à prestação do Serviço
Alternativo, o DN, a RM ou o Comar determinará que preencha a
Declaração de Recusa à Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório, conforme o modelo preconizado no Anexo C ao
RLPSA, modificado pela Portaria n" 3.656/Cosemi, de 21 de outubro
de 1994. Se o cidadão não puder expressar-se convenientemente, a
declaração será feita a rogo, com testemunho de duas pessoas idôneas, perfeitamente identificadas e localizáveis. O CAM será devolvido ao alistando, com a anotação correspondente à recusa, válida
por dois anos.
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6.15 -

Excesso de Contingente

6.15.1 - Excesso de Contingente é o conjunto de cidadãos brasileiros convocados para o Serviço Militar Inicial que, pelos motivos
abaixo, não forem incorporados nas OMA ou matriculados nos OFR.
a) Residentes em MT e que:

1. tenham sido julgados «Incapaz BvI» em duas inspeções de saúde, realizadas para a seleção de duas classes distintas, qualquer
que seja o diagnóstico (RLSM, art. 56);

2. tenham sido julgados «Incapaz B-2» na forma do art. 57 do
RLSM;
3. tenham mais de trinta anos de idade e estejam em débito
com o Serviço Militar, independentemente de aplicação das penalidades a que estiverem sujeitos, nos termos do n" 3 do § 2' do art. 93
doRLSM;
4. excederem às necessidades das Forças Armadas, nos termos
do n' 2 do art. 105 do RLSM.
b) Dispensados de incorporação nos termos dos n" 1 e n" 6 do
art. 105 do RLSM.

c) A critério dos comandantes de DN, RM, e Comar, o convocado
julgado «Incapaz Bvl» na seleção geral, poderá, desde logo, ser incluído no Excesso de Contingente, com exceção dos insubmissos, que deverão ser tratados de acordo com o descrito no subitem 6.20 - Situação do Insubmisso.
6.15.2 - Os convocados julgados aptos, que forem incluídos no
Excesso de Contingente resultante da majoração e os demais não
distribuídos continuarão:
a) durante a prestação do Serviço Militar Inicial da classe, sujeitos à chamada complementar para o recomplementamento ou
acréscimo de efetivo de OM desfalcadas ou que forem criadas; e
b) sujeitos à convocação de emergência para evitar a perturbação da ordem ou para sua manutenção ou, ainda, em caso de calamidade pública.
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6.16 - Alistado para a Marinha e Aeronáutica em MT também do Exército.
6.16.1 - Deverão ser selecionados por aquelas Forças, e, se
não forem incorporados ou matriculados, serão incluídos no «Excesso de Contingente» de cada uma. Naqueles municípios, a Marinha
e/ou a Aeronáutica, em princípio, alistarão três vezes as suas necessidades de incorporação, não havendo prejuízo para a qualidade e
efetivo necessário às demais Forças.
6.16.2 - Caberá à Marinha e à Aeronáutica a confecção do devido documento comprobatório de situação militar, que poderá ser
entregue pela JSM, após entendimento com a CSM, conforme o previsto nos subitens 4.5 e 4.7 das IGCCFA.
6.17 -

MT exclusivo de uma Força

6.17.1 -Alistados de MT de uma única Força, menores de
trinta anos de idade, que forem incluídos no «Excesso de Contingente» ou julgados Incapazes Definitivos, permanecerão vinculados à
Força, que deverá confeccionar os respectivos documentos militares,
que serão entregues pela JSM, após entendimento com a CSM
(IGCCFA, subitem 4.7).
6.17.2 -

Nos MT exclusivos da Marinha ou da Aeronáutica, o

número de conscritos alistados obedecerá às necessidades de incor-

poração da Força: os demais alistamentos deverão ser realizados pelas JSM da jurisdição, mediante entendimento prévio a nível de DN,
RM e Comar, com utilização da documentação do Exército, que regularizará sua situação militar, logo após terem sido encerrados os trabalhos de alistamento da Marinha ou Aeronáutica, devendo ser
observados os prazos previstos para alistamento da classe convocada (RLSM, Art. 41, § 2º).
6.18 - Conscritos maiores de trinta anos de idade
Os conscritos maiores de trinta anos de idade, exceto os «preferenciados», terão suas situações regularizadas pelo Exército, mesmo
que de MT exclusivos da Marinha ou da Aeronáutica. Contudo, se o
município for sede exclusiva de OM da Marinha ou da Aeronáutica,
o encargo total será atribuído à Força correspondente (IGCCFA, subitem 4.7.1).
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6.19 -

Modelos de certificados

6.19.1 - Continua em vigor o modelo de CDI, adotado pelo
Exército desde l' de janeiro de 1981, devendo suas características e
detalhes descritivos serem regulados nas ICC.
6.19.2 - Continua em vigor o modelo de CI, adotado pelo
Exército desde 1º de janeiro de 1992, devendo suas características e
detalhes descritivos serem regulados nas ICC.
6.20 - Situação do Insubmisso
Para efeito de aplicação da legislação especial a que se refere o
art. 81 do RLSM e para aplicação específica nos processos de insubmissão, o insubmisso, que se apresentar ou for capturado, deverá ficar detido a partir da data de apresentação ou captura, tendo direito
ao quartel por menagem e sendo mandado à inspeção de saúde, para
fins de justiça, ficando numa das seguintes situações:
6.20.1 - Se julgado apto, deverá ser incorporado a contar da
data de apresentação ou captura;
6.20.2 - Se apresentar condições de incapacidade previstas
para os conscritos em geral, incluídos nos Grupos B1, B2 ou C, será
considerado incapaz definitivamente, sendo dispensado da incorporação, ficando, em conseqüência, dispensado do processo e da inclusão (Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8 de abril de 1983,
dado na Apelação n" 43.624-5).
6.21 - Transferência de Reservista de uma Força Armada
para outra
Deverá ser dado aos portadores de CDI o mesmo tratamento
previsto no art. 246 do RLSM, no caso de transferência de uma Força
Armada para outra.
6.22 - Multa mínima e taxa militar previstas no RLMFDV.
A multa mínima e a taxa militar previstas no RLMFDV terão o
mesmo valor da multa mínima e da taxa mílitar previstas no RLSM
(Decreto n" 627, de 7 de agosto de 1992).
6.23 - Incorporado possuidor do Título de Eleitor
6.23.1 - Deverão ser recolhidos, por ocasião da incorporação
dos conscritos, pelas OM que incorporam e/ou matriculam, os resCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p.
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pectivos Títulos de Eleitor, onde permanecerão até o término do tempo de Serviço Militar Inicial Obrigatório, devendo ser restituídos aos
interessados por ocasião de seus licenciamentos.
6.23.2 - Os MFDV, por ocasião da incorporação para realização do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), terão os seus Títulos
de Eleitor recolhidos pelas organizações incorporadoras, onde permanecerão até a conclusão da primeira fase do estágio, quando serão
encaminhados às OM de destino que, após a conclusão do tempo de
Serviço Militar Inicial Obrigatório, deverão fazer a restituição dos
mesmos aos interessados.
6.23.3 - Anualmente, os órgãos detentores dos Títulos aqui
referidos, deverão, num prazo máximo de trinta dias após a incorporação ou matrícula, encaminhar às respectivas zonas eleitorais, organizadas por seção eleitoral, as relações dos militares, que deixarão
de votar, por estarem enquadrados na restrição prevista no § 2' do
art. 14 da Constituição, conforme entendimento do TSE, prolatado
em seção de 3 de novembro de 1989, informado através do Telex n'
3.927, de 4 de novembro de 1989, em resposta à consulta formulada
pelo Ministério do Exército, e Ofícios n" 1.577/SJ, de 28 de junho de
1995 e nº 2.643, de 26 de setembro de 1995, ambos, do Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.
6.23.4 - Os conscritos e os MFDV que vierem a sofrer interrupção da prestação do Serviço Militar Inicial Obrigatório, terão a
restituição imediata do seu Título de Eleitor, bem como, deverá ser
informado ao Tribunal Regional Eleitoral, essa interrupção.
6.24 -

Lema de publicidade

O lema de publicidade do Serviço Militar é: «Serviço MilitarA Segurança do Brasil em Nossas Mãos».
6.25 -

Liberação do conscrito e imagem do Serviço Militar.

6.25.1 - É muito importante, para o Sistema de Serviço Militar, que o convocado liberado da prestação do Serviço Militar Inicial,
por diversos motivos, receba o certificado a que faz jus, no prazo
mais curto possível, inclusive a 2~ via, quando solicitada. Para isso,
devem ser feitos todos os esforços nos diversos níveis da estrutura,
desde os órgãos de direção até os de execução.
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Se o documento definitivo de situação militar não puder ser entrerue, por motivo imperioso, de imediato, deverá ser feita, no verso do
CAM, de preferência com carimbo, a seguinte anotação: "liberado da
prestação do Serviço Militar Inicial, aguardando o certificado definitivo».
O órgão de direção do Serviço Militar de cada Força, bem como
os DN, RM e Comar, deverão dar esclarecimentos aos empregadores
de modo geral, através de publicidade, de validade de tal anotação
nosCAM.
6.25.2 - É também de grande importância, para uma boa
imagem do Sistema de Serviço Militar, junto ao público externo, a
maneira correta e eficiente como ele é atendido, por ocasião do alistamento e da seleção, pelos órgãos alistadores (JSM e CS), respectivamente. Tal fato deve ser uma preocupação constante dos integrantes do sistema, pois, para milhares de jovens brasileiros, o único contato feito com órgãos do Sistema do Serviço Militar é durante o alistamento e a seleção geral. Por fim, esforços deverão ser desenvolvidos para que o jovem, ao retornar à vida civil, após a prestação do
Serviço Militar Inicial, leve a melhor imagem possível dos dias de caserna, de forma a poder transmitir aos outros jovens a verdadeira
imagem do Serviço Militar.
Anexo I
Quadro Cronológico do Alistamento em 1998
Prazos para as Classes de 1980 (")
Período do
Alistamento

Situação

Destino

2 de janeiro a 30 de abril

Dentro do Prazo

Encaminhar à seleção de 1988

4 de maio a 30 de junho

Dentro do Prazo (**)

Encaminhar à seleção de 1999
Fora do Prazo (***)
12 de julho a 31 de dezembro
Prazos para as Classes Anteriores
Período do
Situação
Destino
Alistamento
2 de janeiro a 30 de abril

4 de maio a 31 de dezembro

Fora do Prazo (***)

Encaminhar à selação de 1998
Encaminhar à seleção de 1999

Observações:
(") - Prazo de validade do CAM: Ver subitem 6.10 deste PGC.
(**) - Ver subitens 6.2 e 6.4 deste PGC.
(***) - Ver subitens 6.2 e 6.4 deste PGC.
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Quadro Cronológico da Seleção

Marinha

f

Complementar
Período

Geral

Período

Local

1988

Sede dos MT
pelas CS

15 de julho a 30 de setembro

1999

Local
EFRN

6 a 22 de janeiro (In Turma)
8 a 25 de junho (2~ Turma)

Exército

Geral

Complementar

Período

Local

19.98

Sede dos MT

Local

Período

1999
A ser regulado pejas ICe

13 de julho a 30 de setembro
(OMA e OFR) (')

17 de agosto a 6 de novembro
(MFDV) ("')
Aeronáutica

Geral

Complementar

Período

Local

Período

Local

1998

Ponto

1999

de Reunião

4 a 29 de janeiro (1o Época)
12 a 30 de julho (2g Época)

Ponto
de

10 de agosto a 9 de outubro

de Convocados

Reunião
Convocados

Observações:
(') - Candidato a aMA e OFR;
- os Comandantes das RM regularão as datas de funcionamento das CS, dentro
do prazo fixado.
(**) MFDVe estudantes do último semestre dos IEMFDV;
- as RM regularão as datas de funcionamento das CSE, dentro do prazo
fixado .. As CSE que funcionarem nas sedes de RM deverão ficar em condições de atender os convocados até o término do prazo.

Quadro Cronológico de Incorporação em 1999
Apres. dos Designados (")

Marinha
Incorporação C'")

Adiamento (***)

Período

Local

Data

Local

Período

Local

1999

EFRN

1999

EFRN

1998

Órgãos
Alistadores

(Iv Turma)
26 a 29 de janeiro
(2!.' Turma)
29 de junho a 2 de julho

(Iv Turma)

2 de fevereiro
(2!.'Turma)
6 de julho

Até
30 de junho
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Exército

Desginação (*)

Apres. dos
Designados

1999

Adiamento (***)

Incorporação (**)

1998

Período

Local

Período

Local

Período

Local

Período

Local

4 de janeiro

Conforme

GptA e B

OM

GptAeB

OM

JSM

a

a,

Conforme

de
Destino

Conforme
as

de
Destino

2 de janeiro
a 30 de abril

13 de julho

es

5 de fevereiro

ICe

as

ICe

ICC

a
30 de setembro

Aeronáutica

Apres. dos Designados (*)

Incorporação (**)

Adiamento (***)

Período

Local

Período

Local

Período

Local

1999

OM

1999

OM

1998

Órgãos

CP Época)
2 de ,agosto

Formação

18 a 29 9-6 janeiro

CP' Epoca)
20 a 3Q de julho
(2n Epoca)

de
Formação

11u de fevereiro

i

de

Até
Alístadores
30 de junho

(Zn Época)

Observações:
(*)

- Cada ministério militar regulará, em suas rce, as datas apresentação dos
designados e de incorporação para as üMA.

- As datas de designação dos MFDV serão fixadas pelos DN, RM e COMAR, conforme suas necessidades.
(**)

"'**)

- Anão apresentação dos designados, até as 24:00hs do dia marcado paraa incor-

~

-

poração acarretará a declaração de Insubmissão pela respectiva OM (RLSM,
art. 75, § 3~ e art. 113).
Período destinado à entrada dos requerimentos de solicitação de adiamento de
incorporação.
Os refratários não poderão obter adiamento de incorporação, com o fim de se
candidatarem à matrícula nas escolas, centros, cursos e institutos, previsto no
n? 1) do art. 98 do RLSM. (art. 99 do RLSM).

Quadro Cronológico de Matrícula em 1999
Marinha
Apresentação dos Designados
Período

Local

Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força

I
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--------------Exército
Desginação (*)

Apres. dos

199

Designados

Período
4 a 15
de
janeiro

Local

I

Período

Local

Matrícula C*)
Data

Local

Conforme Conforme CPOR Conforme CPOR
a,
as
as
ou
ou

ICC

ICC

NPOR

ICC

NPOR

I

Adiamento

C~**)

1998
Período

Local

2 de janeiro
a
30 de abril

JSM

14 de julho

os

a
30 de setembro

---

TG

4 a 22
de
janeiro

TG

2 de janeiro
a
30 de abril

JSM

Aeronáutica
Apresentação dos Designados

Período

Local

Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força

Observações:

C") (**) -

(***) -

Cada ministério militar regulará, em suas ICe, as datas de matrículas nos üFR.
Anão apresentação dos designados, até as 24hOOdo dia marcado para a matrtcula, acarretará a declaração da Insubmissão pela respectiva üM (RLSM: art.
75, § 3!:' e art. 113).
Período destinado à entrada dos requerimentos solicitando adiamento.

Anexo II
Abreviaturas
CAM
CD
CI...
COMAR
COMGEP
COSEM!..
CPOR
CS ......

Certificado de Alistamento Militar
Certificado de Dispensa de Incorporação
Certificado de Isenção
Comando Aéreo Regional
Comando Geral de Pessoal
Comissão do Serviço Militar
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
Comissão de Seleção
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CSE

Comissão de Seleção Especial

CSM

Circunscrição de Serviço Militar

Del SM.

Delegacia de Serviço Militar

DGP
DGPM

Departamento-Geral do Pessoal
Diretoria Geral do Pessoal da Marinha

DIRAP
DPMM..
DN
DSM
EAS
EFRN
EMA
EMAER
EME
EMFA
EXAR..........
FAM
FAMCO
HFA
ICC
IE................
IEMFDV.....

Diretoria de Administração de Pessoal
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
Distrito Naval
Diretoria do Serviço Militar
Estágio de Adaptação e Serviço
Escola de Formação de Reservistas Navais
Estado-Maior da Armada
Estado-Maior da Aeronáutica
Estado-Maior do Exército
Estado-Maior das Forças Armadas
Exercício de Apresentação da Reserva
Ficha de Alistamento Militar
Ficha de Alistamento Militar para Computador
Hospital das Forças Armadas
Instruções Complementares de Convocação
Instituto de Ensino
Instituto de Ensino destinado à formação de Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
IGCCFA ...... Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição
nas Forças Armadas
IGISC
Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos
IGSME
Instruções Gerais sobre o Serviço Militar de Brasileiros no Exterior
IME
Instituto Militar de Engenharia
ITA..
Instituto Tecnológico da Aeronáutica
JAAer
Junta de Alistamento da Aeronáutica
JSM
Junta de Serviço Militar
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LMFDV ...... Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de
Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos
Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários
LPSA

Lei de Prestação do Serviço Alternativo

LSM.

Lei do Serviço Militar

MFDV

Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário

MNT

Município Não Tributário

MT

Município Tributário

NPOR

Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva

OA....

Órgão Alistador

OFR

Órgão de Formação de Reserva

OM.

Organização Militar

OMA

Organização Militar da Ativa

OSM

Órgão de Serviço Militar

PAD

Processamento Automático de Dados

PR..

Ponto de Reunião de Convocados

PRC .

Plano Regional de Convocação

RLMFDV

Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Militar
pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia
e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários

RLPSA....
RLSM .
RM
SERMOB
SMOB
SRD
SSMR .
TG
TIF

Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Alternativo
Regulamento da Lei do Serviço Militar
Região Militar
Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização
Seção Mobilizadora
Serviço de Recrutamento Distrital
Seção de Serviço Militar Regional
Tiro-de-Guerra
Trabalho Interforças
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Anexo IH
Logotipo do Serviço Militar
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DECRETO N° 2.408, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 2º
do Decreto n~ 2.224, de 13 de maio de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 10 Fica prorrogado, até 31 de maio de 1998, o prazo estabelecido no art. 2' do Decreto nº 2.224, de 13 de maio de 1997.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.409, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 é'
do Decreto n" 2.281, de 24 dejulho de 19.97, e
dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1997, o prazo
do remanejamento dos seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), alocados ao Ministério
da Fazenda pelo Decreto n" 2.281, de 24 de julho de 1997: um DAS
101.5, dois DAS 101.1 e um DAS 102.4.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 2º do Decreto nº 2.281, de 24 de julho de 1997.
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Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 2.363, de 3 de novembro de 1997.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.410, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o cálculo e o recolhimento
da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica instituída.pela Lei n Q 9.427, de
26 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n" 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. l' O cálculo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), instituída pela
Lei n'' 9.427, de 26 de dezembro de 1996, reger-se-ão pelo disposto
neste decreto.
CAPÍTULO II
Do Cálculo da Taxa
Art. 2' A TFSEE será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, inclusive no caso da produção independente e da
autoprodução de energia elétrica, e será determinada com base nas
fórmulas indicadas neste capítulo.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8085-8332, novo 1997

8328
§ l' Os valores da taxa de fiscalização incidentes sobre a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia
elétrica serão calculados anualmente pela Aneel e previamente publicados no Diário Oficial da União.
§ 2g Os concessionários, autorizados e permissionários deverão apresentar à Aneel, nos prazos e na forma por esta estabelecidos, as informações e dados necessários à determinação dos valores
da TF8EE.

§ 3' Na falta do fornecimento dos dados requisitados, a Aneel
adotará, para cálculo dos valores da TF8EE, critérios baseados em
razoabilidade e semelhança das instalações e das atividades desenvolvidas pelo concessionário, permissionário ou autorizado, com outras da mesma natureza.
§ 4' O valor anual da TF8EE será equivalente a cinco décimos
por cento do valor do benefício econômico auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, definido na forma deste decreto.
§ 5º Para efeito deste regulamento, o benefício econômico de
que trata o parágrafo anterior é definido pelo valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, na exploração de serviços e instalações de energia elétrica.
Art. 3' O valor da taxa de fiscalização incidente sobre a atividade de geração (TF) devida por concessionário, permissionário ou
autorizado, será determinado pela aplicação da seguinte fórmula:

onde:

0"

=

0,5
100

x

Bg

e

r(Pa

Bg~l

g

-

der - dat) l
(Dp

g)

J'

sendo:
TFg = valor anual da taxa, expresso em R$;
P = somatório mensal das potências nominais instaladas
para a atividade de geração, dividido por doze, expresso
emkW;
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Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da
exploração da atividade de geração, expresso em R$/kW;
B g = valor unitário do benefício anual decorrente da exploração da atividade de geração, expresso em R$/kW;
Pag = produto anual da exploração, expresso em R$;
dec = valor anual da despesa com energia elétrica comprada
para revenda, alocada ao fluxo comercial da geração, expresso em R$;
dai = valor anual da despesa de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, expresso em R$;
Dpg = valor médio mensal da demanda de potência faturada no
fluxo comercial da geração, correspondente à energia
própria gerada, expresso em kW.

Parágrafo único. No caso de exploração da geração para uso
exclusivo, ou para venda nas condições previstas nos incisos II e lI!
do art. 12 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995, o benefício econômico a que se refere o § 5' do art. 2' deste decreto será calculado com
base em valores estipulados por tipo de central geradora, anualmente publicados pela Aneel.
Art. 4' O valor da taxa de fiscalização incidente sobre o serviço de transmissão (TF) devida por concessionário, permissionário ou
autorizado de serviços de transmissão, será determinado pela aplicação da seguinte fórmula:

onde:
0,5
Tu = 100 x B,

e

Pa,

B=t
Dt

sendo:
TF, = valor anual da taxa, expresso em R$;
P
valor médio da capacidade máxima de transporte do sistema de transmissão, expresso em kW;
Tu = 0,5% do valor unitário do benefício econômico anual decorrente da exploração do servido de transmissão, expresso em R$/kW;
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B, = valor unitário do benefício anual decorrente da exploraPa,

=

D,

=

ção do serviço de transmissão, expresso em R$/kW;
produto anual da exploração do serviço de transmissão,
expresso em R$;
valor médio mensal da capacidade de transporte do sistema de transmissão, expresso em kW.

Parágrafo único, Para efeito do disposto neste regulamento,
as instalações de transmissão havidas como integrantes das concessões de geração ou de distribuição serão consideradas no cálculo da
TFSEE correspondente às concessões, autorizações ou permissões
de geração ou de distribuição às quais se vinculem,
Art, 5" O valor da taxa de fiscalização incidente sobre o serviço de distribuição (TF d) devida por concessionário ou permissionário
de serviço público de distribuição, será determinado pela aplicação
das seguintes fórmulas:

I
TF"

=

Ed
l
LFC x 8,76J x D"

onde:
e
TF d

I (Pa"

e, = L

- doe - datll

(Dp + De)

J

= valor anual da taxa, expresso em R$;

Ed = energia anual faturada no serviço de distribuição, exFC

=

Du =
Bd =

pressa em MWh;
fator de carga médio anual das instalações de distribuição, apurado na forma regulamentar estabelecida pela
Arreei;
0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da
exploração do serviço de distribuição, expresso em
R$/kW;
valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição, expresso em R$/kW;
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Pad = produto anual da exploração do serviço de distribuição,
incluindo a receita decorrente do acesso ao sistema de
distribuição, expresso em R$;
valor
anual da despesa com energia comprada para redae =
venda, alocada ao fluxo comercial da distribuição, expresso em R$;
dat = valor anual da despesa de acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição, alocada ao fluxo comercial da
distribuição, expresso em R$;
Dp = valor médio mensal da parcela da potência gerada pelo
concessionário ou permissionário de serviço de distribuição, alocada ao serviço durante o ano-base para o cálculo, expresso em kW;
De = valor médio mensal da parcela da potência associada à
energia elétrica comprada para revenda durante o anobase para o cálculo, alocada ao serviço de distribuição,
expresso em kW.

CAPÍTULO UI
Do Recolhimento da Taxa
Art. 6' A TF8EE devida pelos concessionários, permissionários e autorizados, inclusive os produtores independentes e autoprodutores, na forma dos arts. 12 e 13 da Lei n' 9.427, de 1996, será recolhida diretamente à Aneel, em doze quotas mensais, na forma que
a Agência dispuser em ato específico.
Art. 7' É facultado ao fiscalizado antecipar, total ou parcialmente, o pagamento das quotas mensais da TF8EE que lhe forem
atribuídas.
Art. 8' O recolhimento da TF8EE fora dos prazos estipulados
será acrescido dos encargos moratórios previstos na legislação federal.
Art. 9' Os valores da TF8EE não recolhidos serão inscritos na
Dívida Ativa da Aneel, para efeito de cobrança judicial na forma da
legislação específica.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 10. A Aneel expedirá as instruções complementares a
este decreto, inclusive as relativas à especificação, periodicidade e
prazo de apresentação, pelos concessionários, permissionários e autorizados, dos dados necessários ao cálculo da TFSEE.
Art. 11. Na determinação dos valores das cotas da Reserva
Global de Reversão (RGR), de que trata o art. 4º da Lei n" 5.655, de 20
de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9' da Lei nº 8.631, de 4
de março de 1993, a Aneel deduzirá os valores da TFSEE a serem recolhidos pelos concessionários, permissionários e autorizados, vedada
qualquer majoração de tarifas por conta da cobrança desse tributo, na
forma do disposto no § 1º do art. 13 da Lei nº 9.427, de 1996.
Parágrafo único. Para o ano de 1997, as cotas da TFSEE serão
recolhidas proporcionalmente, a partir da data de constituição da
Aneel, observado o disposto no § 2º do art. 2' deste decreto.
Art. 12.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 1997; 1762 da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Juriti de
Paracatu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n'' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
29104.000814188,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 6 de maio de
1988, a concessão da Rádio Juriti de Paracatu Ltda., outorgada pela
Portaria ConteI n' 175, de 16 de abril de 1968, renovada pela Portaria nº 699, de 13 de agosto de 1979, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais, tendo adquirido a condição
de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado
para os seus transmissores.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(2) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Transfere para a Fundação Uííermítage a concessão outorgada à Rádio Rio Vermelho de Silvânia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Silvdnia, Estado de
Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53000.001403/97,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Rio
Vermelho de Silvânia Ltda. pelo Decreto n? 90.906, de 5 de fevereiro
de 1985, publicado no Diário Oficial da União em 6 subseqüente,
para a Fundação L'Hermitage explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Silvãnia, Estado de Goiás.
Parágrafo úuico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
(3)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Igarapé Capana, localizada no Município de Boca do Acre,
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Jamamadi, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Igarapé Capana, com superfície
de 122.555,6647ha (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinqüenta
e cinco hectares, sessenta e seis ares e quarenta e sete centiares) e
perímetro de 192.140,66m (cento e noventa e dois mil, cento e quarenta metros e sessenta e seis centímetros), situada no Município de
Boca do Acre, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-01, de coordenadas geográficas 08"42'29,14"S e 68"11'53,71"WGr., situado na confluência
do Igarapé Jijú com o Igarapé Curupati, daí segue por uma linha
reta, com azimute e dístância 96"12'24" e 2.103,73 metros, até o Marco M-01, de coordenadas geográficas 08"42'37, 72"S e
68"10'48,62"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 97"43'25" - 2.152,83 metros até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 08"42'46,99"S e 68"09'38,9"WGr.; daí segue por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

S336
uma linha reta, com azimute e distância de 97°47'47" - 2.009,72
metros até o Marco M-03, de coordenadas geográficas OS042'55,72"8
e 6S00S'33,62"WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 97°51'12" - 2.257,54 metros até o Marco 8AT M-4, de
coordenadas geográficas OS043'05,5S"8 e 6S007'20,41"WGr., situado
na margem direita do Igarapé Camoara; daí segue por este ajusante, com uma distância de 15.566,35 metros, até o ponto digitalizado
PT-3, de coordenadas geográficas OS040'22,34"8 e 6S000'57,5S"WGr.,
situado na confluência com o Igarapé Auí; daí segue por este, a montante, com uma distância de 3.35S,20 metros, até o Marco M-5, de coordenadas geográficas OS041'52,SS"8 e 6S000'02,55"WGr., situado
em sua cabeceira; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 110°42'47" e 542,07 metros, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas OS041'59,04"8 e 67°59'45,94"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Arinauá; daí segue por este, a jusante, com uma
distância de 3.750,6S metros, até a sua confluência com o Igarapé
Api, no Ponto Digitalizado PT-6, de coordenadas geográficas
OS041'26,23"8 e 67°57'39,14"WGr., Leste: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Api, a montante, com uma distância de 5.7S6,13
metros, até o Marco 8AT M-6, de coordenadas geográficas
OS044'16,44"8 e 67°5S'05,04"WGr., situado ma margem direita do
Igarapé Api; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 139°49'07" e 1.990,6S metros, até o Marco M-07, de coordenadas
geográficas OS045'05,SS"8 e 67°57'22,SS"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 139°52'19" - 2.0S3,36 metros,
até o Marco M-OS, de coordenadas geográficas Os045'57,62"8 e
67°56'3S,79"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 139°54'56" - 1.936,09 metros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas OS046'45,73"8 e 67°55'57,S5"WGr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 139°5S'20" e 2.317,90
metros até o Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas
OS047'43,34"8 e 67°55'OS,S9"WGr., situado na confluência do Igarapé Castanhal com O Igarapé Mari; daí segue por este, a jusante com
uma distância de 4.350,57 metros, até o Ponto Digitalizado PT-09,
de coordenadas geográficas OS049'01,13"8 e 67°53'13,07"WGr., situado na confluência com O Igarapé Rotikaru; daí, segue por este, a
montante com uma distância de 7.S02,74 metros, até o Ponto DigitaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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lizado PT-I0, de coordenadas geográficas 08°51'58,11"8 e
67°55'43,02''WGr., situado na confluência com o Igarapé Ariranha;
dai, segue por este, a montante com uma distância de 2.945,32 metros, até o Marco M-I0, de coordenadas geográficas 08°53'16,92"8 e
67°54'48,94"WGr., situado em sua cabeceira; dai, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 239°03'52" e 354,65 metros, até
o Marco 8AT-04, de coordenadas geográficas 08°53'22,85"8 e
67°54'58,88"WGr., situado na cabeceira do Igarapé das Almas; dai
segue por este, ajusante com uma distância de 3.170,13 metros, até
o Marco M-11, de coordenadas geográficas 08"54'43,42"8 e
67°54'33,84"WGr., situado na confluência com Igarapé Capana; dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 151"37'20" e
356,60 metros, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas
08°54'53,58"8 e 67°54'28,26"WGr., situado na margem esquerda do
Rio Purus; daí, segue por este, a montante com uma distância de
1.680,22 metros, pela referida margem, até o Marco 8AT-06, de coordenadas geográficas 08°55'33,11"8 e 67°55'00,22"WGr.; Sul: do ponto
antes descrito segue por uma linha reta, com azimute e distância de
216°15'15" e 1.528,52 metros, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas 08°56'13,37"8 e 67°55'29,70"WGr., dai, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 272°58'48" e 1.971,53 metros, até o
Marco M-13, de coordenadas geográficas 08°56'10,21"8 e
67°56'34,17"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 273°00'33" e 2.179,88 metros, até o Marco M-14, de coordenadas geográficas 08°56'06,69"8 e 67°57'45,46"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 273°00'27" e 1.995,40
metros, até o Marco M-15, de coordenadas geográficas 08°56'03,46"8
e 67°58'50,71"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 273°00'31" e 502,60 metros até o Marco M-16, de coordenadas geográficas 08°56'02,64"8 e 67°59'07, 14"WGr., daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 261"16'19" e 1.417,04
metros até o Marco M-17, de coordenadas geográficas 08°56'09,77"8
e 67°59'52,98"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 249°45'48" e 2.110,55 metros até o Marco M-18, de coordenadas geográficas 08°56'33,71"8 e 68°00'57,76"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 268°03'44" e 1.909,78
metros até o M-19, de coordenadas geográficas 08º56'35,8"8 e
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68"02'00,25"WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 268"04'04" e 1.322,12 metros, até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 08"56'37,54"8 e 68'02'43,51"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 279'31'09" e 1.837,03
metros, até o Marco M-21, de coordenadas geográficas 08"56'27,80"8
e 68"03'42,86"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 279"31'21" e 585,83 metros, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 08"56'24,69"8 e 68"04'01,78"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 297"30'34" e 1.104,61
metros até o Marco M-23, de coordenadas geográficas 08'56'08,16"8
e 68'04'33,90"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 178"26'45" e 1.448,94 metros até o Marco M-24, de coordenadas geográficas 08'56'55,31"8 e 68'04'32,50"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 261'19'10" e 2.101,29
metros até o Marco M-25, de coordenadas geográficas 08'57'05,80"8
e 68'05'40,49"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 261"19'24" e 2.063,24 metros até o M-26, de coordenadas geográficas 08'57'16,10"8 e 68"06'47,25"WGr., daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 261'19'32" e 1.976,03
metros, até o Marco M-27, de coordenadas geográficas 08'57'25,95"8
e 68'07'51,19"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 261'19'43" e 2.167,13 metros, até o Marco M-28, de coordenadas geográficas 08"57'36,75"8 e 68'09'01,32"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 261'19'58" e 2.046,80
metros, até o Marco M-29, de coordenadas geográficas 08'57'46,95"8
e 68'10'07,55"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 261'20'04" e 612,85 metros até o Marco 8AT M-07, de
coordenadas geográficas 08'57'49,97"8 e 68"10'27,39"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 187'03'17" e
2.158,41 metros até o Marco M-30, de coordenadas geográficas
08'58'59,76"8 e 68'10'35,91"WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 187'03'40" e 2.105,12 metros até o Marco
M-31, de coordenadas geográficas 09'00'07,80"8 e
68'10'44,23"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 253'20'18" e 1.855,45 metros até o M-32 de coordenadas
geográficas 09'00'25,25"8 e 68'll'42,41"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 253'20'37" e 2.067,14 metros,
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até o Marco M-33, de coordenadas geográficas 09"00'44,68"8 e
68"12'47,22"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 253"20'57" e 839,59 metros, até o Marco M-4, de coordenadas geográficas 09"00'52,57"8 e 68"13'13,55"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 290"15'40" e 1.980,07
metros, até o Marco M-35, de coordenadas geográficas 09'00'30,37"8
e 68"14'14,44"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 290"15'51" e 2.047,52 metros até o Marco M-36, de coordenadas geográficas 09"00'07,41"8 e 68"15'17,39"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 173"20'46" e 2.001,15
metros até o Marco M-37, de coordenadas geográficas 09"01'12,11"8
e 68"15'09,66"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 173"21'06" e 1.756,77 metros até o Marco M-38, de coordenadas geográficas 09"02'08,91"8 e 68"15'02,88"WGr., daí, segue
por uma linha reta, com azimute e dístância de 173"21'20" e 754,84
metros até o 8AT M-39, de coordenadas geográficas 09"02'33,44"8 e
68"15'00,04"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 282"34'49" e 2.015,81 metros, até o Marco M-40, de coordenadas geográficas 09"02'19,15"8 e 68"16'04,44"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 282"35'00" e 760,66 metros, até o Marco M-41, de coordenadas geográficas 09"02'13,80"8 e
68"16'28,77"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 298"40'36" e 2.022,84 metros, até o Marco M-42, de coordenadas geográficas 09"01'42,31"8 e 68"17'26,96"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 298"40'45" e 653,44 metros até o Marco M-43, de coordenadas geográficas 09"01'32,13"8 e
68"17'45,76"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e dístância de 246"36'34" e 2.003,47 metros até o Marco M-44, de coordenadas geográficas 09"01'58,14"8 e 68"18'45,93"WGr.,. daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 246"36'24" e 428,92 metros até o Marco M-45, de coordenadas geográficas 09"02'03,71"8 e
68"18'58,82"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 163"22'03" e 1.734,61 metros até o M-46, de coordenadas
geográficas 09"02'57,80"8 e 68"18'42,45"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 248"04'40" e 1.975,39 metros,
até o Marco M-47, de coordenadas geográficas 09"03'21,92"8 e
68"19'42,43"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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tância de 248"05'07" e 690,73 metros, até o Marco M-48, de coordenadas geográficas 09'03'30,35"8 e 68"20'03,41"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 10"13'35" e 2.094,45 metros, até o Marco M-49, de coordenadas geográficas 09"02'23,22"8 e
68"19'51,35"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 10"13'52" e 1.933,89 metros até o Marco M-50, de coordenadas geográficas 09"01'21,23"8 e 68"19'40,21"WGr., daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 10'14'02" e 2.060,95 metros até o Marco M-51, de coordenadas geográficas 09"00'15,18"8 e
68'19'28,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 10"14'11" e 817,24 metros até o Marco 8AT-08, de coordenadas geográficas 08"59'48,97"8 e 68"19'23,64"WGr., situado na
margem esquerda do Igarapé Capana; daí, segue por este, a montante com uma distância de 17.002,20 metros, até o Marco 8AT-09, de
coordenadas geográficas 08"56'10,85"8 e 68"26'06,21"WGr., situado
em sua cabeceira. Oeste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 56'52'44" e 2.522,81 metros,
até o Marco M-52, de coordenadas geográficas 08"55'27,15"8 e
68"24'57,81"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 56"50'59" e 1.990,18 metros, até o Marco M-53, de coordenadas geográficas 08'54'51,63"8 e 68'24'03,31"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 56"49'04" e
2.014,05 metros, até o Marco M-54, de coordenadas geográficas
08"54'15,65"8 e 68"23'08,18"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 56"46'41" e 2.055,23 metros, até o Marco M-55, de coordenadas geográficas 08"53'38,89"8 e
68"22'11,94"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 56"44'22" e 1.908,39 metros até o Marco M-56, de coordenadas geográficas 08"53'04,72"8 e 68"21'19,76"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 56"42'25"
e 2.072,90 metros até o Marco 8AT-10, de coordenadas geográficas 08"52'27,56"8 e 68"20'23,09"WGr., situado na cabeceira
do Igarapé Curupati; daí, segue por este, a jusante, com uma
distância de 28.419,76 metros, até o Marco 8AT-01, início da
descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada referese às folhas 8C-19-X-A-V e 8C-19-X-A-VI - Escala 1:100.000 D8G - Ano 1984.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080

Iris Rezende
(4)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação adminístrcaiva da Terra Indígena Xambioá, localizada
no Município de Araguaína, Estado do Tocantins.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996;
DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Guarani, Karajá e Xambioá, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Xambioá, com superfície de
3.326,3502ha (três mil, trezentos e vinte e seis hectares, trinta e
cinco ares e dois centiares) e perímetro de 26.551,11 metros (vinte
e seis mil, quinhentos e cinqüenta e um metros e onze centímetros), situada no Município de Araguaína, Estado do Tocantins,
que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do
Marco 01, de coordenadas geográficas 07'06'10,616"8 e
49'l1'09,835"WGr., localizado à margem direita do Rio Araguaia,
segue por uma linha reta, confrontando com o Lote 20, com azimute e distância de 86°53'06,2" e 1.853,17 metros, até o Marco 02, de
coordenadas geográficas 07°06'07,101"8 e 49'lü'09,553"WGr.;
daí, segue por linha reta, confrontando com o Lote 20, com azimute
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e distância de 356'54'05,0" e 515,42 metros, até o Marco 03, de coordenadas geográficas 07°05'50,353"8 e 49°10'10,52TWGr., localizado na confrontação dos Lotes 20 e 21; daí, segue por uma linha reta,
confrontando com o Lote 21, com azimute e distância de
86'50'36,56" e 1.344,31 metros, até o Marco 04, de coordenadas geográficas 07°05'47,769"8 e 49°09'26,801"WGr.; daí, segue por linha
reta, confrontando com o Lote 21, com azimute e distância de
87°26'02,3" e 211,77 metros, até o Marco 04/A, de coordenadas geográficas 07°05'47,433"8 e 49°09'19,909"WGr., localizado na confrontação dos Lotes 21 e 22; daí, segue por uma linha reta, confrontando com o Lote 22, com azimute e distância de 105°37'11,5" e
2.719,10 metros até o Marco 05, de coordenadas geográficas
07°06'10,921"8 e 49°07'54,488"WGr., localizado na confrontação
dos Lotes 22 e 108; daí, segue por uma linha reta, confrontando com
o Lote 108, com azimute e distância de 126°51'19,1" e 739,89 metros,
até o Marco 06, de coordenadas geográficas 07°06'25,287"8 e
49°07'35, 140"WGr., localizado na confrontação dos Lotes 108, 109
e 19. Leste/Sul: do marco antes descrito, segue por uma linha reta,
confrontando com os Lotes 19, 18, 17 e 16, com azimute e distância
de 216°44'13,3" e 4.013,80 metros, até o Marco 09, de coordenadas
geográficas 07°08'10,296"8 e 49°08'52,947"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, confrontando com os Lotes 16 e 14, com azimute e
distância de 216°52'54,7" e 4.671,62 metros, até o Marco 08/A,
de coordenadas
geográficas
07°10'12,285
8
e
49°1O'23,827"WGr., localizado próximo da margem direita do
Rio Pacas; daí, segue por uma linha reta confrontando com o
Lote 11, com azimute e distância de 216°56'13,6" e 683,08 metros, até o Marco 08, de coordenadas geográficas 07°10'30,109"8
e 49°\0'37,134"WGr.; daí, segue por uma linha reta, confrontando com o Lote 11, com azimute e distância de 216°46'11,4" e
934,33 metros, até o Marco 07, de coordenadas geográficas
07°10'54,542"8 e 49°\ 0'55,264"WGr., localizado na margem
direita do Rio Araguaia. Oeste: do marco antes descrito, segue pelo Rio Araguaia, a jusante, com uma extensão de
8.900,71 metros, até o Marco 01, inicial da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada está referendada às folhas 8B-22-Z-D-I, do IBGE, escala 1:100.000, ano de 1980.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(5) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Paru D'Este, localizada nos Municípios de Alenquer, Monte
Alegre e Almeirim, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Wayânia e Apalai, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Rio Paro D'Este, com superfície
de 1.195.785,7917ha (um milhâo, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco hectares, setenta e nove ares e dezessete centiares) e perímetro de 626.618,58 metros (seiscentos e vinte e seis
mil, seiscentos e dezoito metros e cinqüenta e oito centímetros), situada nos Municípios de Alenquer, Monte Alegre e Almeirim, Estado
do Pará, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo
do Marco SAT-1=SAT-10A, de coordenadas geográficas
00'51'42,49"N e 55'12'10,14"WGr., cravado na margem direita do
Igarapé Urucuriana, na confrontação da Terra Indígena CuminapanemalUrucuriana, com o Parque Indígena do Tumucumaque; segue
daí confrontando com o Parque Indígena do Tumucumaque, até o
Marco M-73=P5, com os seguintes azimutes e distâncias: do SAT1=SAT-10A, com o azimute de 72'24'50" e distância de 61.957,34 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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tros, chega-se ao Ponto P-2=P-I0, de coordenadas geográficas
01"01'50,00"N e 54"40'20,00"WGr., situado na confluência do Rio
Paru D'Este com O Rio Citaré; deste, com azimute de 103"59'06" e
distância de 14.028,42 metros, chega-se ao Ponto P-3=P-9, de coordenadas geográficas 01"00'00,00"N e 54"33'00,00"WGr.; deste com
azimute de 20"01'09" e distância de 20.285,24 metros, chega-se ao
Ponto P-4=P-8, de coordenadas geográficas 01 "10'20,00"N e
54"29'15,00"WGr.; deste, com azimute de 322"39'45" e distância de
24.498,95 metros, chega-se ao Marco M-73=P-5, cravado na margem
direita de um igarapé sem denominação especial (afluente da margem esquerda do Rio Paru D'Este), local alagadiço, de coordenadas
geográficas 01"20'54,32"N e 54"37'14,80"WGr.; segue daí pelo citado
igarapé, a montante, com uma distância de 11.450,12 metros até o
Marco SAT-6, de coordenadas geográficas 01"21'29, 72"N e
54"31'58,67"WGr.; cravado na cabeceira do aludido igarapé; segue
daí por uma linha reta, com o azimute de 62"25'09" e distância de
2.205,07 metros, até o Marco SAT-7, de coordenadas geográficas
01"22'02,88"N e 54"30'55,45"WGr.; cravado na cabeceira do Rio Ipitinga. Leste: segue do Marco SAT-7 pelo aludido rio, ajusante, com a
distância de 53.131,33 metros, até o Marco SAT-8, de coordenadas
geográficas 01"05'05,11"N e 54"12'33,32"WGr., cravado na foz de um
igarapé; segue daí por um igarapé, a montante, com a distância de
13.283,58 metros, até o Marco SAT-9, de coordenadas geográficas
01"03'59,97"N e 54"19'01,39"WGr.; segue daí até o Marco SAT-I0,
com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 129"20'07" e distância de 1.593,58 metros, chega-se ao Marco M-3; deste, com O azimute de 129'19'46" e distância de 1.940,06 metros, chega-se ao Marco M-4; deste, com o azimute de 129"20'04" e distância de 2.201,62
metros, chega-se ao Marco M-5; deste, com o azimute de 129"20'21" e
distância de 2.021,32 metros, chega-se ao Marco M-6; deste, com o
azimute de 129"20'27" e distância de 2.020,07 metros, chega-se ao
Marco M-7; deste, com o azimute de 129"20'00" e distância de
2.031,99 metros, chega-se ao Marco M-8; deste, com o azimute de
129"19'53" e distância de 2.182,73 metros, chega-se ao Marco M-9;
deste, com azimute de 129"19'12" e distância de 2.119,00 metros,
chega-se ao Marco M-I0; deste, com o azimute de 129"18'58" e distância de 2.361,74 metros, chega-se ao Marco M-11; deste, com o
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azimute de 129°18'51" e distância de 1.946,09 metros, chega-se
ao Marco M-12; deste, com o azimute de 129°18'22" e distância de
2.510,23 metros, chega-se ao Marco M-13; deste, com o azimute
de 129°18'09" e distância de 1.815,55 metros, chega-se ao Marco
M-14; deste, com o azimute de 129°18'03" e distância de 2.083,38
metros, chega-se ao Marco M-15; deste, com o azimute de
129°18'28" e distància de 1.981,74 metros, chega-se ao Marco M16; deste, com o azimute de 129°18'42" e distância de 1.990,22
metros, chega-se ao Marco M-17; deste, com o azimute de
129°19'02" e distância de 1.984,56 metros, chega-se ao Marco M18; deste, com o azimute de 129°18'56" e distância de 1.882,24
metros, chega-se ao Marco M-19; deste, com o azimute de
129°18'54" e distância de 2.189,02 metros, chega-se ao Marco M20; deste, com o azimute de 129°18'34" e distância de 2.472,95
metros, chega-se ao Marco M-21; deste, com o azimute de
129°18'20" e distância de 2.086,11 metros, chega-se ao Marco
SAT-10, de coordenadas geográficas 00049'45,25"N e
54°01'47,33"WGr., segue do Marco SAT-10 até o Marco SAT-11
com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 177°16'54" e
distância de 2.193,11 metros, chega-se ao Marco M-22; deste,
com o azimute de 177°17'41" e distância de 1.998,76 metros, chega-se ao Marco M-23; deste, com o azimute de 177°18'10" e distância de 1.791,65 metros, chega-se ao Marco M-24; deste, com o
azimute de 177°18'31" e distância de 2.355,02 metros, chega-se
ao Marco M-25; deste, com o azimute de 177°18'35" e distância de
1.984,56 metros, chega-se ao Marco M-26; deste, com o azimute
de 177°18'48" e distância de 1.879,55 metros, chega-se ao Marco
M-27; deste, com o azimute de 177°18'57" e distância de 1.496,05
metros, chega-se ao Marco SAT-11; de coordenadas geográficas
0042'20,17"N e 54°01'26,81"WGr., segue do Marco SAT-11 até o
Marco SAT-12, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute
de 137°36'58" e distância de 1.599,30 metros, chega-se ao Marco
M-29; deste, com o azimute de 137°37'46" e distância de 1.864,44
metros, chega-se ao Marco M-30; deste, com o azimute de
137°38'23" e distância de 2.112,69 metros, chega-se ao Marco M31; deste, com o azimute de 137°38'08" e distância de 2.123,69
metros, chega-se ao Marco M-32; deste, com azimute de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8346
137"36'55" e distância de 1.943,51 metros, chega-se ao Marco
M-33; deste, com o azimute de 137"36'12" e distância de 1.972,92
metros, chega-se ao Marco M-34; deste, com azimute de
137"35'33" e distância de 1.878,61 metros, chega-se ao Marco M35; deste, com o azimute de 137"34'46" e distância de 2.104,52 metros, chega-se ao Marco M-36; deste, com o azimute de 137"34'15"
e distância de 1.989,33 metros, chega-se ao Marco M-37; deste,
com o azimute de 137"34'22" e distância de 1.925,71 metros, chega-se ao Marco M-38; deste, com o azimute de 137"34'26" e distância de 1.930,71 metros, chega-se ao Marco M-39; deste, com o azimute de 137"34'28" e distância de 2.073,26 metros, chega-se ao
Marco M-40; deste, com o azimute de 137"34'22" e distância de
1.845,67 metros, chega-se ao Marco M-41; deste, com o azimute de
137"34'25" e distância de 2.199,12 metros, chega-se ao Marco M42; deste, com o azimute de 137"34'28" e distância de 1.949,16 metros, chega-se ao Marco M-43; deste, com o azimute de 137"34'08"
e distância de 2.125,04 metros, chega-se ao Marco M-44; deste,
com o azimute de 137"33'54" e distância de 2.122,90 metros, chega-se ao Marco SAT-12, de coordenadas geográficas
00"28'49,05"N e 53"49'11,67"WGr., cravado na margem direita do
Rio Mopeco; segue do Marco SAT-12, pelo Rio Mopeco, a jusante,
com uma distância de 26.792,21 metros, até o Ponto P-13, de coordenadas geográficas 00"20'34,34"N e 53"58'39,48"WGr., situado
na confluência do Rio Mopeco com o Rio Paru D'Este; segue daí
pelo Rio Paru D'Este, a montante, com a distância de 3.333,92 metros, até o Ponto P-13A, de coordenadas geográficas
00"21'18,10"N e 53"59'57,26"WGr., situado na foz do Igarapé
Arantay; segue daí pelo aludido Igarapé, a montante, com a distância de 21.724,36 metros, até o Marco SAT-14, de coordenadas
geográficas 00"16'49,82"N e 54"09'13,96"WGr., cravado na cabeceira do citado Igarapé; segue daí por uma linha reta, com azimute de 168"42'07" e distância de 2.341,76 metros, até o Marco SAT15, de coordenadas geográficas 00"15'35,12"N e 54"08'59,15"WGr.,
cravado na cabeceira do Igarapé Tucurana; segue pelo Igarapé Tucurana, ajusante, com a distância de 24.616,72 metros, até o Ponto P16, de coordenadas geográficas 00"06'12,75"N e 54"08'36,27"WGr.,
situado na foz de um Igarapé. Sul: segue do Ponto P-16 pelo citado
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Igarapé, a montante, com a distância de 36.267,71 metros, até o
Marco SAT-17, de coordenadas geográficas 00003'15,65"N e
54°25'37,24"WGr., cravado na cabeceira do referido igarapé; segne
daí por uma linha reta, com azimute de 287"32'59" e distância de
2.389,89 metros, até o Marco SAT-18 de coordenadas geográficas
00"03'39,10"N e 54°26'50,89"WGr., cravado na cabeceira de um igarapé; segne daí por este Igarapé, a jusante, com a distância de
27.137,87 metros, até o Ponto P-19, de coordenadas geográficas
00"02'23,88"S e 54°36'06,54"WGr., situado na confluência do citado
igarapé com o Rio Maicuru; segue daí pelo Rio Maicuru, a montante,
com a distância de 62.273,38 metros, até o Marco SAT-20, de coordenadas geográficas 00021'31,62"N e 54°51'31,12"WGr., cravado na cabeceira do aludido rio; segue daí por uma linha reta, com o azimute
de 261"42'03" e distância de 654,20 metros, até o Marco SAT-21, de
coordenadas geográficas 00021'29,25"N e 54°51'50,83"WGr., cravado
na cabeceira de um ignarapé; segue daí por este igarapé, a jusante ,
com a distância de 30.298,89 metros, até o Ponto P-22, de coordenadas geográficas 00"03'44,03"N e 55°02'43,59"WGr., situado na foz
deste igarapé, no Rio Curuá. Oeste: segue do Ponto P-22 pelo Rio Curuá, a montante com a distância de 49.300,98 metros, até o Marco
SAT-23, de coordenadas geográficas 00"37'24,99"N e
55"04'29,43"WGr., cravado na cabeceira do referido rio; segue
daí por uma linha reta, com azimute de 11°22'58" e distância de
1.837,32 metros, até o Marco SAT-24, de coordenadas geográficas 00"38'23,10"N e 55"04'17,72"WGr., cravado na cabeceira de
um igarapé: segue daí por um igarapé, a jusante, com a distância
de 26.357,86 metros, até o Ponto P-25, de coordenadas geográficas 00°42'24,05" e 55"13'12,43"WGr., situado na confluência do
citado igarapé com o Igarapé Urucuriana; segue daí pelo Igarapé
Urucuriana, a montante, com a distância de 21.577,96 metros,
até o Marco SAT-1-SAT-10A, ponto inicial da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas NA-22Y-C, NA-22-Z-D e NA-22-X-B - Escala 1:250.000 - RadamlBrasil
-Ano 1976.
Art. 2º Fica declarado que a terra indígena de que trata este
decreto, situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art.
20, § 2º, da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(6) DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
H01TWloga a demarcação administrativa da Terra Indígena Nove de Janeiro, localizada no Municipio de Humaim, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e do art. 5º do Decreto n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente do grupo indígena Parintintin, a seguir descrita:
a Terra Indigena denominada Nove de Janeiro, com superfície
de 228.777,0999ha (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta
e sete hectares, nove ares e noventa e nove centiares) e perímetro de
285.769,50 metros (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove metros e cinqüenta centímetros), situada no Município
de Humaitá, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes
limites: Norte: partindo do Marco SAT-07, de coordenadas geográficas 07"22'09,277"S e 62'45'20,530"WGr., situado na confluência do
Igarapé Satevi com o Igarapé Valduano ou Iomoco, segue pelo Igarapé Valduano ou Iomoco com uma distãncia de 11.359,48 metros, até
a confluência com o Rio Ipixuna; daí, segue pela margem direita, no
sentido montante, do referido rio com uma distãncia de 43.917,94
metros, até o Marco SAT-08, de coordenadas geográficas
07'07'27,574"S e 62'29'21,873"WGr., situado na margem do Rio IpiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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xuna; daí, segue por este, com uma distância de 15.423,66 metros,
até a confluência do Igarapé Gavião; daí, segue por este, no sentido
montante, com uma distância de 18.885,31 metros, até a sua cabeceira, no Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas 07°11'16,184"8
e 62°20'30,900"WGr.; confrontando com o limite sul da Terra Indígena Ipixuna. Leste: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 172°19'11" e 1.897,52 metros, até o
Marco MF-224, de coordenadas geográficas 07°12'17,406"8 e
62°20'22,544"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 173"05'44" e 2.044,54 metros, até o Marco MF-223, de
coordenadas geográficas 07°13'23,488"8 e 62°20'14,433"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 173°05'34" e
2.169,86 metros, até o Marco MF-222, de coordenadas geográficas
07°14'33,620"8 e 62°20'05,822"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 214°19'37" e 1.989,96 metros, até o Marco MF-221, de coordenadas geográficas 07°15'27,186"8 e
62°20'42,337"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 214°19'41" e 2.053,64 metros, até o Marco MF -220, de coordenadas geográficas 07°16'22,465"8 e 62"21'20,024"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 214°19'50" e 2.000,16
metros, até o Marco MF-219, de coordenadas geográficas
07°17'16,302"8 e 62°21'56,734"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180°42'43" e 2.199,80 metros, até o Marco MF-218, de coordenadas geográficas 07°18'27,930"8 e
62°21'57,524"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 180°42'48" e 2.077,73 metros, até o Marco MF-217, de
coordenadas geográficas 07°19'35,583"8 e 62"21'58,272"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180°43'08" e
2.288,84 metros, até o Marco MF-216, de coordenadas geográficas
07°20'50,109"8 e 62°21'59,104"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180°43'26" e 2.931,82 metros, até o Marco MF-215, de coordenadas geográficas 07°22'25,572"8 e
62"22'00,176"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 217°28'25" e 2.370,49 metros, até o Marco 8AT-17, de coordenadas geográficas 07°23'26,898"8 e 62°22'47,133"WGr., situado
na cabeceira do Igarapé 8ucuri; daí, segue por este, no sentido jusante, com uma distância de 8.298,69 metros, até a confluência com
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o rio Maicimirim; daí, segue por este, no sentido montante, com uma
distância de 23.874,34 metros, até a confluência com o Igarapé Boa
Vista; daí, segue por este, no sentido jusante, com uma distância de
8.853,32 metros, até o Marco 8AT-16, de coordenadas geográficas
07°35'23,998"8 e 62"22'36,383"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 189°41'39" e 130,93 metros, até o Marco
MF-44A, de coordenadas geográficas 07°35'28,202"8 e
62°22'37,097"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 205°24'40" e 456,36 metros, até o Marco MF-44, de coordenadas geográficas 07"35'41,633"8 e 62°22'43,468"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 205°25'24" e 2.035,14
metros, até o Marco MF-43, de coordenadas geográficas
07°36',41,526"8 e 62°23'11,896"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 205°26'18" e 2.202,64 metros, até o Marco MF-42, de coordenadas geográficas 07°37'46,339"8 e
62°23'42,682"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 205°27'56" e 2.173,42 metros, até o Marco MF-41, de coordenadas geográficas 07°38'50,278"8 e 62"24'13,094"WGr.; aí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 178°37'02" e
1.313,91 metros, até o Marco MF-40, de coordenadas geográficas
07°39'33,049"8 e 62°24'11,999"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 178°37'26" e 2.023,36 metros, até o Marco MF-39, de coordenadas geográficas 07°40'38,913"8 e
62°24'10,321"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 178°37'40" e 1.930,72 metros, até o Marco MF-38, de coordenadas geográficas 07°41'41,762"8 e 62°24'08,724"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 178°37'48" e
2.832,48 metros, até o Marco MF-37, de coordenadas geográficas
07°43'13,965"8 e 62°24'06,384"WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 178°38'47" e 1.554,60 metros, até o Marco MF-36, de coordenadas geográficas 07°44'04,571"8 e
62'24'05,114"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 214°38'29" e 1.583,31 metros, até o Marco MF-35, de coordenadas geográficas 07°44'47,029"8 e 62'24'34,436"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 214"39'29" e
1.728,15 metros, até o Marco M-392, de coordenadas geográficas
07°45'33,361"8 e 62°25'06,457"WGr., do marco 8AT-08 ao M-392 liCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mita-se com a Terra Indígena Ipixuna. Sul: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 291°09'33" e
1.700,21 metros, até o Marco MF-13, de coordenadas geográficas
07°45"13,447"8 e 62°25'58,249"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 317°31'20" e 2.554,77 metros, até o Marco MF-14, de coordenadas geográficas 07°44'12,165"8 e
62'26'54,653"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 317°33'02" e 1.595,44 metros, até o Marco M-380, de coordenadas geográficas 07°43'33,876"8 e 62°27'29,856"WGr.; daí, segue por uma Unha reta, com azimute e distância de 291'47"18" e
743,82 metros, até o Marco MF-15, de coordenadas geográficas
07°43'24,914"8 e 62°27'52,414"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 291'45'24" e 1.976,28 metros, até o MF16, de coordenadas geográficas 07°443'01,135"8 e
62°28'52,364"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 291°45'57" e 1.843,08 metros, até o Marco M-370/A, de
coordenadas geográficas 07°42'38,947"8 e 62°29'48,267"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 299°47'32" e
1.705,40 metros, até o Marco MF-17, de coordenadas geográficas
07°42'11,411"8 e 62°30'36,612"WGr.; daí, segue por uma Unha reta,
com azimute e distância de 299°46'40" e 2.043,49 metros, até o Marco 8AT-03, de coordenadas geográficas 07°41'38,428"8 e
62°31'34,548"WGr., situado na margem direita do Igarapé Nove de
Janeiro; daí, segue por este, no sentido jusante, com uma distância
de 15.414,06 metros, até a confluência com o Igarapé Cavalguia; daí,
segue por este, no sentido montante, com uma dístância de 3.391,40
metros, até o Marco 8AT-04, de coordenadas geográficas
07°38'40,230"8 e 62'35'40,598"WGr., situado na margem do referido
igarapé e no limite do Projeto Fundiário Humaitá, Gleba H-I; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 300'02'06" e
2.270,77 metros, até o marco MF-18, de coordenadas geográficas
07°38'03,277"8 e 62°36'44,796"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 300°07'35" e 2.184,89 metros, até o Marco MF-19, de coordenadas geográficas 07°37'27,622"8 e
62°37'46,506"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 300°08'34" e 186,44 metros, até o Marco M-485, de coordenadas geográficas 07°3'24,578"8 e 62'37'51,771'WGr.; daí segue
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por uma linha reta, com azimute e distância de 288' 34'13" e
1.959,50 metros, até o marco MF- 20, de coordenadas geográficas
07"37'04,307"8 e 62"38'52,412"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 288"28'29" e 108,91 metros, até o Marco
M-490, de coordenadas geográficas 07"37'03,186"8 e
62"38'55,784"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298"35'23" e 2.292,98 metros, até o Marco M-495, de coordenadas geográficas 07"36'27,506"8 e 62"40'01,525"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 307"19'33" e
1.694,22 metros, até o Marco MF-22, de coordenadas geográficas
07"35'54,087"8 e 62"40'45,520"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 307"24'29" e 480,65 metros, até o Marco
M-499, de coordenadas geográficas 07"35'44,588"8 e
62"40'57,987"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 292"54'14" e 1.546,53 metros, até o Marco MF-23 de coordenadas geográficas 07"35'25,021"8 e 62"41'44,494"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 293"08'29" e
2.083,22 metros, até o Marco MF-24, de coordenadas geográficas
07"34'58,403"8 e 62"42'47,029"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 290"45'22" e 1.965,92 metros, até o Marco MF-25, de coordenadas geográficas 07"34'35,754"8 e
62"43'47,037"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 290"09'07" e 2.055,16 metros, até o Marco MF -26, de coordenadas geográficas 07"34'12,735"8 e 62"44'50,015"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 294"52'32" e
1.996,23 metros, até o Marco MF -27, de coordenadas geográficas
07"33'45,424"8 e 62"45'49,132"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 294"48'39" e 2.334,54 metros, até o Marco MF-28, de coordenadas geográficas 07"33'13,559"8 e
62"46'58,301"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 293"15'17" e 1.454,57 metros, até o Marco M-476/C, de
coordenadas geográficas 07"32'54,878"8 e 62"47'41,920"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 22"50'15" e
39,24 metros, até o Marco M-4761B, de coordenadas geográficas
07"32'53,700"8 e 62"47'41,424"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 291"45'50" e 758,87 metros, até o Marco
MF-29, de coordenadas geográficas 07"32'44,548"8 e
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62"48'04,427"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 294"43'29" e 924,45 metros, até o Marco M-479, de coordenadas geográficas 07"32'31,969"8 e 62"48'31,834"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 269"44'59" e 1.030,87
metros, até o Marco MF-30, de coordenadas geográficas
07"32'32,130"8 e 62"49'05,474"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 269"43'02" e 2.000,87 metros, até o Marco MF-31, de coordenadas geográficas 07"32'32,477"8 e
62"50'10,766"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 269"42'55" e 1.844,44 metros, até o Marco M-489, de coordenadas geográficas 07"32'32,796"8 e 62"51'10,954"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 280046'30" e 28,33
metros, até o Marco M-489/A, de coordenadas geográficas
07"32'32,624"8 e 62"51'11,863"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 293"27'54" e 127,59 metros, até o Marco
MF-32, de coordenadas geográficas 07"32'30,972"8 e
62"51'15,683"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 293"45'02" e 657,67 metros, até o Marco M-662, de coordenadas geográficas 07"32'22,352"8 e 62"51'35,329"WGr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 357"42'24" e 1.058,61
metros, até o Marco MF-33, de coordenadas geográficas
07"31'47,907"8 e 62"51'36,723"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 354"13'06" e 1.740,08 metros, até o Marco MF-34, de coordenadas geográficas 07"30'51,532"8 e
62"51'42,460"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 336"49'01" e 1.927,87 metros, até o Marco 8AT-05, de coordenadas geográficas 07"29'53,829"8 e 62"52'07,242"WGr., situado
na margem de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, no
sentidojusante, com uma distância de 1.477,60 metros; até a confluência com o Igarapé Pupunha; daí, segue por este, no sentido jusante, com uma distância de 12.005,25 metros, até o Marco 8AT-06, de
coordenadas geográficas 07"27'01,438"8 e 62"56'18,966"WGr.; situado na margem do Igarapé Pupunha e no limite do Projeto Fundiário
Humaitá, Gleba H-I. Oeste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 46"17'01" e 2.548,79 metros,
até o Marco MF-75, de coordenadas geográficas 07"26'04,067"8 e
62"55'18,874"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 46"16'59" e 2.465,44 metros, até o marco MF-76, de coordenadas geográficas 07"25'08,570"S e 62"54'20,751"WGr.; situado
na cabeceira do Igarapé Santo Antonio; daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 11.134,91 metros, até a confluência COm
um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante, com
uma distância de 9.294,55 metros, até a sua cabeceira, no Marco
MF-49, de coordenadas geográficas 07"22'49,315"S e
62"46'32,283"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 60"49'38" e 2.519,97 metros, até o Marco SAT-07, início
da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se
às folhas SB 20-Z-C-II, SB 20-Z-C-III e SB 20-Z-C-v, ano 1979 e SB
20-Z-C-IV, ano 1980, escala 1:100.000, DSG.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

(7)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Peneri/Tacaquiri, localizada no Município de Pauini, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
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a Terra Indígena denominada PeneriJTacaquiri, com superfície
de 189.870,9641ha (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta
hectares, noventa e seis ares e quarenta e um centiares) e perímetro
de 278.996,83m (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e
seis metros e oitenta e três centímetros), situada no Município de
Pauini, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se do Marco 8ATIPT-Ol, de coordenadas geográficas 07"49'18,73"8 e 67"02'34, 70"WGr., localizado na foz do Igarapé Tacaquiri no Rio Purus; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e
distância de 148"32'43,0" -17.271,43m, até o Marco 8ATIPT-02, de
coordenadas geográficas 07"57'16,82"8 e 66"57'38,23"WGr., localizado
na cabeceira do Igarapé Esperança; daí, segue-se à jusante pelo citado igarapé, na distância de 11.170,20m, até sua foz no Igarapé Mixiri, no Ponto Digitalizado PT-03, de coordenadas geográficas
07"56'11,90"8 e 66"52'12,40"WGr. Leste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Mixiri, na distância de 75.195,24m,
até o Marco 8ATIPT-04, de coordenadas geográficas 08"28'35,80"8 e
66"59'58,82"WGr., localizado na cabeceira do citado igarapé; confrontase, neste limite, com a Terra Indígena 8eruinilMarienê. 8ul: do marco
antes descrito, segue-se por várias linhas retas nos azimutes, distâncias, marcos e coordenadas geográficas, localizados no divisor d'água das
cabeceiras formadoras do Igarapé Peneri: 258"43'22,8" - 9.657,29m,
PT-05: 08"29'38,92"8 e 67"05'08,10"WGr.; 277"10'41,1" - 4.376,05m,
PT-06: 08"29'21,81"8 e 67"07'30,12"WGr.; 294"02'33,3", 5.584,32m, PT07: 08"28'08,55"8 e 67"10'17,19"WGr.; 338"05'19,5" - 8.560,07m,
8ATIPT-08: 08"23'50,22"8 e 67"12'03,06"WGr, localizado na cabeceira
do Igarapé Clariã. Oeste: do marco antes descrito, segue-se a jusante
pelo Igarapé Clariã, na distância de 19.914,60m, até o Marco 8ATIPT09, de coordenadas geográficas 08"14'02,40"8 e 67"11'40,77'WGr., localizado na foz de um igarapé Sem denominação; daí, segue-se por uma linha reta no azímute e distância de 284"27'47,6" - 1O.927,14m, até o
Marco 8ATIPT-I0, de coordenadas geográficas 08"12'35,09"8 e
67"17'26,85"WGr., localizado na margem direita do Rio Puros; daí,
segue-se ajusante pelo citado rio, na distância de 116.340,49m, até a
foz do Igarapé Tacaquiri, no Marco 8ATIPT-Ol, inicial da descrição.
A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B-19-Z-D-IV, V;
8B-19-X-B-I1, I - Escala 1:100.000 - D8G. - Ano 1984.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(8)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Paumari do Caniuá,
localizada no Município de Tapauá, Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5" do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Paumari, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Paumari do Cuniuá, com superfície de 42.828,0481ha (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito
hectares, quatro ares e oitenta e um centiares) e perímetro de
185.703,08m (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e três metros e
oito centímetros), situada no Município de Tapauá, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se
do Ponto Digitalizado PC-OI, de coordenadas geográficas
06'02'59,37"S e 65'03'44,36"WGr., situado na foz do Igarapé Santo
Antonio no Igarapé Minuã; daí, segue-se pela margem direita do
Igarapé Minuã, ajusante, na distância de 50.271,21m, até sua foz no
Rio Tapauá, no Ponto Digitalizado PC-02, de coordenadas geográficas 05'56'00,67"S e 64'51'39,16"WGr.; daí, segue-se pela margem direita do Rio Tapauá, ajusante, na distância de 15.560,66m, até a foz
do Rio Cuniuá, no Ponto Digitalizado PC-03, de coordenadas geográCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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ficas 05"57'29,75"8 e 64"47'13,64"WGr. Leste: do ponto antes descrito, segue-se pela margem esquerda do Rio Cuniuá, a montante, na
distância de 32.080,62m, até a foz do Igarapé Palhal, no Ponto Digitalizado PC-04, de coordenadas geográficas 06"04'40,28"8 e
64"49'46,01''WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do Igarapé
Palhal, a montante, na distância de 6.357,66m, até a foz do Igarapé
Cajú-Cariá, no Ponto Digitalizado PC-05, de coordenadas geográficas
06"06'36,15"8 e 64"49'25,59"WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do Igarapé Cajú-Cariá, a montante, na distância de 14.060,96m,
até sua cabeceira, no Marco PC-06/8AT, de coordenadas geográficas
06"09'35,57"8 e 64"46'49,20''WGr. Sul: do marco antes descrito, seguese por uma linha reta no aziroute de 256"04'31" e a distância de
1.258,61m, até o Marco PC-07/8AT, de coordenadas geográficas
06"09'45,30"8 e 64"47'28,96"WGr., situado na região alagadiça da
margem direita do Igarapé da Onça; daí, segue-se pela margem direita do Igarapé da Onça, a jusante, na distância de 6.098,54m, até sua
foz no Igarapé Palhal, no Ponto Digitalizado PC-08, de coordenadas
geográficas 06"09'12,45"8 e 64"49'41,58''WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do Igarapé Palhal, a montante, na distância de
5.049,48m, até o furo existente, no Ponto Digitalizado PC-09 de coordenadas geográficas 06"10'42,44"8 e 64"51"09,51"WGr.; daí, segue-se
pela margem direita do citado furo, na distância de 6.557,00m, até
sua fozno Rio Cuniuá, no Ponto Digitalizado PC-lO, de coordenadas geográficas 06"08'45,30"8 e 64"51'56,86''WGr.; daí, segue-se pela margem
direita do Rio Cuniuá, a jusante, na distância de 5.660,9lm, até a foz do
Igarapé do Veado,no Ponto Digitalizado PC-lI, de coordenadas geográficas
06"07'12,48"8 e 64"53'01,75''WGr.; daí, segue-se pela margem esquerda do
Igarapé do Veado,a montante, na distância de 22.954,63m, até sua cabeceira, no Marco PC-12/8AT, de coordenadas geográficas 06"09'38,90"8 e
65"01'15,08"WGr. Oeste: do marco antes descrito, segue-se por uma linha reta no aziroute de 294"29'28" e a distância de 835,00m, até a cabeceira do Igarapé Santo Antonio, no Marco PC-13/8AT, de coordenadas geográficas 06"09'27,55"8 e 65"01'39,74"WGr.; daí, segue-se pela
margem direita do Igarapé Santo Antonio, ajusante, na distância de
18.957,80m, até sua foz no Igarapé Minuã, no Ponto Digitalizado
PC-OI, inicial da descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às
folhas 8B-20-Y-A-Il,III - Escala 1:100.000, D8G, Ano 1984.
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Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(9)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Ipixuna, localizada no
Município de Humaitá, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Parintintin, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Ipixuna, com superfície de
215.362,1079ha (duzentos e quinze mil, trezentos e sessenta e dois
hectares, dez ares e setenta e nove centiares) e perímetro de
273.128,23 metros (duzentos e setenta e três mil, cento e vinte e oito
metros e vinte e três centímetros), situada no Município de Humaitá, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites:
Norte: partindo do Marco SAT-I0, de coordenadas geográficas
06°27'31,221"S e 62°1O'11,398"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Grande, segue pelo referido Igarapé, no sentido jusante, numa
distância de 11.630,68 metros, até a confluência com o Igarapé Marizal; daí, segue pelo Igarapé Marizal, no sentido jusante, numa distância de 5.084,80 metros, até o Marco MF-241, de coordenadas geográficas 06°24'30,795"S e 62°03'52,394"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 186°19'08" e 163,89 metros, até
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8359
o Marco MF-132, de coordenadas geográficas 06'24'36,100"8 e
62·03'52,972''WGr.; daí, segue por nma linha reta, com azimnte e
distância de 88'25'05" e 2.773,34 metros, até o Marco 8AT-19, de coordenadas geográficas 06'24'33,441"8 e 62'02'22,739"WGr., situado
na margem do Rio Ipixuna; daí, segue pelo referido rio, até a confluência do Igarapé Cajual; daí, segue pelo Igarapé Cajual, no sentido
montante, numa distância de 14.863,22 metros, até o Marco 8AT-ll,
de coordenadas geográficas 06'24'59,954"8 e 61·59'21,533"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 148'44'12"
e 2.033,43 metros, até o Marco MF-57, de coordenadas geográficas
06'25'56,482"8 e 61"58'47,070"WGr.; daí, segue por nma linha reta,
com azimute e distância de 150"28'23" e 2.058,52 metros, até o Marco MF-56, de coordenadas geográficas 06'26'54,737"8 e
61'58'13,930"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 150"28'33" e 2.000,28 metros, até o Marco MF -55, de coordenadas geográficas 06'27'51,345"8 e 61·57'41,728"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89'50'09" e
2.079,28 metros, até o Marco MF-54, de coordenadas geográficas
06'27'51,012"8 e 61°56'34,043"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 89'50'19" e 1.982,06 metros, até o Marco
MF-53, de coordenadas geográficas 06'27'50,695"8 e
61·55'29,524"WGr.; daí, segue por nma linha reta, com azimute e
distância de 89'50'32" e 2.233,35 metros, até o Marco MF -52, de coordenadas geográficas 06'27°50,339"8 e 61·54'16,S25"WGr., situado
no divisor de água que separa os igarapés formadores da margem direita do Rio Ipixuna da margem esquerda do Rio Marmelos. Leste:
do marco antes descrito, segue por nma linha reta, com azimute e
distância de 179°51'04" e 2.327,98 metros, até o Marco MF-186, de
coordenadas geográficas 06'29°06,138"8 e 61·54'16,464"WGr., daí,
segue por nma linha reta, com azimute e distância de 179'50'56" e
2.464,12 metros, até o Marco MF-187, de coordenadas geográficas
06'30"26,369"8 e 61'54'16,OSO"WGr.; daí, segue por nma linha reta,
com azimute e distância de 179°50'46" e 2.231,55 metros, até o MaTco MF-188, de coordenadas geográficas 06°31'39,028"8 e
61'54'15,727"WGr.; daí, segue por nma linha reta, com azimute e
distância de 246'57'49" e 2.428,14 metros, até o Marco MF-189, de
coordenadas geográfias 06°32'10,122"8 e 61·55'28,407"WGr., daí, seCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t, 2, p. 8333-8641, novo 1997
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gue por uma linha reta, com azimute e distância de 249'36'05" e
2.359,31 metros, até o Marco MF-190, de coordenadas geográficas
06°32'37,050"8 e 61°56'40,345''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 198"31'07" e 2.003,82 metros, até o Marco MF-190A, de coordenadas geográficas 06"33'38,961"8 e
61°57'00,936"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 198°14'39" e 2.060,60 metros, até o Marco MF-191, de
coordenadas geográficas 06°34'42,726"8 e 61°57'21,808"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 198°13'32" e
2.179,99 metros, até o Marco MF-192, de coordenadas geográficas
06°35'50,193"8 e 61°57'43,867"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 198°12'23" e 1.947,38 metros, até o Marco MF-193, de coordenadas geográficas 06°36'50,468"8 e
61°58'03,554"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 198°11'08" e 2.234,71 metros, até o Marco MF -194, de
coordenadas geográficas 06°37'59,644"8 e 61°58'26,121"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 198°09'58" e
2.276,13 metros, até o Marco MF-195, de coordenadas geográficas
06°39'10,110"8 e 61°58'49,084"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 198°08'58" e 2.105,61 metros, até o Marco MF-196, de coordenadas geográficas 06°40'15,303"8 e
61°59'10,310"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 198°08'00" e 2.052,86 metros, até o Marco MF-197, de
coordenadas geográficas 06°41'18,868"8 e 61"59'30,986"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 200°57'26" e
2.371,64 metros, até o Marco MF-198, de coordenadas geográficas
06°42'31,038"8 e 61"59'58,465"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 213°35'32" e 2.196,50 metros, até o Marco MF-199, de coordenadas geográficas 06°43'30,694"8 e
62°00'37,925"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 213'34'32" e 2.251,93 metros, até o Marco MF-200, de
coordenadas geográficas 06"44'31,867"8 e 62"01'18,365"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 213"33'19" e
2.234,52 metros, até o Marco MF-201, de coordenadas geográficas
06°45'32,580"8 e 62°01'58,474"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 170"54'03" e 1.246,75 metros, até o Marco MF-202, de coordenadas geográficas 06°46'12,652"8 e
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62"01'51,972"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 170'54'18" e 1.927,10 metros, até o Marco MF-203, de
coordenadas geográficas 06"47'14,592"8 e 62"01'41,925"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 170'54'28" e
1.963,99 metros, até o Marco MF-204, de coordenadas geográficas
06"48'17,717"8 e 62"01'31,689"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 171°20'09" e 2.121,08 metros, até o Marco MF-205, de coordenadas geográficas 06°49'25,972"8 e
62"01'21,142"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 208°13'55" e 1.994,48 metros, até o Marco MF-206, de
coordenadas geográficas 06"50'23,251"8 e 62"01'51,762"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 208°13'55" e
2.301,69 metros, até o Marco MF-207, de coordenadas geográficas
06"51'29,351"8 e 62°02'27,101"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 208"13'54" e 2.030,92 metros, até o Marco MF-208, de coordenadas geográficas 06"52'27,676"8 e
62"02'58,284"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 208"13'53" e 1.676,17 metros, até o Marco MF-209, de
coordenadas geográficas 06°53'15,812"8 e 62°03'24,021"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 208"13'53" e
2.011,59 metros, até o Marco MF-210, de coordenadas geográficas
06°54'13,582"8 e 62°03'54,911"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 208"13'54" e 2.118,09 metros, até o Marco MF-211, de coordenadas geográficas 06"55'14,409"8 e
62"04'27,439"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 208"13'53" e 1.842,57 metros, até o Marco MF-212, de
coordenadas geográficas 06"56'07,323"8 e 62"04'55,736"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 208°13'53" e
2.189,50 metros, até o Marco MF-213, de coordenadas geográficas
06"57'10,200"8 e 62"05'29,364"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 208"13'53" e 1.862,87 metros, até o Marco MF-214, de coordenadas geográficas 06°58'03,697"8 e
62"05'57,977"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 201°52'28" e 2.219,20 metros, até o Marco 8AT-18, de coordenadas geográficas 06"59'10,806"8 e 62"06'24,794"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 265°48'37" e
2.602,68 metros, até o Marco MF-240, de coordenadas geográficas
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06"59'17,155"8 e 62'07'49,374''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 271'22'34" e 2.599,75 metros, até o Marco MF-239, de coordenadas geográficas 06'59'15,277"8 e
62"09'14,076"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 271'22'13" e 2.169,85 metros, até o Marco MF-238, de
coordenadas geográficas 06"59'13,712"8 e 62'10'24,773"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 226'55'50" e
2.256,08 metros, até o Marco MF-237, de coordenadas geográficas
07"00'03,972"8 e 62'll'18,398"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 226'55'31" e 2.220,59 metros, até o Marco MF-236, de coordenadas geográficas 07'00'53,445"8 e
62'12'1l,177"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 226"55'18" e 2.056,24 metros, até o Marco MF-235, de
coordenadas geográficas 07"01'39,258"8 e 62'13'00,050"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 226'54'59" e
2.036,13 metros, até o Marco MF -234, de coordenadas geográficas
07'02'24,626"8 e 62'13'48,444"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 226'54'42" e 2.067,29 metros, até o Marco MF-233, de coordenadas geográficas 07'03'10,692"8 e
62'14'37,577"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 226"54'33" e 1.952,50 metros, até o Marco MF-232, de
coordenadas geográficas 07"03'54,201"8 e 62'15'23,983"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 226'54'26" e
2.187,20 metros, até o Marco MF-231, de coordenadas geográficas
07'04'42,941"8 e 62'16'15,967"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 226'54'26" e 2.215,02 metros, até o Marco MF-230, de coordenadas geográficas 07'05'32,298"8 e
62'17'08,616"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 204'06'39" e 2.016,32 metros, até o Marco MF-229, de
coordenadas geográficas 07"06'32,268"8 e 62'17'35,374"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 204'06'39" e
2.288,10 metros, até o Marco MF-228, de coordenadas geográficas
07'07'40,321"8 e 62'18'05,741"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 204'06'38" e 2.315,94 metros, até o Marco MF-227, de coordenadas geográficas 07'08'49,202"8 e
62'18'36,480"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 204"06'36" e 1.947,98 metros, até o Marco MF-226, de
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coordenadas geográficas 07'09'47,138"8 e 62'19'02,336"WGr.; dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 224°50'08" e
2.100,60 metros, até o Marco MF -225, de coordenadas geográficas
07°10'35,715"8 e 62'19'50,552"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 224'57'40" e 1.753,84 metros, até o Marco 8AT-Ol, de coordenadas geográficas 07'11'16,184"8 e
62°20'30,900"WGr., situado na cabeceira do Igarapé do Gavião e confrontando com a Terra Indígena Pirahã. Sul: do marco antes descrito, segue pelo referido igarapé, no sentido jusante, numa distância
de 18.885,31 metros, até a confluência com o Rio Ipixuna; dai, segue
pelo referido rio, no sentido jusante, numa distância de 15.423,66
metros, até o Ponto 8AT-08, de coordenadas geográficas
07'07'27,574"8 e 62°29'21,873"WGr., confrontando com a Terra Indígena Nove de Janeiro. Oeste: do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 00°20'20" e 2.445,16 metros, até o Marco MF-82, de coordenadas geográficas 07°06'07,951"8
e 62°29'21,489"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 38'27'20" e 2.190,22 metros, até o Marco MF-81, de coordenadas geográficas 07°05'12,050"8 e 62°28'37,148'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 38°27'18" e
2.223,61 metros, até o Marco MF-80, de coordenadas geográficas
07'04'15,295"8 e 62'27'52,135"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 38°27'20" e 2.048,94 metros, até o Marco
MF-79, de coordenadas geográficas 07°03'22,998"8 e
62°27'10,659"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 38°27'16" e 2.023,92 metros, até o Marco MF -78, de coordenadas geográficas 07°02'31,337"8 e 62'26'29,694"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 38'27'29" e
2.124,72 metros, até o Marco MF-77, de coordenadas geográficas
07'01'37,106"8 e 62°25'46,687"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 85°35'13" e 2.159,82 metros, até o Marco
MF-83, de coordenadas geográficas 07°01'31,608"8 e
62'24'36,506"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 85,35'18" e 2.282,14 metros, até o Marco MF-84, de coordenadas geográficas 07°01'25,796"8 e 62°23'22,351"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 85°35'21" e
2.761,35 metros, até o Marco MF -85, de coordenadas geográficas
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07°01'18,762"8 e 62°21'52,626"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 05°42'17" e 2.559,98 metros, até o Marco
MF-86, de coordenadas geográficas 06°59'55,802"8 e
62'21'44,445"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 05°42'21" e 3.240,59 metros, até o Marco MF-87 de coordenadas geográficas 06°58'10,786"8 e 62°21'34,088"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 33°28'07" e 2.660,79
metros, até o Marco MF-88, de coordenadas geográficas
06°56'58,443"8 e 62°20'46,367"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 33°27'58" e 2.788,27 metros, até o Marco
MF-89, de coordenadas geográficas 06°55'42,631"8 e
62°19'56,367"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 32°59'21" e 1.551,15 metros, até o Marco MF-99, de coordenadas geográficas 06· 55'00,225"8 e 62°19'28,906"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 11°33'58" e
1.904,99 metros, até o Marco MF -98, de coordenadas geográficas
06°53'59,434"8 e 62°19'16,547"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 11°33'47" e 1.848,85 metros, até o Marco
MF-97, de coordenadas geográficas 06°53'00,434"8 e
62°19'04,557"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 11°33'37" e 2.152,79 metros, até o Marco MF-96, de coordenadas geográficas 06°51'51,734"8 e 62°18'50,597"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 11°33'29" e
1.930,95 metros, até o Marco MF-95, de coordenadas geográficas
06°50'50,114"8 e 62°18'38,080"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 21°42'57" e 1.952,51 metros, até o Marco
MF-94, de coordenadas geográficas 06°49'51,012"8 e
62°18'14,628"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 31°28'44" e 2.103,22 metros, até o Marco MF-93, de coordenadas geográficas 06°48'52,552"8 e 62°17'38,933"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 31°28'39" e
2.124,49 metros, até o Marco MF-92, de coordenadas geográficas
06°47'53,499"8 e 62°17'02,880"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 31°28'36" e 1.890,21 metros, até o Marco
MF-91, de coordenadas geográficas 06°47'00,957"8 e
62°16'30,806"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 15°53'15" e 1.826,41 metros, até o Marco 8AT-09, de coCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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ordenadas geográficas 06"46'03,732"8 e 62"16'14,605"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 81"46'19" e
4.090,89 metros, até o Marco MF-90, de coordenadas geográficas
06"45'44,465"8 e 62"14'02,746"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 05"06'33" e 2.568,01 metros, até o Marco
MF-74, de coordenadas geográficas 06"44'21,164"8 e
62"13'55,428"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 05"06'29" e 2.055,81 metros, até o Marco MF-73, de coordenadas geográficas 06"43'14,477"8 e 62"13'49,571"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 05"06'30" e
2.088,84 metros, até o Marco MF-72, de coordenadas geográficas
06"42'06,719"8 e 62"13'43,619"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 05"06'32" e 2.013,49 metros, até o Marco
MF-71, de coordenadas geográficas 06"41'01,405"8 e
62"13'37,882"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 05"06'29" e 2.076,58 metros, até o Marco MF-70, de coordenadas geográficas 06"39'54,046"8 e 62"13'31,966"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 05006'24" e
1.946,07 metros, até o Marco MF -69, de coordenadas geográficas
06"38'50,919"8 e 62"13'26,424"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 05"06'19" e 2.156,93 metros, até o Marco
MF-68, de coordenadas geográficas 06"37'40,952"8 e
62°13'20,283"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 05°06'10" e 2.146,87 metros, até o Marco MF-67, de coordenadas geográficas 06"36'31,311"8 e 62"13'14,174"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 05"06'02" e
1.935,26 metros, até o Marco MF-66, de coordenadas geográficas
06"35'28,534"8 e 62"13'08,669"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 05"06'01" e 2.156,04 metros, até o Marco
MF-60, de coordenadas geográficas 06"34'18,595"8 e
62"13'02,538"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 05"06'05" e 2.162,82 metros, até o Marco MF-61, de coordenadas geográficas 06"33'08,437"8 e 62"12'56,385"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 19"59'27" e
4.414,26 metros, até o Marco MF-63, de coordenadas geográficas
06"30'53,280"8 e 62"12'07,462"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 35"10'07" e 1.884,85 metros, até o Marco
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MF-64, de coordenadas geográficas 06°30'03,051"8 e
62°11'32,196"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 35°10'20" e 2.147,34 metros, até o Marco MF-65, de coordenadas geográficas 06°29'05,829"8 e 62°10'52,018"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 35°10'33" e
1.926,23 metros, até o Marco MF-58, de coordenadas geográficas
06°28'14,501"8 e 62°1O'15,975"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 06°07'51" e 1.336,56 metros, até o Marco
8AT-10,início da descrição deste perimetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B 20-Z-C-II, ano 1979; 8B 20-Z-A-II, 8B 20-ZA-I1I, 8B 20-Z-A-V e 8B 20-Z-A-VI ano 1987, escala 1:100.000, D8G.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(10)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Pirahã, localizada no
Município de Humaitá, Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Pirahã e Mura,
a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Pirahã, com superfície de
346.91O,5673ha (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e dez
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hectares, cinqüenta e seis ares e setenta e três centiares) e perímetro de 433.982,47 metros (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e dois metros e quarenta e sete centímetros), situada no
Município de Humaitá, Estado do Amazonas, que se circunscreve
aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco MF -52, de coordenadas geográficas 06"27'50,339"8 e 61"54'16,825"WGr., situado no divisor d'água que separa os igarapés formadores da margem direita
do Rio Ipixuna da margem esquerda do Rio Marmelos, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 89"50'38" e 2.119,78 metros, até o Marco MF-51, de coordenadas geográficas 06"27'50,001"8
e 61"53'07,823"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89"50'48" e 2.249,50 metros, até o Marco MF-50, de coordenadas geográficas 06"27'49,643"8 e 61"51'54,599"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89"51'00" e
2.195,01 metros, até o Marco MF-49, de coordenadas geográficas
06"27'49,295"8 e 61"50'43,150"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 89"51'12" e 1.992,17 metros, até o Marco
MF-48, de coordenadas geográficas 06"27'48,981"8 e
61"49'38,303"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89"51'24" e 2.071,06 metros, até o Marco MF-47, de coordenadas geográficas 06"27'48,655"8 e 61"48'30,889"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89"51'38" e
1.887,72 metros, até o Marco MF-46, de coordenadas geográficas
06"27'48,361"8 e 61"47'29,443"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 89"51'51" e 2.262,83 metros, até o Marco
MF-45, de coordenadas geográficas 06"27'48,010"8 e
61"46'15,788"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89"51'57" e 1.919,40 metros, até o Marco 8AT-12, de coordenadas geográficas 06"27'47,712"8 e 61"45'13,312"WGr., situado
na foz do Igarapé Cantagalo na margem esquerda do Rio Marmelo,
daí, segue pelo referido rio, no sentido montante, numa distância de
29.958,54 metros, até a confluência com O Igarapé Patuá, segue-se o
referido igarapé, numa distância de 9.444,61 metros, até o Marco
8AT-13, de coordenadas geográficas 06"37'25,035"8 e
61"42'09,919"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Patuá. Leste:
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 254"45'05" e 2.091,61 metros, até o Marco MF-107, de
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coordenadas geográficas 06'37'43,116"8 e 61'43'15,578"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 254'44'58" e
1.853,72 metros, até o Marco MF-108, de coordenadas geográficas
06'37'59,140"8 e 61'44'13,770"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 220'56'36" e 2.074,83 metros, até o Marco MF-109, de coordenadas geográficas 06'38'50,279"8 e
61'44'57,912"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 220'56'32" e 1.975,83 metros, até o Marco MF-110, de
coordenadas geográficas 06'39'38,977"8 e 61'45'39,951"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 220'56'32" e
2.071,89 metros, até o Marco MF-111, de coordenadas geográficas
06'40'30,043"8 e 61'46'24,035"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 220'56'23" e 2.318,22 metros, até o Marco MF-112, de coordenadas geográficas 06'41'27,181"8 e
61'47'13,361"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 220'56'24" e 1.556,69 metros, até o Marco MF-113, de
coordenadas geográficas 06'42'05,549"8 e 61'47'46,485"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 186'13'49" e
2.590,50 metros, até o Marco MF-114, de coordenadas geográficas
06'43'29,416"8 e 61'47'55,435"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 186'13'59" e 2.088,71 metros, até o Marco MF-115, de coordenadas geográficas 06'44'37,038"8 e
61"48'02,654"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 186'14'00" e 2.204,27 metros, até o Marco MF-116, de
coordenadas geográficas 06"45'48,400"8 e 61'48'10,274"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 186"13'52" e
2.169,48 metros, até o Marco MF-117, de coordenadas geográficas
06'46'58,637"8 e 61'48'17,771"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 186'13'51" e 2.352,84 metros, até o Marco MF-118, de coordenadas geográficas 06'48'14,810"8 e
61'48'25,901"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 186'13'59" e 2.342,33 metros, até o Marco MF-119, de
coordenadas geográficas 06'49'30,642"8 e 61'48'33,997"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 140'31'17" e
171,22 metros, até o Marco MF-120, de coordenadas geográficas
06'49'34,936"8 e 61'48'30,441"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 204'10'58" e 2.236,74 metros, até o MarCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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co MF-121, de coordenadas geográficas 06"50'41,444"8 e
61"49'00,125"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 204"11'12" e 2.282,62 metros, até o Marco MF-122, de
coordenadas geográficas 06"51'49,314"8 e 61"49'30,424"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 204"11'10" e
2.185,79 metros, até o Marco MF-123, de coordenadas geográficas
06"52'54,304"8 e 61"49'59,440"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 204"10'39" e 2.160,21 metros, até o Marco MF-124, de coordenadas geográficas 06"53'58,539"8 e
61"50'28,108"WGr.; daí, segne por uma linha reta, com azimute e
distância de 204"10'38" e 1.876,40 metros, até o Marco MF-125, de
coordenadas geográficas 06"54'54,334"8 e 61"50'53,011"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 204"10'33" e
2.318,09 metros, até o Marco MF-126, de coordenadas geográficas
06"56'03,263"8 e 61"51'23,776"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 204"11'18" e 2.343,46 metros, até o Marco MF-127, de coordenadas geográficas 06"57'12,940"8 e
61"51'54,895"WGr.; daí, segne por uma linha reta, com azimute e
distância de 204"11'36" e 1.755,84 metros, até o Marco 8AT-14, de coordenadas geográficas 06"58'05,143"8 e 61"52'18,217"WGr.; daí, segne por uma linha reta, com azimute e distância de 204"10'47" e
1.539,46 metros, até o Marco MF-128 de coordenadas geográficas
06"58'50,915"8 e 61"52'38,655"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 216"38'09" e 2.250,65 metros, até o Marco MF-129, de coordenadas geográficas 06"59'49,824"8 e
61"53'22,280"WGr.; daí, segne por uma linha reta, com azimute e
distância de 216"38'15" e 2.139,26 metros, até o Marco MF-130, de
coordenadas geográficas 07"00'45,813"8 e 61"54'03,750"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 216"37'59" e
2.277,39 metros, até o Marco MF-131, de coordenadas geográficas
07"01'45,420"8 e 61"54'47,896"WGr.; daí, segne por uma linha reta,
com azimute e distância de 233"57'48" e 2.332,02 metros, até o Marco MF-132, de coordenadas geográficas 07"02'30,231"8 e
61"55'49,250"WGr.; daí, segne por uma linha reta, com azimute e
distância de 227"41'10" e 2.172,45 metros, até o Marco MF -133, de
coordenadas geográficas 07"03'17,968"8 e 61"56'41,498"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 227"41'18" e
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1.919,01 metros, até o Marco MF-134, de coordenadas geográficas
07'04'00,132"8 e 61°57'27,655"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 227'41'27" e 2.191,96 metros, até o Marco MF-135, de coordenadas geográficas 07'04'48,292"8 e
61'58'20,382"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 227'41'42" e 2.044,52 metros, até o Marco MF-136, de
coordenadas geográficas 07'05'33,206"8 e 61'59'09,568"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 227'41'44" e
2.210,74 metros, até o Marco MF-137, de coordenadas geográficas
07'06'21,771"8 e 62'OO'02,757"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 249'14'19" e 2.020,02 metros, até o Marco MF-138, de coordenadas geográficas 07'06'45,218"8 e
62'Ol'04,276"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 249'14'25" e 2.092,82 metros, até o Marco MF-139, de
coordenadas geográficas 07°07'09,504"8 e 62'02'08,016"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 249'14'30" e
2.102,32 metros, até o Marco MF-140, de coordenadas geográficas
07'07'33,989"8 e 62'03'12,047"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 249'14'31" e 2.102,64 metros, até o Marco MF-141, de coordenadas geográficas 07'07'58,293"8 e
62'04'16,091"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 249'14'23" e 1.675,66 metros, até o Marco MF-142, de
coordenadas geográficas 07'08'17,735"8 e 62'05'07,130"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 249'14'26 e
1.332,45 metros, até o Marco MF-143, de coordenadas geográficas
07'08'33,193"8 e 62'05'47,716"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 230'41'43" e 1.860,52 metros, até o Marco MF-144, de coordenadas geográficas 07'09'11,659"8 e
62'06'34,574"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 230'41'42" e 2.001,98 metros, até o Marco MF-145, de
coordenadas geográficas 07°09'53,048"8 e 62'07'24,996''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 230'41'32" e
1.922,73 metros, até o Marco MF-146, de coordenadas geográficas
07'10'32,800" e 62'08'13,423"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 230'41'28" e 2.302,06 metros, até o Marco MF-147, de coordenadas geográficas 07'11'20,395"8 e
62'09'1l,406"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 230'41'26" e 2.428,39 metros, até o Marco MF-148, de
coordenadas geográficas 07'12'10,600"8 e 62'1O'12,575"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 188'59'34" e
2.358,36 metros, até o Marco MF -149, de coordenadas geográficas
07'13'26,470"8 e 62'10'24,456"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 188'59'37" e 2.028,99 metros, até o Marco MF-150, de coordenadas geográficas 07'14'31,744"8 e
62'1O'34,680"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 188'59'39" e 2.200,31 metros, até o Marco MF-151, de
coordenadas geográficas 07'15'42,529"8 e 62'10'45,768"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 188'59'33' e
2.164,32 metros, até o Marco MF-152, de coordenadas geográficas
07°16'55,156"8 e 62'10'56,673"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 188'59'25" e 1.892,98 metros, até o Marco MF-153, de coordenadas geográficas 07'17'53,055"8 e
62'Il'06,210"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 188'59'31" e 2.077,64 metros, até o Marco MF-l54, de
coordenadas geográficas 07°18'59,894"8 e 62'Il'16,679'WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 188°59'36" e
2.770,41 metros, até o Marco MF-155, de coordenadas geográficas
07'20'29,020"8 e 62'11'30,642"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 112'50'15' e 1.243,50 metros, até o Marco
MF-156, de coordenadas geográficas 07'20'44,667"8 e
62'lO'53,236'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 172'09'53" e 1.998,61 metros, até o Marco MF-157, de
coordenadas geográficas 07'21'49,121"8 e 62'10'44,232'WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 172'10'06' e
2.107,08 metros, até o Marco MF-158, de coordenadas geográficas
07'22'57,074"8 e 62'10'34,741"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 172'10'25" e 2.034,47 metros, até o Marco MF-159, de coordenadas geográficas 07'24'02,685"8 e
62'10'25,583'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 172'10'43" e 1.833,10 metros, até o Marco MF-160, de
coordenadas geográficas 07'25'01,803"8 e 62'10'17,336'WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 172'11'03" e
2.038,96 metros, até o Marco MF-161, de coordenadas geográficas
07'26'07,560"8 e 62'10'18,167"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
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com azimute e distância de 187°21'52" e 1.772,69 metros, até o Marco 8AT-15, de coordenadas geográficas 07°27'04,819"8 e
62°10'15,472"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 138°16'29" e 691,89 metros, até o Marco MF-162, de coordenadas geográficas 07°27'21,605"8 e 62°10'00,418''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 269"18'54" e
3.050,16 metros, até o Marco MF-163, de coordenadas geográficas
07°27'22,977"8 e 62°11'39,914''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 211°02'28" e 2.277,03 metros, até o Marco
MF-164, de coordenadas geográficas 07°28'26,572"8 e
62°12'18,104"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 211°02'26" e 2.063,46 metros, até o Marco MF-165, de
coordenadas geográficas 07°29'24,203"8 e 62°12'52,714''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 211°02'49" e
1.906,54 metros, até o Marco MF-166, de coordenadas geográficas
07°30'17,446"8 e 62°13'24,700"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 211°02'55"e 2.180,08 metros, até o Marco
MF-167, de coordenadas geográficas 07°31'18,328"8 e
62°14'01,279"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 174°41'24" e 2.133,28 metros, até o Marco MF-168, de
coordenadas geográficas 07°32'27,4818 e 62°13'54,716"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 174°41'32" e
2.244,80 metros, até o Marco MF-169, de coordenadas geográficas
07°33'40,250"8 e 62°13'47,811"WGr.;daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 174°41'52" e 1.974,68 metros, até o Marco MF-170, de coordenadas geográficas 07°34'44,263"8 e
62°13'41,742"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 174°42'00" e 1.904,02 metros, até o Marco MF-171, de
coordenadas geográficas 07°35'45,986"8 e 62°13'35,893"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 174°42'14" e
2.301,59 metros, até o Marco MF-172, de coordenadas geográficas
07°37'00,596"8 e 62°13'28,826"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 174°42'23" e 1.781,37 metros, até o Marco MF-173, de coordenadas geográficas 07°37'58,344"8 e
62°13'23,359"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 174°42'33" e 2.204,93 metros, até o Marco MF-174, de
coordenadas geográficas 07°39'09,821"8 e 62°13'16,593"WGr.; daí,
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de 174'43'02" e
1.974,75 metros, até o Marco MF-175, de coordenadas geográficas
07'40'13,838"8 e 62'13'10,543"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 138'27'48" e 2.458,79 metros, até o mar- '
co MF-176, de coordenadas geográficas 07'41'13,669"8 e
62'12'17,216"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 138'27'27" e 1.839,12 metros, até o Marco MF-l77, de
coordenadas geográficas 07'41'58,415"8 e 62'l1'37,321"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 138'27'23" e
2.201,07 metros, até o Marco MF-178, de coordenadas geográficas
07'42'51,966"8 e 62'10'49,570"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 194'57'02" e 2.565,58 metros, até o Marco MF-179, de coordenadas geográficas 07'44'12,716"8 e
62'l1'11,022"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 194'57'10" e 1.601,96 metros, até o Marco MF-180, de
coordenadas geográficas 07'45'03,137"8 e 62'l1'24,418"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 194'57'33" e
2.182,34 metros, até o Marco MF-181, de coordenadas geográficas
07'46'11,823"8 e 62'l1'42,678"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 194'57'19" e 1.967,95 metros, até o Marco MF-182, de coordenadas geográficas 07'47'13,763"8 e
62'11'59,140"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 194'56'58" e 1.877,42 metros, até o Marco MF-183, de
coordenadas geográficas 07'48'12,854"8 e 62'12'14,841"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 194'56'20" e
2.031,00 metros, até o Marco MF-184, de coordenadas geográficas
07'49'16,782"8 e 62'12'31,815"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 194'56'19' e 2.141,10 metros, até o Marco
MF-185, de coordenadas geográficas 07'50'24,177"8 e
62'12'49,710"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 196'21'06" e 2.036,85 metros, até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas 07'51'27,851"8 e 62'13'08,315"WGr.; situado
na divisa do Projeto Fundiário Humaitá, Gleba H-L8UL: do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
298'51'15" e 2.179,03 metros, até o Marco MF-01, de coordenadas
geográficas 07'50'53,726"8 e 62'14'10,698"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 298'56'37" e 2.221,27 metros,
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até o Marco MF-02, de coordenadas geográficas 07'50'18,837"8 e
62'15'14,232"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 299'01'16" e 1.672,17 metros, até o Marco MF-03, de coordenadas geográficas 07'49'52,506"8 e 62'16'02.023"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 299'07'34" e
1.876,99 metros, até o Marco MF-04, de coordenadas geográficas
07'49'22,850"8 e 62'16'55,612"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 314'12'38" e 672,61 metros, até o Marco
MF-141, de coordenadas geográficas 07'49'07,605"8 e
62'17'1l,380"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 278'02'30" e 1.372,09 metros, até o Marco MF-05, de coordenadas geográficas 07'49'01,429"8 e 62'17'55,750"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 301'15'45" e
1.593,52 metros, até o Marco MF-06, de coordenadas geográficas
07'48'34,574"8 e 62'18'40,270"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 308'49'02" e 2.009,05 metros, até o Marco MF-07, de coordenadas geográficas 07'47'53,650"8 e
62'19'31,445"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 305'07'45" e 2.308,16 metros, até o Marco MF-08, de coordenadas geográficas 07'47'10,499"8 e 62'20'33,147"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 288'24'04" e
1.618,49 metros, até o Marco MF-09, de coordenadas geográficas
07'46'53,940"8 e 62'21'23,313"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 288'23'33" e 2.133,61 metros, até o Marco MF-10, de coordenadas geográficas 07'46'32,118"8 e
62'22'29,447"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 289'53'06" e 2.022,37 metros, até o Marco MF-ll, de coordenadas geográficas 07'46'09,809"8 e 62'23'31,570"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 291'09'51" e
2.155,86 metros, até o Marco MF-12, de coordenadas geográficas
07'45'44,556"8 e 62'24'37,242"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 291'05'43" e 958,60 metros, até o Marco
M-392, de coordenadas geográficas 07'45'33,361"8 e
62'25'06,457"WGr.; Oeste: daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 34'39'29" e 1.728,15 metros, até o Marco MF-35,
de coordenadas geográficas 07'44'47,029"8 e 62'24'34,436"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 34'38'29"
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e 1.583,31 metros, até o Marco MF-36, de coordenadas geográficas
07'44'04,571"8 e 62'24'05,1l4"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 358'38'47" e 1.554,60 metros, até o Marco MF-37, de coordenadas geográficas 07°43'13,965"8 e
62'24'06,384"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 358'37'48" e 2.832,48 metros, até o Marco MF -38, de coordenadas geográficas 07"41'41,762"8 e 62"24'08,724"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 358'37'40" e
1.930,72 metros, até o Marco MF-39, de coordenadas geográficas
07'40'38,913"8 e 62'24'10,321"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 358°37'26" e 2.023,36 metros, até o Marco MF-40, de coordenadas geográficas 07°39'33,049"8 e
62"24'1l,999"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 358'37'02" e 1.313,91 metros, até o Marco MF-41, de coordenadas geográficas 07'38'50,278"8 e 62'24'13,094"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 25°27'56" e
2.173,42 metros, até o Marco MF-42, de coordenadas geográficas
07°37'46,339"8 e 62"23'42,682"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 25'26'18" e 2.202,64 metros, até o Marco
MF-43, de coordenadas geográficas 07'36'41,526"8 e
62"23'1l,896"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 25'25'24" e 2.035,14 metros, até o Marco MF-44, de coordenadas geográficas 07°35'41,633"8 e 62°22'43,468"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 25°24'40" e
456,36 metros, até o Marco MF-44A, de coordenadas geográficas
07"35'28,202"8 e 62'22'37,097"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 09'41'39" e 130,93 metros, até o Marco
8AT-16, de coordenadas geográficas 07'35'23,998"8 e
62'22'36,383"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Boa Vista; daí,
segue pelo referido Igarapé, numa distância de 8.853,32 metros, até
a confluência com O Rio Maicimirirn, daí, segue pelo referido rio,
numa distância de 23.874,34 metros, até a confluência do Igarapé
8ucuri; daí, segue pelo referido igarapé, numa distância de 8.298,69
metros, até a sua cabeceira, no Marco 8AT-17, de coordenadas geográficas 07'23'26,898"8 e 62'22'47,133"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 37'28'25" e 2.370,49 metros,
até o Marco MF -215, de coordenadas geográficas 07'22'25,572"8 e
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62"22'00,176"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 00'43'26" e 2.931,82 metros, até o Marco MF-216, de coordenadas geográficas 07'20'50,109"8 e 62'21'59,104"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 00'43'08" e
2.288,84 metros, até o Marco MF-217, de coordenadas geográficas
07'19'35,583"8 e 62'21'58,272"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 00'42'48" e 2.077,73 metros, até o Marco
MF-218, de coordenadas geográficas 07'18'27,930"8 e
62'21'57,524"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 00'42'43" e 2.199,80 metros, até o Marco MF-219, de coordenadas geográficas 07'17'16,302"8 e 62'21'56,734"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 34'19'50" e
2.000,16 metros, até o Marco MF-220, de coordenadas geográficas
07'16'22,465"8 e 62'21'20,024''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 34'19'41" e 2.053,64 metros, até o Marco
MF-221, de coordenadas geográficas 07'15'27,186"8 e
62"20'42,337"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 34'19'37" e 1.989,96 metros, até o Marco MF-222, de coordenadas geográficas 07'14'33,620"8 e 62'20'05,822''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 353"05'34" e
2.169,86 metros, até o Marco MF-223, de coordenadas geográficas
07'13'23,488"8 e 62'20'14,433''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 353'05'44" e 2.044,54 metros, até o Marco MF-224, de coordenadas geográficas 07'12'17,406"8 e
62'20'22,544"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 352'19'11" e 1.897,52 metros até o Marco 8AT-01, de coordenadas geográficas 07'11'16,184"8 e 62'20'30,900"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 44'57'40" e
1.753,84 metros, até o Marco MF-225, de coordenadas geográficas
07'10'35,715"8 e 62'19'50,552''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 44'50'08" e 2.100,60 metros, até o Marco
MF-226, de coordenadas geográficas 07'09'47,138"8 e
62'19'02,336''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 24'06'36" e 1.947,98 metros, até o Marco MF-227, de coordenadas geográficas 07'08'49,201"8 e 62'18'36,480"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 24'06'38" e
2.315,94 metros, até o Marco MF-228, de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8377
07°07'40,321"8 e 62°18'05,741''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 24°06'39" e 2.288,10 metros, até o Marco
MF-229, de coordenadas geográficas 07°06'32,268"8 e
62°17'35,374''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 24°06'39" e 2.016,32 metros, até o Marco MF-230, de coordenadas geográficas 07°05'32,298"8 e 62°17'08,616"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 46°54'26" e
2.215,02 metros, até o Marco MF-231, de coordenadas geográficas
07°04'42,941"8 e 62°16'15,967"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 46°54'22" e 2.187,20 metros, até o Marco
MF-232, de coordenadas geográficas 07°03'54,200"8 e
62°15'23,983"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 46°54'33" e 1.952,50 metros, até o Marco MF -233, de coordenadas geográficas 07°03'10,692"8 e 62°14'37,577"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 46°54'42" e
2.067,29 metros, até o Marco MF-234, de coordenadas geográficas
07°02'24,626"8 e 62°13'48,444"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 46°54'59" e 2.036,13 metros, até o Marco
MF-235, de coordenadas geográficas 07°01'39,258"8 e
62°13'00,050"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 46°55'18" e 2.056,24 metros, até o Marco MF -236, de coordenadas geográficas 07°00'53,445"8 e 62°12'1l,177''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 46°55'31" e
2.220,59 metros, até o Marco MF-237, de coordenadas geográficas
07°00'03,972"8 e 62°11'18,398''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 46°55'50" e 2.256,08 metros, até o Marco
MF-238, de coordenadas geográficas 06°59'13,712"8 e
62°1O'24,773"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 91°22'13" e 2.169,85 metros, até o Marco MF-239, de coordenadas geográficas 06°59'15,277"8 e 62°09'14,076"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 91°22'34" e
2.599,76 metros, até o Marco MF-240, de coordenadas geográficas
06°59'17,155"8 e 62°07'49,374"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 85°48'37" e 2.602,68 metros, até o Marco
8AT-18, de coordenadas geográficas 06°59'10,806"8 e
62"06'24,794"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 21°52'28" e 2.219,20 metros, até o Marco MF-214, de coCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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ordenadas geográficas 06'58'03,697"8 e 62'05'57,977''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 28'13'53" e
1.862,87 metros, até o Marco MF-213, de coordenadas geográficas
06'57'10,200"8 e 62'05'29,364"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 28'13'53' e 2.189,50 metros, até o Marco
MF-212, de coordenadas geográficas 06'56'07,323"8 e
62'04'55,736"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 28'13'53" e 1.842,57 metros, até o Marco MF-211, de coordenadas geográficas 06'55'14,409"8 e 62'04'27,439"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 28'13'54" e
2.118,09 metros, até o Marco MF-210, de coordenadas geográficas
06'54'13,582"8 e 62'03'54,911"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 28'13'53" e 2.011,59 metros, até o Marco
MF-209, de coordenadas geográficas 06'53'15,812"8 e
62'03'24,021"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 28'13'53" e 1.676,17 metros, até o Marco MF-208, de coordenadas geográficas 06'52'27,676"8 e 62'02'58,284"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 28'13'54" e
2.030,92 metros, até o Marco MF-207, de coordenadas geográficas
06'51'29,351"8 e 62'02'27,101''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 28'13'55" e 2.301,69 metros, até o Marco
MF-206, de coordenadas geográficas 06'50'23,251"8 e
62'Ol'51,762"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 28'13'55" e 1.994,48 metros, até o Marco MF-205, de coordenadas geográficas 06'49'25,972"8 e 62'Ol'21,142''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 351'20'09" e
2.121,08 metros, até o Marco MF-204, de coordenadas geográficas
06'48'17,717"8 e 62'Ol'31,689"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 350'54'28" e 1.963,99 metros, até o Marco MF-203, de coordenadas geográficas 06'47'14,592"8 e
62'Ol'41,925"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 350'54'18" e 1.927,10 metros, até o Marco MF-202, de
coordenadas geográficas 06'46'12,652"8 e 62'Ol'51,972''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 350'54'03" e
1.246,75 metros, até o Marco MF-201, de coordenadas geográficas
06'45'32,580"8 e 62'Ol'58,474''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 33 Q33'19" e 2.234,52 metros, até o Marco
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MF-200, de coordenadas geográficas 06'44'31,867"8 e
62'Ol'18,365"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 33'34'32" e 2.251,93 metros, até o Marco MF-199, de coordenadas geográficas 06'43'30,694"8 e 62"00'37,925"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 33"35'32" e
2.196,50 metros, até o Marco MF-198, de coordenadas geográficas
06"42'31,038"8 e 61"59'58,465"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 20"57'26" e 2.371,64 metros, até o Marco
MF-197, de coordenadas geográficas 06"41'18,868"8 e
61"59'30,986"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 18"08'00" e 2.052,86 metros, até o Marco MF -196, de coordenadas geográficas 06"40'15,303"8 e 61"59'10,310"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 18"08'58" e
2.105,61 metros, até o Marco MF-195, de coordenadas geográficas
06"39'10,110"8 e 61"58'49,084"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 18"09'58" e 2.276,13 metros, até o Marco
MF-194, de coordenadas geográficas 06"37'59,644"8 e
61"58'26,121"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 18"11'08" e 2.234,71 metros, até o Marco MF-193, de coordenadas geográficas 06"36'50,468"8 e 61"58'03,554"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 18"12'23" e
1.947,38 metros, até o Marco MF-192, de coordenadas geográficas
06"35'50,193"8 e 61"57'43,867"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 18"13'32" e 2.179,98 metros, até o Marco
MF-191, de coordenadas geográficas 06"34'42,726"8 e
61"57'21,808"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 18"14'39" e 2.060,60 metros, até o Marco MF-190A, de
coordenadas geográficas 06"33'38,961"8 e 61"57'00,936"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 18"31'07" e
2.003,83 metros, até o Marco MF -190, de coordenadas geográficas
06"32'37,050"8 e 61"56'40,345"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 69"36'05" e 2.359,31 metros, até o Marco
MF-189, de coordenadas geográficas 06"32'10,122"8 e
61"55'28,407"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 66"57'49" e 2.428,14 metros, até o Marco MF-188, de coordenadas geográficas 06"31'39,028"8 e 61"54'15,727"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 359"50'46" e
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2.231,55 metros, até o Marco MF-187, de coordenadas geográficas
06"30'26,369"S e 61°54'16,080"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 359°50'56' e 2.464,12 metros, até o Marco
MF-186, de coordenadas geográficas 06°29'06,138"S e
61"54'16,465"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 359"51'04" e 2.327,99 metros, até o Marco MF-52, início
da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se
às folhas SB 20-Z-C-I1, SB 20-Z-C-I1I e SB 20-Z-C-V, ano de 1979 e
SB 20-Z-A-I1, SB 20-Z-A-I1I, SB 20-Z-A-V e SB 20-Z-A-Vl, ano de
1987, escala de 1:100.000, DSG.
Art. 2º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(11) DECRETO DE 3 NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Tumiã, localizada no
Município de Lábreo, Estado doAmazonas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Tumiã, com superfície de
124.357,4172ha (cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinqüenta e
sete hectares, quarenta e um ares e setenta e dois centiares) e perímetro de 251.684,94m (duzentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e
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oitenta e quatro metros e noventa e quatro centímetros), situada no
Município de Lábrea, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos
segumtes limites: Norte: partindo-se do Marco 8ATtrU-Ol, de coordenadas geográficas 07'43'43,95"8 e 66'36'07,64"WGr., localizado
na foz do Igarapé Mataripuã junto ao lado do mesmo nome; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de 113"20'21,3" e
14.039,15m, até o Marco 8ATtrU-02, de coordenadas geográficas
07'46'42,48"8 e 66'29'06,12"WGr., localizado na foz do Igarapé Gafanhoto no Rio Tumiã; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na
distância de 7.302,41m, até sua cabeceira no Marco 8ATtrU-03, de
coordenadas geográficas 07'50'10,01"8 e 66'29'28,81"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 198'19'13,3" e
1.334,87m, até o Marco 8ATtrU-04, de coordenadas geográficas
07'50'51,32'8 e 66'29'42,25"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Grande; daí, segue-se a jusante pelo citado igarapé, na distância
de 18.048,64m, até sua foz no Igarapé Acimã, no Ponto Digitalizado
TU-05, de coordenadas geográficas 07'50'00,60"8 e
66'21'29,70"WGr. Leste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Acimã, na distância de 29.563,03m, até sua cabeceira, no Ponto Digitalizado TU-06, de coordenadas geográficas
08'01'33,00"8 e 66'29'43,00"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância projetados de 111'18'42,I"e 16.764,10m, até
o Ponto Digitalizado TU-07, de coordenadas geográficas
08'04'48,00"8 e 66'21'12,00"WGr., localizado na foz do Igarapé Alegria no Rio 8epatini; confronta-se, no trecho TU-06 ao TU-07, com o
limite da Terra Indigena Alto 8epatini. 8ul: do ponto antes descrito,
segue-se a montante pelo Igarapé Alegria, na distãncia de
48.404,20m, até sua cabeceira, no Marco 8ATtrU-08, de coordenadas geográficas 08'14'15,94"8 e 66'39'05,60"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 244"17'50,8" e
18.209,0Im, até o Marco 8ATtrU-09, de coordenadas geográficas
08'18'35,95"8 e 66'48'00,06"WGr, localizado na cabeceira do Rio Tumiã. Oeste: do ponto antes descrito, segue-se a jusante pelo Rio Tumiã, na distância de 53.223,52m, até a foz do Igarapé Pontãa, no
Ponto Digitalizado TU-lO, de coordenadas geográficas
07'56'51,72"8 e 66'38'33,98"WGr.; daí, segue-se a montante pelo citado igarapémà distância de 9.870,90m, até sua cabeceira, no Marco
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SAT/TU-ll, de coordenadas geográficas 07°56'42,17"S e
66°42'53,58"WGr., confronta-se, neste trecho, com os limites da Terra Indígena Sernini/Marienê; daí, segue-se por uma linha reta, no
azimute e distância de 338°40'50,6" e 2.387,03m, até o Marco
SAT/TU-12, de coordenadas geográficas 07'55'29,97"S e
66°43'22,30"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Mataripuá; daí,
segue-se a jusante pelo citado igarapé na dístância de 32.538,08m,
até sua foz no Lago Mataripuá, no Ponto Digitalizado TU-OI, inicial
da descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SB-19Z-D-IV; V; SC-19-X-B-I1,I1I-Escala 1:100.000-DSG-Ano 1984.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(12)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, localizada nos Municípios de
Almeirím, Oriximiná, 6bidos e Alenquer,
Estado do Pará, e Laranjal do Jari, no Estado do Amapá.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Apalai e Wayana, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Parque do Tumucumaque, com
superfície de 3.071.067,8764 ha (três milhões;setenta e um mil e
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sessenta e sete hectares, oitenta e sete ares e sessenta e quatro centiares) e perímetro de 1.016.878,60 metros (um milhão, dezesseis
mil, oitocentos e setenta e oito metros e sessenta centímetros), situada nos Municípios de Almeirim, Oriximiná, Óbidos e Alenquer, Estado do Pará, Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco MZ-166, cravado no espigão da Serra do Tumucumaque, limite internacional
Brasil/Suriname, de coordenadas geográficas 01 '56'43,01"N e
56'22'55,36"WGr.; segue daí acompanhando a citada serra, obedecendo ao limite internacional Brasil/Suriname, com a distância de
459.435,65 metros, até o Marco ME-2, de coordenadas geográficas
02'26'44,21"N e 54'47'32,11"WGr.; Leste: segue do ponto antes descrito até o Marco SAT-3, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 153'51'28" e distância de 1.252,17 metros, chega-se ao Marco ME-3; deste, com o azimute de 153'28'04" e distância de 1.797,35
metros, chega-se ao Marco ME-4; deste, com o azimute de 153'28'12"
e distância de 1.994,19 metros, chega-se ao Marco ME-5; deste, com
o azimute de 153'28'24" e distância de 2.060,32 metros, chega-se ao
Marco ME-6; deste, com o azimute de 153'28'36" e distância de
2.002,46 metros, chega-se ao Marco ME-7; deste, com o azimute de
153'28'48" e distância de 2.033,40 metros, chega-se ao Marco ME-8;
deste, com o azimute de 153'28'59" e distância de 2.001,22 metros,
chega-se ao Marco ME-9; deste, com o azimute de 153'29'11" e distância de 2.074,04 metros, chega-se ao Marco ME-lO; deste, com o
azimute de 153'29'17" e distância de 1.968,70 metros,chega-se ao
Marco ME-lI; deste, com o azimute de 153'28'53" e distância de
1.999,48 metros, chega-se ao Marco ME-12; deste, com o azimute de
153'27'37" e distância de 2.001,08 metros, chega-se aôMareOl ME13; deste, com o azimute de 153'26'32" e distância de 2.021,69 metros, chega-se ao Marco ME-14; deste, com o azimute de 153'25'53" e
distância de 1.993,14 metros, chega-se ao Marco ME-15; deste, com
o azimute de 153'25'46" e distância de 2.027,35 metros, chega-se ao
Marco ME-16; deste, com o azimute de 153'25'50" e distância de
2.040,32 metros, chega-se ao Ponto EF-263; deste, com o azimute de
199'32'56" e distância de 152,77 metros, chega-se ao Marco SAT-3 de
coordenadas geográficas 02'12'26,55"N e 54'40'32,36"WGr.; segue
daí até o Marco SAT-4, com os seguintes azimutes e distâncias: aziCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mute de 199'33'31" e distância de 2.014,18 metros, chega-se ao Marco ME-17; deste, com o azimute de 199'33'50" e distância de 2.023,72
metros, chega-se ao Marco ME-18; deste, com o azimute de
199'34'03" e distância de 2.104,05 metros, chega-se ao Marco ME19; deste, com o azimute de 199'34'24" e distância de 2.089,95 metros, chega-se ao Marco ME-20; deste, com o azimute de 199'34'55" e
distância de 2.194,99 metros, chega-se ao Marco ME-21; deste, com
o azimute de 199'35'39" e distância de 2.132,64 metros, chega-se ao
Marco ME-22; deste, com o azimute de 199'36'29" e distância de
1.992,71 metros, chega-se ao Marco 8AT-4, de coordenadas geográficas de 02'05'00,59"N e 54'43'10,77"WGr.; segue daí até o Marco 8AT5, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 165'31'42" e
distância de 2.448,01 metros, chega-se ao Marco ME-23; deste, com
o azimute de 165'31'14" e distância de 2.190,72 metros, chega-se ao
Marco ME-24; deste, com o azimute de 165'30'49" e distância de
2.028,76 metros, chega-se ao Marco ME-25; deste, com o azimute de
165'30'23" e distância de 1.994,42 metros, chega-se ao Marco ME26; deste, com o azimute de 165'30'03" e distância de 2.015,96 metros, chega-se ao Marco ME-27; deste, com o azimute de 165'29'46" e
distância de 1.987,89 metros, chega-se ao Marco ME-28; deste, com
o azimute de 165'29'31" e distância de 2.049,59 metros, chega-se ao
Marco ME-29; deste, com o azimute de 165'29'08" e distância de
2.091,61 metros, chega-se ao Marco ME-30; deste, com o azimute de
165'28'33" e distância de 2.082,65 metros, chega-se ao Marco ME31; deste, com o azimute de 165'27'55" e distância de 2.151,64 metros, chega-se ao Marco 8AT-5 de coordenadas geográficas
0I'53'57,41"Ne 54'40'21,27"WGr.; segue daí, até o Marco 8AT-6,
com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 239'16'32" e distância de 1.919,47 metros, chega-se ao Marco ME-32; deste, com o
azimute de 239'16'25" e distância de 2.004,24 metros, chega-se ao
Marco ME-33; deste, com o azimute de 239'16'22" e distância de
1.988,64 metros, chega-se ao Marco ME-34; deste, com o azimute de
239'16'26" e distância de 2.002,50 metros, chega-se ao Marco ME35; deste, com o azimute de 239'16'37" e distância de 2.449,81 metros, chega-se ao Marco MA-36; deste, com o azimute de 239'17'05" e
distância de 2.043,01 metros, chega-se ao Marco MA-35; deste, com
o azimute de 239'17'2" e distância de 2.210,45 metros, chega-se ao
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Marco MA-34; deste, com o azimute de 239°17'35" e distância de
1.956,08 metros, chega-se ao Marco MA-33; deste, com o azimute de
239°17'54" e distância de 1.964,32 metros, chega-se ao Marco MA32; deste, com o azimute de 239"17'41" e distância de 1.992,39 metros, chega-se ao Marco MA-31; deste, com o azimute de 239"17'33" e
distância de 2.032,74 metros, chega-se ao Marco MA-30; deste, com
o azimute de 239°17'21" e distância de 2.108,03 metros, chega-se ao
Marco MA-29; deste, com o azimute de 239°17'17" e distância de
1.994,64 metros, chega-se ao Marco MA-28; deste, com o azimute de
239"17'09" e distância de 2.030,49 metros, chega-se ao Marco MA27; deste, com o azimute de 239°17'06" e distância de 1.478,31 metros, chega-se ao Marco SAT-6, de coordenadas geográficas
01°45'36,84"N e 54°54'20,96"WGr.; segue daí até o Marco SAT-7, com
os seguintes azimutes e distâncias: com o azimute de 145°04'35" e
distância de 792,45 metros, chega-se ao Marco M-46; deste, com o
azimute de 145°04'39" e distância de 2.008,45 metros, chega-se ao
Marco M-47; deste, com o azimute de 145"04'33" e distância de
1.624,04 metros, chega-se ao Marco M-48; deste com azimute de
145°04'31" e distância de 2.376,05 metros, chega-se ao Marco M-49;
deste, com o azimute de 145°04'37" e distância de 2.003,49 metros,
chega-se ao Marco M-50; deste, com o azimute de 145"04'40" e distância de 1.841,00 metros, chega-se ao Marco M-51; deste, com o azimute de 145"04'39" e distância de 2.162,11 metros, chega-se ao Marco M-52; deste, com o azimute de 145°04'34" e distância de 2.000,55
metros, chega-se ao Marco M-53; deste, com o azimute de 145°04'34"
e distância de 2.003,83 metros, chega-se ao Marco M-54; deste, com o
azimute de 145°04'36" e distância de 2.009,45 metros, chega-se ao
Marco M-55; deste, com o azimute de 145°04'36" e distância de
2.103,10 metros, chega-se ao Marco M-56; deste, com o azimute de
145°04'33" e distância de 1.749,27 metros, chega-se ao Marco M-57;
deste, com o azimute de 145°04'29" e distância de 2.156,93 metros,
chega-se ao Marco M-58; deste, com o azimute de 145°04'25" e distância de 2.019,23 metros, chega-se ao Marco M-59; deste, com o azimute de 145°04'21" e distância de 2.133,82 metros, chega-se ao Marco M-60; deste com o azimute de 145°04'22" e distância de 1.856,97
metros, chega-se ao Marco M-61; deste, com o azimute de 145°04'24"
e distância de 2.002,69 meros, chega-se ao Marco M-62; deste, com o
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azimute de 145'04'26" e distância de 2.030,22 metros, chega-se ao
Marco M-63; deste, com o azimute de 145'04'31" e distância de
1.972,02 metros, chega-se ao Marco M-64; deste, com o azimute de
145'04'30" e distância de 2.005,91metros chega-se ao Marco M-65;
deste, com O azimute de 145'04'29" e distância de 1.976,60 metros,
chega-se ao Marco M-66; deste, com o azimute de 145'04'42" e distância de 1.934,69 metros, chega-se ao Marco M-67; deste, com o azimute de 145'05'00" e distância de 2.079,53 metros, chega-se ao Marco M-68; deste, com O azimute de 145'05'22" e distância de 2.039,10
metros, chega-se ao Marco M-69; deste, com o azimute de 145'05'35"
e distância de 1.998,13 metros, chega-se ao Marco M-70; deste, com O
azimute de 145'05'54" e distância de 1.540,46 metros, chega-se ao
Marco M-71; deste, com o azimute de 145'05'41" e distância de
2.491,46 metros, chega-se ao Marco M-72; deste, com o azimute de
145'05'32" e distância de 1.977,24 metros, chega-se ao Marco SAT-7,
de coordenadas geográficas 01' 21'1l,05"N e 54'37'26,38"WGr.; segue do Marco SAT-7, com o azimute de 145'07'55" e distância de
627,34 metros, até o Marco M-73=P-5, de coordenadas geográficas
01'20'54,32"N e 54'37'14,80"WGr., cravado na margem direita de
um igarapé afluente da margem esquerda do Rio Paro De Este, local
alagadiço, na confrontação da Terra Indígena Rio Paro D'Este; segue daí, confrontando com a Terra Indígena Rio Paro D'Este, com o
azimute de 142'39'45" e distância de 24.498,95 metros, até o Ponto
P-8=P-4, de coordenadas geográficas 01 '10'20,00"N e
54'29'15,00"WGr.; segue daí, confrontando com a Terra Indígena Rio
Paro D'Este, com o azimute de 200'01'09" e distância de 20.285,24
metros, até o Ponto P-9=P-3, de coordenadas geográficas
01'OO'00,00"N e 54'33'00,00"WGr. Sul: segue do ponto antes descrito, confrontando com a Terra Indígena Rio Paro D'Este, com o azimute de 283'59'06" e a distância de 14.028,42 metros, até o Ponto P10=P-2, de coordenadas geográficas 01'Ol'50,00"N e
54'40'20,00"WGr., situado na confluência do Rio Paro De Este com O
Rio Citaré; segue daí, confrontando com a Terra Indígena Rio Paro
D'Este, com o azimute de 252'24'50" e distância de 61.957,34 metros, até o Marco SAT-10A=SAT-1, de coordenadas geográficas
00'51'42,49"N e 55'12'10,14"WGr., cravado na margem direita do
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napanemalUrucuriana; segue daí, confrontando com a Terra Indígena CuminapanemalUrucuriana, com o azimute de 251"33'28" e distância de 90.411,73 metros, até o Marco 8AT-11, cravado próximo à
confluência do Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cuminá com o Rio
Marapi, de coordenadas geográficas 00"36'12,12"N e
55"58'24,59"WGr.; segue daí até o Marco 8AT-12, com os seguintes
azimutes e distâncias: azimute de 215"03'29" e distância de 259,35
metros, chega-se ao Marco MAZ-1; deste, com o azimute de
215"03'47" e distância de 1.761,99 metros, chega-se ao Marco M-75;
deste, com o azimute de 215"04'18" e distância de 1.927,86 metros,
chega-se ao Marco M-76; deste, com o azimute de 215°04'57" e dístância de 2.185,13 metros, chega-se ao Marco M-77; deste, com o azimute de 215"05'45" e distância de 1.848,40 metros, chega-se ao marco M-78; deste, com o azimute de 215"06'28" e distância de 915,01
metros, chega-se ao marco 8AT-12, de coordenadas geográficas
00"32'15,03"N e 56"01'10,06"WGr. Oeste: segue do Marco 8AT-12 até
o Marco 8AT-13, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de
324"55'46" e distância de 2.071,74 metros, chega-se ao Marco M-79;
deste, com o azimute de 324"56'02" e distância de 1.962,33 metros,
chega-se ao Marco M-80, deste, com o azimute de 324"55'52" e distância de 2.013,26 metros, chega-se ao Marco M-81; deste, com o azimute de 324"56'03" e distância de 2.017,77 metros, chega-se ao Marco M-82; deste, com o azimute de 324"56'20" e distância de 2.050,77
metros, chega-se ao Marco M-83; deste, com o azimute de 324°56'24"
e distância de 1.827,57 metros, chega-se ao Marco M-84; deste, com o
azimute de 324"56'34" e distância de 2.114,03 metros, chega-se ao
Marco M-85; deste, com o azimute de 324°56'42" e distância de
1.991,01 metros, chega-se ao Marco M-86; deste, com o azimute de
324"56'59" e distância de 1.912,67 metros, chega-se ao Marco M-87;
deste, com o azimute de 324"57'17" e distância de 2.142,82 metros,
chega-se ao Marco 8AT-13, de coordenadas geográficas
00"41'11,00"N e 56"07'23,55"WGr., cravado na margem direita de
um igarapé afluente da margem direita do Rio Marapi; segue daí até
o Marco 8AT-14 com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de
309"58'53" e distância de 2.048,14 metros, chega-se ao Marco M-88;
deste, com o azimute de 309"59'23" e distância de 1.911,83 metros,
chega-se ao Marco M-89; deste, com o azimute de 309"59'47" e disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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tância de 2.113,54 metros, chega-se ao Marco M-90; deste, com o azimute de 310"00'12" e distância de 1.905,36 metros, chega-se ao Marco M-91; deste, com o azimute de 310'00'44" e distância de 1.944,54
metros, chega-se ao Marco M-92; deste, com o azimute de 310"01'04"
e distância de 2.045,55 metros, chega-se ao Marco M-93; deste, com o
azimute de 310'01'39" e distância de 1.980,37 metros, chega-se ao
Marco M-94; deste, com o azimute de 310"02'11" e distância de
2.022,96 metros, chega-se ao Marco M-95; deste, com o azimute de
310'02'40" e distância de 2.055,60 metros, chega-se ao Marco M-96;
deste, com o azimute de 310"03'00" e distância de 1.894,96 metros,
chega-se ao Marco M-97; deste, com o azimute de 310'03'09" e distância de 2.073,80 metros, chega-se ao Marco M-98; deste, com o azimute de 310'03'32" e distância de 2.048,58 metros, chega-se ao marco M-99; deste, com o azimute de 310'03'46" e distância de 1.485,29
metros, chega-se ao Marco SAT-14, de coordenadas geográficas
00"50'05,84"N e 56"17'55,95"WGr., cravado próximo à margem esquerda de um igarapé, afluente da margem direita do Rio Marapi;
segue dai até o Marco SAT-15, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 350'13'07" e distância de 1.386,86 metros, chega-se
ao Marco ME-101; deste, com o azimute de 350'13'18" e distância de
2.003,62 metros, chega-se ao Marco ME-102; deste, com o azimute
de 350'13'20" e distância de 2.070,97 metros, chega-se ao Marco ME103; deste, com o azimute de 350'13'12" e distância de 2.001,21 metros, chega-se ao Marco ME-104; deste, com o azimute de 350'13'40"
e distância de 1.954,99 metros, chega-se ao Marco ME-105; deste,
com o azimute de 350'14'00" e distância de 2.043,04 metros" chegase ao Marco SAT-15, de coordenadas geográficas 00"56'13,68"N e
56'18'58,84"WGr., cravado em local alagadiço, próximo à confluência de igarapés afluentes da margem direita do Rio Marapi; segue
daí até o Marco SAT-15A, com os seguintes azimutes e distâncias:
azimute de 11'46'42" e distância de 789,07 metros, chega-se ao Marco ME-106; deste, com o azimute de 11"50'14" e distância de 2.030,40
metros, chega-se ao Marco ME-107; deste, com o azimute de
11'51'37" e distância de 2.218,13 metros, chega-se ao Marco ME108; deste, com o azimute de 11'45'53" e distância de 2.057,18 metros, chega-se ao Marco ME-109; deste, com o azimute de 11'40'20" e
distância de 1.992,60 metros, chega-se ao Marco ME-110; deste, com
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o azimute de 11"34'21" e distância de 2.110,43 metros, chega-se ao
Marco ME-111; deste, com o azimute de 11"32'23" e distância de
1.994,22 metros, chega-se ao Marco ME-112; deste, com o azimute
de 11"31'25" e distância de 2.043,59 metros, chega-se ao Marco ME113; deste, com o azimute' de 11"29'38" e distância de 2.400,30 metros, chega-se ao Marco ME-114; deste, com o azimute de 11"28'29" e
distância de 2.100,69 metros, chega-se ao Marco ME-115; deste, com
o azimute de 11"28'13" e distância de 2.154,71 metros, chega-se ao
Marco ME-116; deste, com o azimute de 11"27'13" e distância de
2.356,33 metros, chega-se ao Marco ME-l17; deste, com o azimute
de 11"25'59" e distância de 2.010,86 metros, chega-se ao Marco ME118; deste, com o azimute de 11"26'20" e distância de 1.971,96 metros, chega-se ao Marco ME-119; deste, com o azimute de 11"26'25" e
distância de 2.016,97 metros, chega-se ao Marco ME-120; deste, com
o azimute de 11"25'52" e distância de 1.895,14 metros, chega-se ao
Marco ME-121; deste, com azimute de 11"25'23" e distância de
2.096,59 metros, chega-se ao Marco ME-122; deste, com o azimute
de 11"24'48" e distância de 2.046,20 metros, chega-se ao Marco SAT15A, de coordenadas geográficas 01"15'31,42"N e 56"15'03,51"WGr.;
segue daí até o Marco SAT-16, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 11"23'55" e distância de 2.019,36 metros, chega-se ao
Marco M-123; deste, com o azimute de 11"23'51" e distância de
2.119,56 metros, chega-se ao Marco M-124; deste, com azimute de
11"23'51" e distância de 1.788,06 metros, chega-se ao Marco M-125;
deste, com o azimute de 11"23'52" e distância de 2.092,41 metros,
chega-se ao Marco M-126; deste, com o azimute de 11"23'48" e distância de 2.209,00 metros, chega-se ao Marco M-127; deste, com o
azimute de 11"23'42" e distância de 1.939,84 metros, chega-se ao
Marco M-128; deste, com o azimute de 11"23'45" e distância de
1.979,70 metros, chega-se ao Marco M-129; deste, com o azimute de
11"23'53" e distância de 2.034,57 metros, chega-se ao Marco M-130;
deste, com o azimute de 11"23'56" e distância de 1.803,83 metros,
chega-se ao Marco M-131; deste, com o azimute de 11"23'58" e distância de 2.030,80 metros, chega-se ao Marco M-132; deste, com o
azimute de 11"24'05" e distância de 2.374,62 metros, chega-se ao
Marco M-133; deste, com o azimute de 11"24'08" e distância de
1.845,57 metros, chega-se ao Marco M-134; deste, com o azimute de
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11"24'07" e distância de 1.989,22 metros, chega-se ao Marco M134A; deste, com o azimute de 11"24'07" e distância de 1.960,74 metros, chega-se ao Marco M-135; deste com o azimute de 11"24'10" e
distância de 1.977,44 metros, chega-se ao Marco M-136; deste, com o
azimute de 11"24'13" e distância de 2.236,13 metros, chega-se ao
Marco M-137; deste, com o azimute de 11"24'09" e distância de
2.036,03 metros, chega-se ao Marco M-138; deste, com o azimute de
11"24'06" e distância de 2.064,60 metros, chega-se ao Marco M-139;
deste, com o azimute de 11"24'05" e distância de 2.206,00 metros,
chega-se ao Marco M-140; deste, com o azimute de 11"24'02" e distância de 1.920,40 metros, chega-se ao Marco M-141; deste, com o
azimute de 11"24'02" e distância de 2.170,55 metros, chega-se ao
Marco M-142; deste, com o azimute de 11"24'03" e distância de
2.048,16 metros, chega-se ao Marco M-143;deste, com o azimute de
11"23'56" e distância de 1.059,21 metros, chega-se ao Marco SAT-16,
cravado próximo à margem esquerda de um afluente do Rio Marapi,
de coordenadas geográficas 01"39'56,83"N e 56"10'09,38"WGr.; segue daí até o Marco SAT-17, com os seguintes azimutes e distâncias:
azimute de 306"52'24" e distância de 1.878,27 metros, chega-se ao
Marco MZ-146; deste, com o azimute de 306"52'33" e distância de
2.006,56 metros, chega-se ao Marco MZ-147; deste, com o azimute de
306"53'04" e distância de 1.934,19 metros, chega-se ao Marco MZ148; deste, com O azimute de 306"53'30" e distância de 2.108,77 metros, chega-se ao Marco MZ-149; deste, com O azimute de 306"53'44"
e distância de 2.004,04 metros, chega-se ao Marco MZ-150; deste,
com o azimute de 306"53'40" e distância de 2.047,20 metros, chegase ao Marco MZ-151; deste, com o azimute de 306"53'53" e distância
de 1.855,34 metros, chega-se ao Marco MZ-152; deste, com o azimute
de 306"54'04" e distância de 2.057,25 metros, chega-se ao Marco MZ153; deste, com o azimute de 306"54'21" e distância de 1.761,12 metros, chega-se ao Marco MZ-154; deste, com o azimute de 306"54'18"
e distância de 1.945,29 metros, chega-se ao Marco MZ-155; deste,
com o azimute de 306"54'28" e distância de 1.969,48 metros, chegase ao Marco MZ-156; deste, com o azimute de 306"54'18" e distância
de 2.047,53 metros, chega-se ao Marco MZ-157; deste, com O azimute
de 306"54'29" e distância de 2.031,35 metros, chega-se ao Marco MZ158; deste, com o azimute de 306"54'40" e distância de 1.981,14 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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tros, chega-se ao Marco MZ-159; deste, com o azimute de 306'54'30"
e distância de 2.001,78 metros, chega-se ao Marco MZ-160; deste,
com o azimute de 306'54'19" e distância de 2.063,03 metros, chegase ao Marco MZ-161; deste, com o azimute de 306"54'18" e distância
de 1.936,59 metros, chega-se ao MZ-162; deste, com o azimute de
306"54'11" e distância de 3.291,49 metros, chega-se ao Marco SAT-17,
de coordenadas geográficas 01"51'59,12"N e 56"26'04,69"WGr.; segue
daí até o Marco MZ-166, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 33"50'37" e distância de 1.989,74 metros, chega-se ao Marco
MZ-163; deste, com o azimute de 33"50'33" e distância de 1.946,47
metros, chega-se ao Marco MZ-164; deste, com o azimute de 33"50'41"
e distância de 4.105,11 metros, chega-se ao Marco MZ-165; deste,
com o azimute de 33"50'46" e distância de 2.456,09 metros, chega-se
ao Marco MZ-166, ponto inicial da descrição deste perímetro. A base
cartográfica utilizada refere-se às folhas NA-21-X-C e D, NA-21"Z·
A,B,C e D - Escala 1:250.000 - RadamlBrasil- Ano 1976.
Art. 2" Da superfície total deste decreto ficam excluídos
10.246.615,00m2 , destinados pelo Decreto nº 81.335, de 13 de fevereiro de 1978, ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 3' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2º da Constituição.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(13)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Alto Sepatini, localizada no Município de Lábrea, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
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19, § 1º, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Alto Sepatini, com superfície de
26.095,6979ha (vinte e seis mil e noventa e cinco hectares, sessenta
e nove ares e setenta e nove centiares) e perímetro de 96.839,77m
(noventa e seis mil e oitocentos e trinta e nove metros e setenta e
sete centímetros), situada no Município de Lábrea, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se
do Marco 8AT-A8-01, de coordenadas geográficas 07°59'38,56"8 e
66°29'37,90"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Acimã,
daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de
87'07'10,4" - 8.696,19m, até o Marco A8-02, de coordenadas geográficas 07'59'22,79"8 e 66'24'54,54"WGr., daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 73'05'02,9"8 -14.916,74m, até o
Marco 8AT/A8-03, de coordenadas geográficas 07'56'58,44"8 e
66'l7'09,77"WGr., situado na cabeceira do Igarapé Furo de Manaus;
Leste: do marco antes descrito, segue-se àjusante pelo citado igarapé na distância de 18.142,93m, até sua foz no Rio Sepatini, no Ponto
Digitalizado A8-04, de coordenadas geográficas 08'03'17,61"8 e
66°11 "32,24"WGr. Sul: do ponto antes descrito, segue-se à montante
pelo Rio 8epatini, na distância de 34.462,56m, até a foz do Igarapé
Alegria, do Ponto Digitalizado A8-05, de coordenadas geográficas
08º04'48,00"8 e 66'21'12,00"WGr. Oeste: do ponto antes descrito, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 291'18'42,1"16.764,lOm, até o Ponto Digitalizado A8-06, de coordenadas geográficas 08º01'33,00"8 e 66º29'43,00"WGr., localizado na cabeceira do
Igarapé Acimã, daí, segue-se àjusante pelo citado igarapé na distância de 3.857,25m, até o Marco 8AT/A8-01, inicial da descrição; confronta-se, neste trecho com a Terra Indígena Tumiã. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B-19-Z-D-VI, 8C-19-X-B-IIIEscala 1:100.000 D8G - Ano 1984.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
(14)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena São Pedro do Sepatini, localizada no Município de Lábrea,
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o art. 19,
§ 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, eo art. 5º do Decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. lº Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada São Pedro do Sepatini, com superfície de 27.644,2488ha (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e
quatro hectares, vinte e quatro ares e oitenta e oito centiares) e perímetro de 110.810,27 (cento e dez mil, oitocentos e dez metros e vinte
e sete centímetros), situada no Município de Lábrea, Estado do
Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se do Marco SAT-SP-01, de coordenadas geográficas
07º53'43,51"S e 65º53'59,41"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Inari; daí, segue-se jusante pelo citado igarapé, na distância de
29.261,16m, até a foz do igarapé sem denominação, no Ponto Digitalizado SP-02, de coordenadas geográficas 07º47'09,95"S e
65º42'48,09"WGr. Leste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo igarapé sem denominação, na distância de 5.554,19m, até a
foz do igarapé sem denominação, no Marco SAT/SP-03, de coordenadas geográficas 07º49'37,25"S e 65º43'43,20"WGr.; daí, segue-se por
à
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uma linha reta no azimute e distância de 171'10'21,1" e 4.812,12m,
até o Marco 8ATIP-04, de coordenadas geográficas 07'52'12,09"8 e
65'43'20,12"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Fortaleza; daí,
segue-se ajusante pelo citado igarapé, na distância de 8.187,40m,
até sua foz no Rio 8epatini, no Ponto Digitalizado 8P-05, de coordenadas geográficas 07º53'41,66"8 e 65º40'15,46"WGr. Sul: do ponto
antes descrito, segue-se a montante pelo Rio 8epatini, na distância
de 43.087,50m, até a foz do Igarapé Niterói, no Ponto Digitalizado
8P-06, de coordenadas geográficas 07º57'56,69"8 e 65º51'28,61''WGr.
Oeste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Niterói, na distância de 13.676,89m, até sua cabeceira, no Marco
8AT/8P-07, de coordenadas geográficas 07º55'22,71"8 e
65º56'56,62''WGr., daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 60'17'01,8" e 6.230,41m, até o Marco 8AT/8P-Ol, inicial da
descrição. A base cartográfica utilizada refere-se à folha 8B-20-Y-CN - Escala 1:100.000 - D8G - Ano 1984.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(15)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Camadeni, localizada
no Município de Pauini, Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena destiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8395
nada à posse permanente do grupo indígena Jamamadi, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Camadeni, com superfície de
150.930,5549ha (cento e cinqüenta mil, novecentos e trinta hectares, cinqüenta e cinco ares e quarenta e nove centiares) e perímetro
de 267.327,58m (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e
sete metros e cinqüenta e oito centímetros), situada no Município de
Pauini, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: NortelLeste: partindo do Ponto Digitalizado CA-Ol, de coordenadas geográficas 07'16'09,20"S e 67'20'19,70"WGr.; localizado na
foz do igarapé sem denominação no Rio Mamoriá; daí, segue-se a jusante pelo citado rio, na distância de 161.583,22m, até o Ponto Digitalizado CA-02, de coordenadas geográficas 07'19'18,00"S e
6W49'14,00"WGr.; localizado na foz do igarapé Duque. Sul: do ponto
antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Duque, na distância de 93.200,84m, até o Ponto Digitalizado CA-03, de coordenadas
geográficas 07'21'07,00"S e 67'19'59,00"WGr., localizado na cabeceira do citado igarapé; daí segue-se por uma linha reta no azimute e
distância de 269'58'40,2" - 1.499,78m, até o Ponto Digitalizado
CA-04, de coordenadas geográficas 07'21'07,20"S e
67'20'47,90"WGr., localizado na cabeceira do igarapé sem denominação; confronta-se, neste limite, com as Terras Indígenas CatipariJMamoriá e Água Preta/lnari. Oeste: do ponto antes descrito, segue-se a jusante pelo igarapé sem denominação, na distância de 1l.043,74m, até sua foz no Rio Mamoriá, no Ponto Digitalizado CA-Ol, inicial da descrição; confronta-se, neste limite, com
a Terra Indígena Água PretalInari. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SB-19-Z-D-I e II - Escala 1:100.000 - DSG - Ano
1984.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
I ris Rezende
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(16)

DECRETO DE 3 NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Inauinif Teuini, localizada nos municípios de Boca do Acre e
Pauini, Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § F, da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n'' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena J amamadi, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada InauinilTeuini, com superfície de
468.996,30ha (quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e seis hectares e trinta ares) e perímetro de 463.685,73m (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco metros e
setenta e três centímetros), situada nos Municípios de Boca do Acre
e Pauiui, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado PT-05, situado na confluência do Igarapé Bessurilha com o Igarapé Preto, de coordenadas
geográficas 07'35'06,27"8 e 68'26'26,31"WGr.; seguindo pelo Igarapé Preto no sentido montante por uma distância de 36.244,24m, chega-se ao Marco 8T-M23, situado em sua cabeceira com coordenadas
geográficas 07'45'12,62"8 e 68'13'14,92'WGr.; partindo do Marco
8T-M23, por uma linha reta de azimute verdadeiro de 151'54'33" e
distância de 1.023,lOm, chega-se ao Marco M-24, de coordenadas geográficas 07'45'40,63"8 e 68'12'57,17"WGr.; partindo do Marco M-24,
por uma linha reta de azimute verdadeiro de 151'53'56" e distância
de 1.979,83m, chega-se ao Marco M-25, de coordenadas geográficas
07'46'37,44"8 e 68'12'26,62"WGr.; partindo do Marco M-25, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 151'53'09" e distãncia de
1.990,59m, chega-se ao Marco M-26, com coordenadas geográficas
07'47'34,55"8 e 68'll'55,88'WGr.; partindo do Marco M-26, por uma
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linha reta de azimute verdadeiro de 151'51'47" e distância de
2.031,71m, chega-se ao marco 8T-08, situado na cabeceira do Igarapé Iguariã, com coordenadas geográficas 07'48'32,81"8 e
68'll'24,49"WGr.; partindo do Marco 8T-08, seguindo o citado igarapé por uma distância de 20.482,44m, no sentido jusante chega-se ao
Ponto Digitalizado PT-08, situado na sua confluência com o Igarapé
Arara, de coordenadas geográficas 07'45'15,02"8 e
68'02'58,48"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-08, seguindo o
citado igarapé no sentido montante por distância de 7.736,41m, chega-se ao Marco 8T-09, situado na cabeceira do mesmo igarapé, com
coordenadas geográficas 07'48'52,76"8 e 68"02'05,39"WGr.; partindo do Marco 8T-09, por uma linha reta de azimute verdadeiro de
145'34'49" e distância de 1.751,60m, chega-se ao Marco M-27, situado na cabeceira do Igarapé Saperiã com coordenadas geográficas
07'49'39,76"8 e 68'01'32,96"WGr.; partindo do Marco M-27, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de
72.270,46m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-ll, situado na sua
confluência com o Igarapé Caxiado com coordenadas geográficas
07'56'59,06"8 e 67'33'27,19"WGr.; Leste: partindo do Ponto Digitalizado PT-ll, seguindo o Igarapé Caxiado no sentido montante por
uma distância de 10.954,17m, chega-se ao Marco M-28, situado na
sua cabeceira com coordenadas geográficas 08'02'21,07"8 e
67'34'10,90"WGr.; partindo do Marco M-28, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 87'51'40" e distância de 681,96m chega-se ao
Marco 8T-10, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação
com coordenadas geográficas 08"02'20,10"8 e 67"33'48,64"WGr.;
partindo do Marco 8T-10, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de 3.347,62m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-14, situado na sua confluência com o Rio Teuini com coordenadas geográficas 08'03'37,13"8 e 67"32'49,21"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-14, seguindo o citado rio no sentido montante por
uma distância de 5.317,76m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-15,
situado na sua confluência com o Igarapé Remanso com coordenadas
geográficas 08'04'40,03"8 e 67'34'45,32"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-15, seguindo o citado igarapé no sentido montante por
uma distância de 5.663,64m, chega-se ao Marco 8T-M29, situado na
sua cabeceira com coordenadas geográficas 08'06'49,11"8 e
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67"33'00,77"WGr.; partindo do Marco 8T-M29, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"08'53" e distância de 2.050,35m chega-se
ao Marco M-30, de coordenadas geográficas 08"07'52,30"8 e
67"33'22,52"WGr.; partindo do Marco M-30, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"09'49" e distância de 2.082,38m, chegase ao Marco M-31, com coordenadas geográficas 08"08'56,41"8 e
67"33'44,62"WGr.; partindo do Marco M-31, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"09'41" e distância de 1.851,27m, chegase ao Marco M-32, com coordenadas geográficas 08"09'53,41"8 e
67"34'04,27"WGr.; partindo do Marco M-32, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"09'30" e distância de 2.026,60m, chegase ao Marco M-33, com coordenadas geográficas 08"10'55,80"8 e
67"34'25,78"WGr.; partindo do Marco M-33, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"09'20" e distância de 2. 112,32m, chega-se
ao Marco M-34, com coordenadas geográficas 08"12'00,84"8 e
67"34'48,19"WGr.; partindo do Marco M,34, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 199"09'54" e distância de 1.968,63m, chegase ao Marco ST-11, situado na margem direita do Igarapé Alto Alegre com coordenadas geográficas 08"13'01,39"8 e 67"35'09,09"WGr.;
partindo do Marco 8T-11, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de 6.809,06m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-18, situado na sua confluência com o Igarapé Mapiá com coordenadas geográficas 08"14'59,17"8 e 67"37'34,15"WGr.; 8ul: partindo do Ponto Digitalizado PT-18, seguindo pelo citado igarapé no sentido montante por uma distância de 15.662,96m, chega-se ao Marco
8T-12, situado na cabeceira do Igarapé Mapiá com coordenadas geográficas 08"12'50,69"8 e 67"44'16,74"WGr.; partindo do Marco 8T12, por uma linha reta de azimute verdadeiro de 294"28'52" e distância de 1.166,46m, chega-se ao Marco M-36, com coordenadas geográficas 08"12'35,11"8 e 67"44'51,48"WGr.; partindo do Marco M-36, por
uma linha reta de azimute verdadeiro de 294"29'11" e distância de
1.895,28m, chega-se ao Marco M-37, com coordenadas geográficas
08"12',09,71"8 e 67"45'47,92"WGr.; partindo do Marco M-37, por
uma linha reta de azimute verdadeiro de 294"29'41" e distância de
1.966,69m, chega-se ao Marco M-38, com coordenadas geográficas
08"11'43,34"8 e 67"46'46,48"WGr.; partindo do Marco M-38, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294"30'09" e distância de
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1.940,65m, chega-se ao Marco M-39, com coordenadas geográficas
08"11'17,31"8 e 67"47'44,27"WGr.; partindo do Marco M-39, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294°30'14" e distância de
1.940,95m, chega-se ao Marco M-40, com coordenadas geográficas
08"10'51,27"8 e 67°48'42,05"WGr.; partindo do Marco M-40, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294°30'43" e distância de
2.077,29m, chega-se ao Marco M-41, com coordenadas geográficas
08'10'23,39"8 e 67'49'43,90"WGr.; partindo do Marco M-41, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'31'00" e distância de
1.950,87m, chega-se ao Marco M-42, de coordenadas geográficas
08'09'57,20"8 e 67'50'41,97"WGr.; partindo do Marco M-42, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'30'18" e distância de
2.134,01m, chega-se ao Marco M-43, de coordenadas geográficas
08'09'28,56"8 e 67'51'45,50"WGr.; partindo do Marco M-43, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'30'33" e distância de
3.060,58m, chega-se ao Marco 8T-M44, de coordenadas geográficas
08'08'47,44"8 e 67'53'16,60"WGr.; partindo do Marco 8T-M44, por
uma linha reta de azimute verdadeiro de 294'33'17" e distância de
1.946,69m, chega-se ao Marco M-45, de coordenadas geográficas
08'08'21,29"8 e 67'54'14,53"WGr.; partindo do Marco M-45, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'33'54" e distância e
2.038,53m, chega-se ao Marco M-46, com coordenadas geográficas
08'07'53,86"8 e 67'55'15,18"WGr.; partindo do Marco M-46, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'33'27" e distância de
1.979,90m, chega-se ao Marco M-47, de coordenadas geográficas
08'07'27,23"8 e 67'56'14,09"WGr.; partindo do Marco M-47, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'32'57" e distância de
2.133,13m, chega-se ao Marco M-48, de coordenadas geográficas
08'06'58,53"8 e 67'57'17,56"WGr.; partindo do Marco M-48, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294°33'07" e distância de
1.967,67m, chega-se ao Marco M-49, de coordenadas geográficas
08'06'32,06"8 e 67'58'16,10"WGr.; partindo do Marco M-49, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294°33'28" e distância de
1.939,99m, chega-se ao Marco M-50, de coordenadas geográficas
08'06'05,95"8 e 67'59'13,81"WGr.; partindo do Marco M-50 por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'34'14" e distância de
1.990,29m, chega-se ao Marco M-51, de coordenadas geográficas
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08'05'39,15"8 e 68'OO'13,02"WGr.; partindo do Marco M-51, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 294'34'37" e distância de
2.067,64m, chega-se ao Marco 8T-13, situado na cabeceira do Igarapé Tracoá de coordenadas geográficas 08'05',11,27"8 e
68'0l'14,52"WGr.; partindo do Marco 8T-13, seguindo o igarapé citado no sentido jusante por uma distância de 7.362,03m, chega-se ao
Ponto Digitalizado PT-21, situado na sua confluência com o Igarapé
Kuzuri com coordenadas geográficas 08'05'15,22"8 e
68'04'29,11"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-21, seguindo o
citado igarapé no sentido montante por uma distância de 4.266,98m,
chega-se ao Marco 8T-14, com coordenadas geográficas
08'03'46,49"8 e 68'06'07,21"WGr.; partindo do Marco 8T-14, por
uma linha reta de azimute verdadeiro de 225'40'13" e distância de
1.711,98m, chega-se ao Marco M-52, de coordenadas geográficas
08'04'25,56"8 e 68'06'47,13"WGr.; partindo do Marco M-52, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 225'40'45" e distância de
2.038,56m, chega-se ao Marco M-53, de coordenadas geográficas
08'05'12,03"8 e 68'07'34,68"WGr.; partindo do Marco M-53, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 225'41'43" e distância de
1.951,60m, chega-se ao Marco M-54, de coordenadas geográficas
08'05'56,51"8 e 68'08'20,22"WGr.; partindo do Marco M-54, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 225'42'30" e distância de
2.022,87m, chega-se ao Marco M-55, de coordenadas geográficas
08'06'42,60"8 e 68'09'07,43"WGr.; partindo do Marco M-55, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 225'42'12" e distância de
2.009,00m chega-se ao Marco 8T-01, situado na confluência do Igarapé 8urumeri com o Rio Inauini com coordenadas geográficas
08'07'28,36"8 e 68'09'54,31"WGr.; partindo do Marco 8T-01, seguindo o citado rio no sentido jusante por uma distância de 1.636,84m,
chega-se ao Ponto Digitalizado PT-24, situado na confluência do Igarapé Oficina com o Rio Inauini de coordenadas geográficas
08'07'53,18"8 e 68'10'23,41"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado
PT-24, seguindo o citado igarapé no sentido montante por uma distância de 14.807,56m, chega-se ao Marco 8T-MO, situado na cabeceira do Igarapé Oficina com coordenadas geográficas 08'12'37,98"8 e
68'13'56,68"WGr.; partindo do Marco 8T-MO, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 316'43'33" e distância de 1.336,16m, chegaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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se ao Marco M-01, de coordenadas geográficas 08'12'06,38"8 e
68"14'26,67"WGr.; partindo do Marco M-01, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 316'40'37" e distância de 1.988,86m, chegase ao Marco M-02, com coordenadas geográficas 08'11'19,35"8 e
68'15'11,35"WGr.; partindo do Marco M-02, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 316'37'13" e distância de 1.997,48m, chegase ao Marco M-03, com coordenadas geográficas 08'10'32,16"8 e
68'15'56,28"WGr.; partindo do Marco M-03, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 316'34'55" e distância de 2.028,30m, chegase ao Marco M-04, com coordenadas geográficas 08'09'44,27"8 e
68'16'41,92"WGr.; partindo do Marco M-04, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 31'42'07" e distância de 468,71m, chega-se ao
Marco 8T-02, situado na cabeceira do Igarapé Jaci com coordenadas
geográficas 08'09'31,25"8 e 68'16'33,89"WGr.; partindo do Marco
8T-02, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de 7.526,17m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-27, situado na
sua confluência com o Rio Inauini com coordenadas geográficas
08'05'16,08"8 e 68"17'10,19"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado
PT-27, seguindo o citado rio no sentido montante por uma distância
de 4.134, 13m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-28, situado na sua
confluência com igarapé sem denominação com coordenadas geográficas 08"05'20,13"8 e 68'18'02,17"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-28, seguindo o citado igarapé no sentido montante por uma
distância de 2.401,06m, chega-se ao Marco 8T-03, situado na sua cabeceira com coordenadas geográficas 08'04'26,06"8 e
68'l7'46,36"WGr.; partindo do marco 8T-03, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 331'04'38" e distância de 263,73m, chega-se
ao Marco M-05, com coordenadas geográficas 08'04'18,56"8 e
68'l7'50,54"WGr.; partindo do marco M-05 por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 324'39'30" e distância de 1.903,96m, chegase ao Marco M-06, com coordenadas geográficas 08'03'28,05"8 e
68'18'26,61"WGr.; partindo do Marco M-06, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 324"40'38" e distância de 2.042,14m, chegase ao Marco M-07, com coordenadas geográficas 08'02'33,86"8 e
68'19'05,28"WGr.; partindo do Marco M-07, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 324'40'52" e distância de 1.991,56m, chegase ao Marco M-08, com coordenadas geográficas 08"01'41,01"8 e
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68'19'42,98"WGr.; partindo do Marco M-08, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 324'41'55" e distância de 1.968,16m, chegase ao Marco M-09, com coordenadas geográficas 08'00'48,77"8 e
68'20'20,22"WGr.; partindo do Marco M-09, por uma linha reta de
azimute verdadeiro de 324'43'32" e distância de 1.068,40m, chegase ao Marco 8T-MI0, situado na margem esquerda do Igarapé Água
Branca com coordenadas geográficas 08'00'20,39"8 e
68'20'40,42"WGr.; partindo do Marco 8T-MI0, seguindo o citado igarapé no sentido montante por uma distância de 22.925,59m, chegase ao Marco 8T-04, situado na sua cabeceira com coordenadas geográficas 07'58'59,06"8 e 68'30'05,10"WGr.; partindo do Marco 8T04, por uma linha reta de azimute verdadeiro de 269'17'36" e distância de 953,53m, chega-se ao Marco M-11, situado na cabeceira do
Igarapé Espinhara com coordenadas geográficas 07'58'59,48"8 e
68'30'36,24"WGr.; partindo do Marco M-11, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de 7.727,78m, chega-se ao
Ponto Digitalizado PT-33, situado na sua confluência com o Rio Pote
com coordenadas geográficas 08'02'23,22"8 e 68'32'05,27"WGr.;
partindo do Ponto Digitalizado PT-33, seguindo o citado rio no sentido montante por uma distância de 25.018,91m, chega-se ao Marco
8T-05, situado na sua cabeceira com coordenadas geográficas
07'59'05,60"8 e 68'43'35,89"WGr.; partindo do Marco 8T-05, por
uma linha reta de azimute verdadeiro de 281'09'09" e distância de
2.004,28m, chega-se ao Marco M-12, com coordenadas geográficas
07'58'53,02"8 e 68°44'40,13"WGr.; partindo do Marco M-12, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 281'08'21" e distância de
2.005,11m, chega-se ao Marco M-13, com coordenadas geográficas
07'58'40,44"8 e 68'45'44,40"WGr.; partindo do Marco M-13, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 281'07'56" e distância de
2.001,75m, chega-se ao Marco M-14, com coordenadas geográficas
07'58'27,89"8 e 68°46'48,57"WGr.; partindo do marco M-14 por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 281'07'11" e distância de
2.020,64m, chega-se ao Marco M-15, com coordenadas geográficas
07'58'15,24"8 e 68'47'53,34"WGr.; partindo do Marco M-15, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 281'06'59" e distância de
1.543,95m, chega-se ao Marco 8T-MI6, com coordenadas geográficas 07'58'05,56"8 e 68'48'42,83"WGr.; Oeste: partindo do Marco 8TCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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M16, por uma linha reta de azimute verdadeiro de 08°13'49" e distância de 1.998,84m, chega-se ao Marco M-17, com coordenadas geográficas 07°57'01,14"8 e 68'48'33,52"WGr.; partindo do marco M-17,
por uma linha reta de azimute verdadeiro de 08'14'23" e distância de
1.993,07m, chega-se ao Marco M-18, com coordenadas geográficas
07°55'56,91"8 e 68'48'24,22"WGr.; partindo do Marco M-18, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 08'16'03" e distância de
2.029,94m, chega-se ao Marco M-19, com coordenadas geográficas
07'54'51,49"8 e 68°48'14,72"WGr.; partindo do Marco M-19, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 08"17'56" e distância de
1.983,46m, chega-se ao Marco M-20, com coordenadas geográficas
07°53'47,57"8 e 68'48'05,40"WGr.; partindo do Marco M-20, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 08°19'34" e distância de
2.005,89m, chega-se ao marco M-21, com coordenadas geográficas
07'52'42,93"8 e 68'47'55,94"WGr.; partindo do Marco M-21, por uma
linha reta de azimute verdadeiro de 09"37'02" e distância de
1.275,10m, chega-se ao Marco 8T-06, situado na cabeceira do Igarapé Maburruã com coordenadas geográficas 07'52'01,99"8 e
68'47'49,00"WGr.; partindo do Marco 8T-06, seguindo o citado rio no
sentido jusante por uma distância de 47. 755,99m, chega-se ao Ponto
Digitalizado PT-01, situado na sua confluência com o Igarapé Kessuheri com coordenadas geográficas 07'36'48,20"8 e
68'37'1l,16"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-01, seguindo o
citado igarapé no sentido montante por uma distância de
13.015,69m, chega-se ao Marco M-22, situado na sua cabeceira com
coordenadas geográficas 07'38'29,15"8 e 68°31'17,67''WGr.; partindo
do Marco M-22, por uma linha reta de azimute verdadeiro de
212'22'29" e distância de 1.119,56m, chega-se ao Marco 8T-07, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação com coordenadas
geográficas 07'38'59,95"8 e 68'31'37,20"WGr.; partindo do Marco
8T-07, seguindo o citado igarapé no sentido jusante por uma distância de 4.129,60m, chega-se ao Ponto Digitalizado PT-04, situado na
sua confluência com o Igarapé Bessurilha com coordenadas geográficas 07°39'50,41"8 e 68'30'32,13"WGr.; partindo do Ponto Digitalizado PT-04, seguindo pelo citado igarapé no sentido jusante por uma
distância de 11.015,09m, chega-se ao Marco PT-05, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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SB-19-Z-C-IV; SB-19-Z-C-V; SB-19-Z-C-VI; SC-19-X-A-I; SC-19-XA-lI e SC-19-X-A-III, Escala 1:100.000 - DSG, Ano 1984.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(17)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Raimundão, localizada no Município de Alto Alegre, Estado de
Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n? 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Makuxi e Wapixana, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Raimundão, com superfície de
4.276,8088ha (quatro mil, duzentos e setenta e seis hectares, oitenta
ares e oitenta e oito centiares) e perímetro de 27.671,36m (vinte e
sete mil, seiscentos e setenta e um metros e trinta e seis centímetros), situada no Município de Alto Alegre, Estado de Roraima, que
se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se do Marco
M1-SAT, de coordenadas geográficas 02"54'19,52"Ne
61"21'42,24"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé Mucajá,
junto à confluência do Igarapé do Bicho; daí, segue-se por uma linha
reta no azimute e distância de 82"37'49,1" e 7.467,79m, até o Marco
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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M2-SAT, de coordenadas geográficas 02°54'50,35"N e
61"17'42,39"WGr., situado na margem direita do Rio Au-au. Leste:
do marco antes descrito, segue-se pela margem direita do Rio Au-au,
ajusante, na distância de 4.293,04m, até a foz do Igarapé Curupira,
no Marco M3-SAT, de coordenadas geográficas 02"53'04,09"N e
61'16'36,49"WGr., daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 179"54'00" e 3.255,84m, até o Marco MC-05, de coordenadas geográficas 02'51'17,94"N e 61°16'36,65"WGr. Sul: do marco antes descrito, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de
269'56'33" e 4.851,99m, até o Marco M5-SAT, de coordenadas geográficas 02'51'18,17"N e 61'19'14,44"WGr., situado na foz do igarapé sem denominação no Igarapé Mucajá, Oeste: do marco antes descrito, segue-se pela margem esquerda do Igarapé Mucajá, a montante, na distância de 7.802,70m, até O Marco M1-SAT, inicial da descrição. A base cartográfica utilizada refere-se à folha NA-20-X-D-IEscala 1:100.000 - DSG - Ano 1984.

Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2º, da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
[ris Rezende
(18)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Biá, localizada
nos Municípios de Carauari e Jutaí, Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1. 775, de 8 e janeiro de 1996,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Katukina, a seguir
descrita:

a Terra Indígena denominada Rio Biá, com superfície de
1.185.791,71ha (um milhão cento e oitenta e cinco mil, setecentos e
noventa e um hectares e setenta e um ares) e perímetro de
763.534,96m (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e
quatro metros, noventa e seis centímetros), situada nos Municípios
de Carauari e Jutaí, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos
seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado PT-Ol, de
coordenadas geográficas 03'51'06"8 e 67'27'49"WGr., situado na
confluência do Rio Jutaí com o Igarapé Patauá, segue no sentido
montante do citado igarapé chegando à sua cabeceira, no Marco
8AT-20, de coordenadas geográficas 04'22'00,98"8 e
67'09'47,14"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 168"36'56,3" e 1.878,59 metros, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 04'23'00,85"8 e 67'09'34,97"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 168'37'22,8" e
2.169,74 metros, até o Marco 8AT-21, de coordenadas geográficas
04'24'10,11"8 e 67'09'20,92"WGr., situado na cabeceira do Igarapé
Bacuri; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante, chega-se
a confluência com o Igarapé Ipixuna no Ponto Digitalizado PT-04, de
coordenadas geográficas 04'29'33"8 e 67'08'27"WGr. Leste: do ponto
antes descrito, segue no sentido jusante do citado igarapé até a sua
confluência com o Igarapé Granco, chega-se ao Ponto Digitalizado
PT-05, de coordenadas geográficas 04'28'36"8 e 67'13'41"WGr.; daí,
segue no sentido montante do citado igarapé até sua cabeceira no
Marco 8AT-22, de coordenadas geográficas 04'49'43,46"8 e
67'18'19,98"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 110'28'20,3" e 2.073,88 metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 04'50'06,87"8 e 67'17'16,87"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 110'27'16,1" e
2.255,67 metros, até o Marco 8AT-23, de coordenadas geográficas
04'50'32,41"8 e 67'16'08,21"WGr., situado na cabeceira do Igarapé
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Palmital; daí, segue pelo referido igarapé no sentido justante até
sua confluência com o Igarapé Ipixuna, no Ponto PT-08, de coordenadas geográficas 04"53'01"8 e 67"14'46''WGr.; daí, segue pelo Igarapé
Ipixuna no sentido montante até sua confluência com um igarapé
sem denominação no Ponto Digitalizado PT-09, de coordenadas geográficas 05"21'39"8 e 67"4TOO"WGr.; daí, segue pelo citado igarapé
no sentido montante, até a confluência com um igarapé sem denominação, no Marco 8AT-24, de coordenadas geográficas 05"23'58,04"8 e
67"51'39,30''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de 244"09'29,9" e 1.536,38 metros, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas 05"24'19,91"8 e 67"52'24,18''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 244"09'29,2" e
1.358,42 metros, até o Marco 8AT-25, de coordenadas geográficas
05"24'39,29"8 e 67"53'03,87"WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Pequeno. Sul: do ponto antes
descrito, segue no sentido justante do citado igarapé até sua confluência com o Rio Biá no Ponto Digitalizado PT-12, de coordenadas geográficas 05"26'47"8 e 67"5T08''WGr.; daí, segue no sentido montante do citado rio, até o Marco 8AT-26, de coordenadas geográficas
05"44'16,52"8 e 68"11'49,21''WGr.; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 223"51'23,0" e 50.059,83 metros, até o Marco
8AT-26, de coordenadas geográficas 05"44'16,51"8 e
68"11'49,21''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 316"39'40,4" e 2.101,12 metros, até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 05"43'26,81"8 e 68"12'36,16''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azímute e distância de 316"39'27,7" e
1.822,43 metros, até o Marco M-06, de coordenadas geográficas
05"42'43,71"8 e 68"13'16,88"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 316"39'04,2" e 1.985,19 metros, até o
Marco M-07, de coordenadas geográficas 05"41'56,76"8 e
68"14'01,25"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 316"39'00,7" e 2.112,74 metros, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 05"41'06,79"8 e 68"14'48,46"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 316"39'00,8" e
1.995,79 metros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas
05"40'19,58"8 e 68"15'33,06"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 316"38'49,8" e 1.949,23 metros, até o
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Marco M-10, de coordenadas geográficas 05°39'33,48"8 e
68"16'16,61''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 316°38'24,6" e 2.230,26 metros, até o Marco 8AT-27, de coordenadas geográficas 05"38'40,75"8 e 68°17'06,45"WGr., situado
próximo à cabeceira do Igarapé J acamim; daí, segue pelo referido
igarapé no sentido jusante até sua confluência com o Rio Mutum, no
Ponto Digitalizado PT-15, de coordenadas geográficas 05°37'16"8 e
68°22'38"WGr. Oeste: do ponto antes descrito, segue citado rio, no
sentido jusante, até sua confluência com igarapé sem denominação
no Ponto Digitalizado PT-16, de coordenadas geográficas 04"51'34"8
e 68°06'42"WGr.; daí segue, sentido montante do citado igarapé até
próximo a sua confluência com outro igarapé sem denominação, no
Marco 8AT-28, de coordenadas geográficas 04°53'00,12"8 e
68°00'48,44"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 42°00'08,3" e 1.549,38 metros, até o Ponto Digitalizado PT07, de coordenadas geográficas 04°52'22,56"8 e 68°00'14,84"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
41"38'24,9" e 1.199,27 metros, até o Marco M-ll, de coordenadas geográficas 04°51'53,34"8 e 67°59'49,0l"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 41"50'31,8" e 2.810,48 metros,
até o Marco 8AT-29, de coordenadas geográficas 04°50'45,09"8 e
67"58'48,25"WGr., situado próximo a cabeceira do Igarapé 8ão José;
daí, segue no sentido jusante do citado igarapé até sua confluência
com um de seus afluentes, no Marco 8AT-30, de coordenadas geográficas 04°48'35,00"8 e 67°55'33,55"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 12°52'49,9" e 2.230,89 metros, até o
Marco M-12, de coordenadas geográficas 04"47'24,14"8 e
67°55'17,52"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 12°52'25,6" e 2.126,37 metros, até o Marco M-13, de coordenadas geográficas 04°46'16,62"8 e 67°55'02,25"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 12°50'52,5" e 2.173,80
metros, até o Marco 8AT-31, de coordenadas geográficas
04°45'07,61"8 e 67°54'46,66''WGr., situado próximo do Igarapé Fundo; daí, segue no sentido jusante até sua confluência com um igarapé
sem denominação, até o Ponto Digitalizado PT-22, de coordenadas
geográficas 04°36'26"8 e 67°52'18"WGr.; daí, segue pelo citado igarapé no sentido montante até próximo da sua cabeceira chegando ao
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Ponto Digitalizado 8AT-32, de coordenadas geográficas
04"37'26,03"8 e 67"47'04,37"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 49"45'53,3" e 3.667,45 metros, até o Marco M14, de coordenadas geográficas 04"36'08,71"8 e 67"45'33,66"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 229"45'46,3" e
2.008,50 metros, até o Marco M-15, de coordenadas geográficas
04"36'51,04"8 e 67"46'23,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 49"45'22,3" e 3.999,99 metros, até o Marco 8AT33, de coordenadas geográficas 04"35'26,78"8 e 67"44'44,43"WGr., situado próximo a uma confluência do Igarapé Petrobrás com um de seus
afluentes; daí, segue no sentido jusante até sua confluência com um
igarapé sem denominação, no Marco 8AT-34, de coordenadas geográficas 04"16'25,67"8 e 67"45'41,89''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 90"06'18,1" e 2.462,81 metros, até o Marco
M-16, de coordenadas geográficas 04"16'25,66"8 e 67"44'22,01"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 15"18'09,0 e
4.137,59 metros, até o Marco M-17, de coordenadas geográficas
04"14'15,66"8 e 67"43'46,80"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 15"18'16,3" e 2.580,96 metros, até o Marco 8AT35, de coordenadas geográficas 04"12'54,59"8 e 67"43'24,84''WGr., situado próximo ao Igarapé da Onça; daí, segue pelo citado igarapé no sentido jusante até sua confluência com um igarapé sem denominação, no
Ponto Digitalizado PT-28, de coordenadas geográficas 04"06'03"8 e
67"42'02''WGr.; daí, segue no sentido montante do citado igarapé próximo de sua cabeceira, no Marco 8AT-36, de coordenadas geográficas
04"05'37,84"8 e 67"41'34,48''WGr.; daí, segue por uma linba reta passando pelo marco M-22 de azimute verdadeiro 51"45'42" e distância de
4.759,94 metros, até o Marco 8AT-37, de coordenadas geográficas
04"04'01,71"8 e 67"39'33,41''WGr., situado próximo a cabeceira do Igarapé Buda; daí, segue no sentido jusante o citado igarapé até sua confluência com um igarapé sem denominação, no Marco 8AT-38, de coordenadas geográficas 03"59'42,80"8 e 67"39'29,76''WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 59"27'27,2" e 2.068,58 metros, até o Marco M-23, de coordenadas geográficas 03"59'08,45"8 e
67"38'32,05''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 59"27'05,2" e 1.986,48 metros, até o Marco M-24, de coordenadas geográficas 03"58'35,48"8 e 67"37'36,64"WGr.; daí, segue por
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uma linha reta, com azimute e distância de 59"26'55,6" e 2.057,79
metros, até o Marco M-25, de coordenadas geográficas 03"58'01,33"8
e 67"36'39,25"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 59"24'45,2" e 1.820,20 metros, até o Marco 8AT-39, de coordenadas geográficas 03"57'31,12"8 e 67"35'48,50'l1WGr., situado
próximo do Igarapé do Branco; daí, segue pelo citado igarapé no sentido jusante até sua confluência com o Rio Biá, no Ponto Digitalizado Pl'33, de coordenadas geográficas 03"54'58"8 e 67"32'59"WGr.; daí, segue
pelo citado rio no sentido jusante até sua confluência com o Rio Jutaí,
no Ponto Digitalizado Pr-34, de coordenadas geográficas 03"53'50"8 e
67"33'12''WGr.; daí, segue no sentido jusante o citado até sua confluência com o Igarapé Patauá, chegando, assim, ao Ponto Digitalizado PrO1, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8A-19-Z-C; 8A-19-Z-D; 8B-19-X-A; 8B-19-X-B; 8B19-X-C e 8B-19-X-D - Escala 1:250.000 - D8G-Ano 1985.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(19)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Apinayé, localizada
nos Municípios de Itaguatins, Maurilândia
e Tocantinópolis, Estado do Tocantins.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1Q, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 5Q do Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai}, da terra indigena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apinayé, a seguir
descrita:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8411
a Terra Indígena denominada Apinayé, com superfície de
141.904,2092ha (cento e um mil, novecentos e quatro hectares, vinte
ares e noventa e dois centiares) e perímetro de 178.018,32 metros
(cento e setenta e oito mil, dezoito metros e trinta e dois centímetros), situada nos Municípios de Itaguatins, Maurilândia e Tocantinópolis, Estado do 'Iocantins, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do Marco MC 01=8AT-01, de coordenadas geográficas 06°01'03,52"8 e 47°54'17,21"WGr.; localizado na margem direita do Ribeirão São Bento, na margem direita de uma estrada vicinal de acesso ao povoado São Bento Veredão; daí, segue pela referida
estrada no sentido para o povoado, passando pelos seguintes marcos
com suas respectivas coordenadas geográficas: 02/2 (06°00'17,37"8 e
47°53'43,82"WGr.); 02/1 (05°59'27,19"8 e 47°52'56,47"Wgr.); até o
Marco MC-02, de coordenadas geográficas 05°58'47,57"8 e
47°52'24,71'WGr.; localizado no entroncamento da referída estrada
com a Rodovia BR-230 (Transamazônica) de acesso a AmarabáITocantinópolis; daí, segue pela referida rodovia, no sentido para a Cidade de Marabá, até o Marco MC 03=8AT-03, de coordenadas geográficas 05°58'37,05"8 e 47°52'33,50"WGr; localizado a 10,00 metros
da cabeceira da ponte sobre o Rio São Martinho, margem esquerda;
daí, segue pelo referido rio, sentido montante, até a sua cabeceira;
Marco MC 04=8AT-04, de coordenadas geográficas 05°56'11,87"8 e
47°42'03,90"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
72°45'57,5" e distância de 2.190,79 metros, até o Marco MC 05=8AT05, de coordenadas geográficas 05°55'51,09"8 e 47°40'55,82"WGr.;
localizado na cabeceira do Ribeirão Pecobo; daí, segue por uma linha
reta com azimute 109°05'34,8" e distância de 1.982,21 metros, até o
Marco MA 12, de coordenadas geográficas 05°56'12,46"8 e
47°39'55,11"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
109°12'06,9" e distância de 2.213,74 metros, até o Marco MA 11, de
coordenadas geográficas 05°56'36,48"8 e 47°38'47,29"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 109°07'20,1" e distância de
2.021,94 metros, até o Marco MA 10, de coordenadas geográficas
05°56'58,32"8 e 47°37'45,33"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 109°07'07,1" e distância de 3.861,84 metros, até o
Marco MA 09, de coordenadas geográficas 05°57'40,04"8 e
47°35'46,95"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8412
109'07'23,8" e distância de 1.943,37 metros, até o Marco MA 08, de
coordenadas geográficas 05'58'01,03"8 e 47°34'47,39"WGr.; daí, Segue por uma linha reta com azimute de 109°10'03,4" e distância de
2.176,08 metros, até o Marco MA 07 de coordenadas geográficas
05°58'24,58"8 e 47°33'40,71"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 109°02'45,1" e distância de 1.619,47 metros, até o
Marco MA 06, de coordenadas geográficas 05°58'42,01"8 e
47°32'51,05"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
109°05'35,7" e distância de 2.262,47 metros, até o Marco MA 05, de
coordenadas geográficas 05°59'06,42"8 e 47°31'41,66"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 109°04'33,8" e distância de
1.979,98 metros, até o Marco MA 04 de, coordenadas geográficas
05°59'31,26"8 e 47°30'30,96"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azímute de 109°04'25,4" e distância de 2.041,60 metros, até o
Marco MA 03, de coordenadas geográficas 05°59'49,75"8 e
47°29'38,31"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
109°04'08,5" e distância de 2.075,82 metros, até o Marco MA 02, de
coordenadas geográficas 06°00'12,11"8 e 47°28'34,65"WGr.; daí, eegue por uma linha reta com azimute de 109°03'30,9" e distância de
1.968,76 metros, até o Marco MA 01, de coordenadas geográficas
06°00'33,30"8 e 47°27'34,26"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 109°03'31,7" e distância de 2.002,99 metros, até o Marco
MC 06;8AT-06, de coordenadas geográficas 06°00'54,85"8 e
47°26'32,85"WGr.; localízado na foz do Ribeirão Botica, no Rio Tocantins. Leste: daí, segue pelo referido rio, no sentido montante, até
a confluência de um igarapé sem denominação, no Marco MC 07, de
coordenadas geográficas 06°13'21,06"8 e 47°23'56,06"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé, no sentido montante, até o Marco MC
OS;8AT-08, de coordenadas geográficas 06°13'43,42"8 e
47°23'57,44"WGr. Sul: daí, segue por uma linha reta com azimute de
268°18'30,8" e distância de 1.270,59 metros, até o Marco 09/3, de coordenadas geográficas 06°13'44,46"8 e 47°24'38,74"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 268°18'07,4" e distância de
1.986,01 metros, até o Marco 09/2, de coordenadas geográficas
06'13'46,07"8 e 47'25'43,30"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 268°17'41,9" e distância de 2.105,98 metros, até o Marco
09/1, de coordenadas geográficas 06°13'47,80"8 e 47°26'51,75"WGr.;
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daí, segue por uma linha reta com azimute de 268'17'14,4" e distância de 2.046,66 metros, até o Marco MC 09=8AT-09, de coordenadas
geográficas 06'13'49,48"8 e 47"27'58,27"WGr., localizado na margem esquerda da Rodovia GO-126, no sentido 'IbcantinópolislItaguatins, e no entroncamento de um caminho; daí, segue por uma linha reta com azimute de 216'38'45,62" e distância de 4.435,24 metros, até o Marco MA 10-3, de coordenadas geográficas 06'15'44,82"8
e 47'29'24,86"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
216'39'04,2" e distância de 1.851,36 metros, até o Marco MC 10/2, de
coordenadas geográficas 06'16'32,99"8 e 47'30'01,04"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 216'39'14,6" e distância de
2.037,67 metros, até o Marco MA 10/1, de coordenadas geográficas
06'17'25,99"8 e 47'30'40,85"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 216'39'28,3" e distância de 1.336,16 metros, até o Marco
MC 10=8AT-10, de coordenadas geográficas 06'18'00,75"8 e
47'31'06,97"WGr., localizado na cabeceira do Córrego Ribeirãozinho; daí, segue por uma linha reta com azimute de 170'00'23,9" e
distância de 2.165,16 metros, até o Marco MC 11/2, de coordenadas
geográficas 06'19'10,17"8 e 47'30'55,08"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 170001'00,4" e distância de 3.391,50 metros, até o Marco MC 11/1, de coordenadas geográficas 06'20'58,92"8
e 47'30'36,49"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
170'01'55,1" e distância de 2.320,94 metros, até o Marco MC 11-8AT11, de coordenadas geográficas 06'22'13,38"8 e 47'30'23,79"WGr.,
localizado na margem direita da Rodovia GO-291 no sentido TocantinópolislMarabá; daí, segue pela referida rodovia passando pelo
Marco MA 11/1, de coordenadas geográficas 06'23'00,39"8 e
47'31'19,22"WGr., localizado na margem direita do Córrego Prata,
até o Marco MC 12=8AT-12, de coordenadas geográficas
06'23'11,24"8 e 47'31'44,94"WGr., localizado no encontro da Rodovia GO-291 com a Rodovia BR-230 (Transamazônica). Oeste: daí, segue pela Rodovia BR-230 (Transamazônica) no sentido para a Cidade de Marabá, passando pelos seguintes marcos, com suas respectivas coordenadas geográficas: MA 12/01 (06'22'10,04"8 e
47'32'34,67"WGr.); MA 12/02 (06'21'07,68"8 e 47'33'29,93"WGr.);
MA 12/03 (06"19'57,03"8 e 47"35'19,46"WGr.); MA 12/04
(06'19'17,56"8 e 47'36'25,43"WGr.); MA 12/05 (06"18'13,30"8 e
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47°37'21,18"WGr.); MA 12/06 (06°17'07,83"8 e 47°38'14,81"WGr.);
MA 12/07 (06°16'35,96"8 e 47°39'06,18"WGr.); MA 12/08
(06°16'02,33"8 e 47°40'20,07"WGr.); MA 12/09 (06°15'22,85"8 e
47°41'06,39"WGr.); MA 12/10 (06°14'15,97"8 e 47°42'11,29"WGr.);
MA 12/11 (06°13'04,75"8 e 47°43'04,00"WGr.); MA 12/12
(06°11'10,39"8 e 47°43'17,I7"WGr.); MA 12/13 (06°09'58,11"8 e
47°43'28,34"WGr.); MA 12/14 (06°08'43,99"8 e 47°44'01,59"WGr.);
MA 12/15 (06°07'43,77"8 e 47°44'31,48"WGr.), até o Marco MC
13=8AT-13, de coordenadas geográficas 06°07'07,35"8 e
47°45'16,82"WGr., localizado na cabeceira do Ribeirão 8anto Bento e
na margem direita da referida rodovia (lugar denominado Lugarejo
D. Inês); daí, segue pelo referido ribeirão, no sentido jusante, até o
Marco MC 01=8AT-Ol, marco inicial da descrição deste perímetro. A
base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B 23-V-C, da D8G,
escala 1:100.000, ano de 1984, e 8B 23-Y-A, do IBGE, escala
1:100.000, ano de 1979.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(20)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Água Preta Ilnari, localizada no Município de Pauini, Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
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a Terra Indígena denominada Água Preta/lnari, com superfície de 139.763,6705ha (cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e três hectares, sessenta e sete ares e cinco centiares) e perímetro de 288.220,43m (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e
vinte metros e quarenta e três centímetros), situada no Município
de Pauini, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes
limites: Norte/Leste: partindo-se do Marco 8AT/AP-01, de coordenadas geográficas 07"18'07,89"8 e 67"30'39,88"WGr., localizado
na cabeceira do Rio Mamoriá; daí, segue-se jusante pelo citado
rio, na distância de 21.226,57 m, até o Ponto Digitalizado AP-02,
de coordenadas geográficas 07"16'09,20"8 e 67"20'19,70"WGr., localizado na foz do igarapé sem denominação; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na distância de 11.043,74m, até sua cabeceira, no Ponto Digitalizado AP-03, de coordenadas geográficas
07"21'07,20"8 e 67"20'47,90"WGr.; daí, segue-se por uma linha
reta no azimute e distância de 89"58'40,2" e 1.499,82m, até o Ponto Digitalizado AP-04, de coordenadas geográficas 07"21'07,00"8 e
67"19'59,00"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Duque; daí,
segue-se a jus ante pelo citado igarapé, na distância de
57.926,05m, até a foz do igarapé sem denominação, no Ponto Digitalizado AP-05, de coordenadas geográficas 07"24'31,80"8 e
66"59'15,90"WGr.; confronta-se, neste limite, com a Terra Indígena Camadeni; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na
distância de 8.736,62m, até sua cabeceira, no Ponto Digitalizado
AP-06, de coordenadas geográficas 07"28'47,50"8 e
67"00'07,00"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e
distância de 224"54'37,1" e 846,55m, até o Ponto Digitalizado AP07, de coordenadas geográficas 07"29'07,10"8 e 67"00'26,40"WGr.,
localizado na cabeceira do Igarapé Dois Irmãos; daí, segue-se a jusante pelo citado igarapé, na distância de 15.272,67m, até a foz do
Igarapé Inari, no Ponto Digitalizado AP-08, de coordenadas geográficas 07"34'44,50"8 e 66"56'36,60"WGr.; daí, segue-se ajusante
pelo Igarapé Inari, na distância de l1.968,42m, até o Ponto Digitalizado AP-09, de coordenadas geográficas 07"35'58,10"8 e
66"52'05,50"WGr.; daí, segue-se por uma reta no azimute e distância projetados de 17"40'30,1" e 7.242,19m, até o Ponto Digitalizado AP-10, de coordenadas geográficas 07"32'13,20"8 e
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66"50'54,90"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Brasileiro;
daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância projetados
de 141"43'55,5" e 11.462,98m, até o Ponto Digitalizado AP-ll, de coordenadas geográficas 07"37'04,90"8 e 66"47'01,90"WGr., localizado
no Igarapé Miritiá; daí, segue-se a jusante pelo citado igarapé, na
distância de 1.610,35m, até sua foz no Igarapé Inari, no Ponto Digitalizado AP-12, de coordenadas geográficas 07"37'34,40"8 e
66"47'44,20"WGr.; confronta-se, no trecho AP-05 ao AP-12, com a
Terra Indígena CatiparilMamoriá. Sul/Oeste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Inari, na distância de
10.774,15m, até o Marco 8AT/AP-13, de coordenadas geográficas
07"35'47,82"8 e 66"51'38,13"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta
no azimute de 200"41'06,0" e 8.623,42m, até o Marco 8AT-AP-14, de
coordenadas geográficas 07"40'10,84"8 e 66"53'16,19"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Purus; daí, segue-se a montante pelo
citado rio, na distância de 8.867,36m, até a foz do Igarapé Água Preta, no Ponto Digitalizado AP-15, de coordenadas geográficas
07"40'10,10"8 e 66"56'57,90"WGr.; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na distância de 15.348,26m, até a foz do Igarapé Sucuruju, no Ponto Digitalizado AP-16, de coordenadas geográficas
07"37'52,35"8 e 67"01'25,67"WGr.; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na distância de 6.429,49m, até sua cabeceira, no Marco 8AT/AP-17, de coordenadas geográficas 07"40'06,46"8 e
67"02'46,72"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 290"18'23,7" e 27.097,84m, até o Marco 8AT/AP-18, de coordenadas geográficas 07"35'03,90"8 e 67"16'37,17"WGr., localizado
na cabeceira do Igarapé Dois Irmãos; daí, segue-se a jusante pelo citado igarapé, na distância de 7.413,61m, até sua foz no Igarapé
Água Preta, no Ponto Digitalizado AP-19, de coordenadas geográficas 07"33'50,30"8 e 67"13'04,80"WGr.; daí, segue a montante pelo citado igarapé, na distância de 50.126,17m, até a foz do Igarapé Três
Bocas, no Ponto Digitalizado AP-20,de coordenadas geográficas
07"20'05,70"8 e 67"30'41,60"WGr.; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na distância de 3.277,91m, até sua cabeceira, no Marco 8AT/AP-21, de coordenadas geográficas 07"18'41,17"8 e
67"30'07,45"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 315"58'34,6" e 1.426,30m, até o Marco 8AT/AP-01, inicial
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da descrição. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SB-19Z-C-III; SB-19-D-I, 11, VI e V - Escala 1:100.000 - DSG - Ano
1984.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,3 de novembro de 1997, 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
(21)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Acimã, localizada no
Município de Lábrea, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1", da Lei n Q 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5Q do Decreto n Q 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Apurinã, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Acimã, com superfície de
40.686,0340ha (quarenta mil, seiscentos e oitenta e seis hectares,
três ares e quarenta centiares) e perímetro de 110.117,0Im (cento e
dez mil, cento e dezessete metros e um centímetro), situada no Município de Lábrea, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se do Ponto Digitalizado AC-Ol, de
coordenadas geográficas 07°47'58,45"S e 66°18'31,49"WGr., localizado na foz do Igarapé Machadínho ou Anori no Rio Acimã; daí, seguese a jusante pelo citado rio, na distância de 23.284,41m, até a foz do
Igarapé Sepatini, no Ponto Digitalizado AC-02, de coordenadas geográficas 07°48'07,74"S e 66°09'38,11"WGr.; daí, segue-se a montante
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pelo citado igarapé, na distância de 3.190,30m, até sua cabeceira, no
Marco 8AT/AC-03, de coordenadas geográficas 07'46'30,92"8 e
66'09'59,19"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 352'48'05,7" -1.972,54m, até o Marco 8AT/AC-04, de Coordenadas geográficas 07'45'27,32"8 e 66'10'07,67"WGr., localizado
na cabeceira do Igarapé Grande; daí, segue-se ajusante o citado igarapé, na distância de 15.279,56m, até o Marco 8AT/AC-05, de coordenadas geográficas 07'44'39,54"8 e 66'02'19,52"WGr. Leste: do
marco antes descrito, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 181'23'51,1" - 4.680,83m, até o Marco 8AT/AC-06, de coordenadas geográficas 07'47'11,74"8 e 66'02'22,18"WGr., localizado
na foz do Igarapé Jaci no Rio Acimã. Sul: do marco antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Jaci, na distância de 44.925,01m,
até sua cabeceira, no Marco 8AT/AC-07, de coordenadas geográficas
07'56'05,71"8 e 66'l7'42,00"WGr. Oeste: do marco antes descrito,
segue-se por uma linha reta no azimute e distância de 347'30'31,8"
- 1.885,69m, até o Marco 8AT/AC-08, de coordenadas geográficas
07'55'05.91"8 e 66'l7'55,70"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Machadinho ou Anori; daí, segue-se ajusante pelo citado igarapé,
na distância de 14.898,67m, até o Ponto AC-01, inicial da descrição.
A base cartográfica utilizada refere-se à folha 8B-19-Z-D-VI, Escala
1:100.000, D8G - Ano 1984.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(22)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Kanamari do Rio Juruá, localizada nos Municípios de Eurinepé,
Itamarati e Pauini, Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçào que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o art.
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19, § 1°, da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kanamari, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Kanamari do Rio J uruá, com superfície de 596.433,64ha (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e três hectares e sessenta e quatro ares) e perímetro
de 550.731,40m (quinhentos e cinqüenta mil setecentos e trinta e
um metros e quarenta centímetros), situada nos Municípios de Eurinepé, Itamarati e Pauini, Estado do Amazonas, que se circunscreve
aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto Digitalizado PT-01,
de coordenadas geográficas 06'37'25"8 e 69'33'43"WGr., situado na
confluência do Igarapé Grande com o Rio Juruá, segue por este, no
sentido jusante, até Ponto Digitalizado PT-02, de coordenadas geográficas 06'37'07"8 e 69'31'09"WGr., situado na confluência com o
Igarapé Palhal; daí, segue pelo furo do referido igarapé no sentido
montante até o Ponto Digitalizado PT-03, de coordenadas geográficas 06'36'20"8 e 69'27'34"WGr., situado na confluência com o Igarapé Boliviano; daí, segue pelo referido igarapé no sentido montante,
até o Marco 8AT-02, de coordenadas geográficas 06'41'16,72"8 e
69"20'21,01"WGr., situado na confluência com o Igarapé Santa Rita;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
114'12'01,5" e 1.702,05 metros, até o Marco M-01, de coordenadas
geográficas 06'38'08,462"8 e 69'25'30,390"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 114"12'52,0" e 2.323,37 metros, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 06'38'39,552"8 e
69"24'21,405''WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 114"13'40,2" e 1.387,44 metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 06"38'58,127"8 e 69'23'40,213''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 124'45'53,0" e
2.032,30 metros, até o Marco M-04, de coordenadas geográficas
06'39'35,907"8 e 69'22'45,867"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 124'47'17,5" e 3.046,11 metros, até o
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Marco M-05, de coordenadas geográficas 06°40'32,564"8 e
69°21'24,428"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 124"48'30,9" e 2.372,72 metros, até o Marco 8AT-03, de
coordenadas geográficas 06"37'45,70" e 69"26'20,93"WGr., situado
na confluência do Igarapé Três Bocas com o Igarapé Matrinchã; daí,
segue pelo Igarapé Matrinchã no sentido montante, até o Marco
8AT-06, de coordenadas geográficas 06"45'35,70"8 e
69"20'35,03"WGr., situado próximo a sua cabeceira; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 170"47'50,1" e 1.599,98
metros, até o Marco MI-06, de coordenadas geográficas
06°46'27,14"8 e 69°20'26,73"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 170°47'34,8" e 1.997,93 metros, até o
Marco M-07, de coordenadas geográficas 06"47'31,37"8 e
69"20'16,36"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 170°47'17,4" e 1.994,65 metros, até o Marco M-08, de coordenadas geográficas 06°48'35,50"8 e 69°20'06,00''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 170"46'57,5" e
1.992,52 metros, até o Marco M-09, de coordenadas geográficas
06"49'39,55"8 e 69"19'55,65''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 170°46'34,9" e 2.047,60 metros, até o
Marco M-10, de coordenadas geográficas 06°50'45,38"8 e
69"19'45,00"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 79"06'08,5" e 1.998,95 metros, até o Marco MI-01, de coordenadas geográficas 06"50'33,11"8 e 69"18'41,04"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 79"05'41,3" e
2.282,42 metros, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas
06"50'19,10"8 e 69"17'28,01"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 79"05'12,3" e 2.132,02 metros, até o Marco MI-13, de coordenadas geográficas 06°50'05,99"8 e
69"16'19,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 79"04'30,2" e 2.122,99 metros, até o Marco MI-14, de coordenadas geográficas 06"49'52,93"8 e 69°15'11,90"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 79"02'20,3" e
2.140,64 metros, até o Marco M-15, de coordenadas geográficas
06"49'39,71"8 e 69"14'03,42"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 79"02'01,0" e 2.150,46 metros, até o Marco 8AT-6/A, de coordenadas geográficas 06"49'26,42"8 e
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69"12'54,62"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 111"35'55,3" e 2.206,82 metros, até o Marco MI-17, de coordenadas geográficas 06"49'52,90"8 e 69"11'47,78"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 111"32'48,3" e
2.194,77 metros, até o Marco MI-18, de coordenadas geográficas
06"50'19,18"8 e 69"10'41,28"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 111"30'14,6" e 2.169,33 metros, até o
Marco M-19, de coordenadas geográficas 06"50'45,10"8 e
69"09'35,53"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 25"37'18,5" e 2.011,98 metros, até o Marco M-20, de coordenadas geográficas 06"49'46,03"8 e 69"09'07,16"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 25"36'58,4" e 1.915,84
metros, até o Marco M-21, de coordenadas geográficas 06"48'49,78"8
e 69"08'40,15"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 25"36'44,1" e 1.307,35 metros, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 06°48'11,39"8 e 69°08'21,73"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 106"46'40,5" e
1.685,86 metros, até o Marco M-23, de coordenadas geográficas
06"48'27,26"8 e 69"07'29,15"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 106"46'20,3" e 2.045,52 metros, até o
Marco M-24, de coordenadas geográficas 06"48'46,49"8 e
69"06'25,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 106"46'01,3" e 1.996,40 metros, até o Marco MI-25, de coordenadas geográficas 06"49'05,26"8 e 69"05'23,07"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 106"46'22,2" e
2.115,68 metros, até o Marco 8AT-07, de coordenadas geográficas
06"49'25,16"8 e 69"04'1707"WGr, situado na cabeceira do Igarapé
São Miguel; daí, segue pelo citado Igarapé no sentido jusante, até
sua confluência com o Rio Xeruã, no Ponto Digitalizado PT-13, de coordenadas geográficas 06"43'56"8 e 68"51'52"WGr.; daí, segue o citado
rio no sentido jusante, até o Marco 8AT-08, de coordenadas geográficas 06"39'04,88"8 e 68"16'49,32"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180"20'01,9" e 1.799,84 metros, até o
Marco M-27, de coordenadas geográficas 06"40'03,48"8 e
68"16'49,57"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 90"20'12,4" e 2.146,44 metros, até o Marco M-28, de coordenadas geográficas 06"40'03,78"8 e 68°15'39,67"WGr.; daí, segue por
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uma linha reta, com azimute e distância de 90"19'41,6" e 2.231,92
metros, até o Marco 8AT-09, de coordenadas geográficas
06'40'04,10"8 e 68'14'26,98"WGr, situado próximo ao Igarapé Belo
Horizonte; Leste: do marco antes descrito, o citado igarapé no sentido montante, até o Marco 8AT-10, de coordenadas geográficas
06'56'10,44"8 e 68'27'34,41"WGr, situado em sua cabeceira; daí, Segue por uma linha reta, com azimute e distância de 212'36'07,2" e
1.949,41 metros, até o Marco M-29, de coordenadas geográficas
06'57'03,95"8 e 68'28'OS,58"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 212'36'16,0" e 2.339,85 metros, até o
Marco M-30, de coordenadas geográficas 06'58'08,18"8 e
68'28'49,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 212'36'38,8" e 2.366,75 metros, até o Marco M-31, de COOrdenadas geográficas 06'59'13,15"8 e 68'29'31,09''WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240'17'30,6" e
1.944,60 metros, até o Marco M-32, de coordenadas geográficas
06'59'44,59"8 e 68'30'26,1l"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240'17'58,7" e 2.132,08 metros, até o
Marco M-33, de coordenadas geográficas 07'00'19,05"8 e
68'31'26,43"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 240"17'43,6" e 2.253,10 metros, até o Marco M-34, de coordenadas geográficas 07'00'55,47"8 e 68'32'30,18"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240'20'30,4" e
2.20S,96 metros, até o Marco M-35, de coordenadas geográficas
07'01'31,12"8 e 68'33'32,71"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240"21'53,9" e 2.006,41 metros, até o
Marco M-36, de coordenadas geográficas 07'02'03,48"8 e
68'34'29,53"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 240'23'47,9" e 2.098,19 metros, até o Marco M-37, de coordenadas geográficas 07'02'37,29"8 e 68'35'28,96"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240'23'56,5" e
2.063,57 metros, até o Marco 8AT-10A, de coordenadas geográficas
07'03'10,54"8 e 68'36'27,42"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240'23'37,5" e 1.965,73 metros, até o
Marco M-39, de coordenadas geográficas 07'03'42,20"8 e
68'37'23,10"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 240'23'20,5" e 2.109,76 metros, até o Marco M-40, de coorCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p.
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denadas geográficas 07°04'16,20"8 e 68°38'22,87"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240°23'57,3" e
2.099,46 metros, até o Marco M-41, de coordenadas geográficas
07'04'50,01"8 e 68°39'22,35"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240°23'55,6" e 2.074,53 metros, até o
Marco M-42, de coordenadas geográficas 07°05'23,43"8 e
68°40'21,13'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 240°23'53,9" e 2.128,68 metros, até o Marco M-43, de coordenadas geográficas 07'05'57,71"8 e 68°41'21,44"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240°24'19,1" e
1.996,32 metros, até o Marco M-44, de coordenadas geográficas
07°06'29,85"8 e 68°42'18,01"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240°23'52,8" e 2.240,47 metros, até o
Marco M-45, de coordenadas geográficas 07°07'05,93"8 e
68'43'21,49"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 240°23'33,3" e 1.984,04 metros, até o Marco M-46, de coordenadas geográficas 07°07'37,89"8 e 68°44'17,71"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 240°27'26,6" e
2.047,11 metros, até o Marco M-47, de coordenadas geográficas
07°08'10,79"8 e 68°45'15,76"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240'28'11,6" e 2.110,16 metros, até o
Marco 8AT-ll, de coordenadas geográficas 7°08'44,69"8 e
68°46'15,60"WGr.; Sul: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 292°23'02,7" e 1.976,12 metros, até
o Marco M-48, de coordenadas geográficas 07°08'20,21"8 e
68°47'15,19"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292°22'32,3" e 2.030,67 metros, até o Marco M-49, de coordenadas geográficas 07°07'55,06"8 e 68°48'16,42"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292°22'18,9" e
1.962,37 metros, até o Marco M-50, de coordenadas geográficas
07°07'30,76"8 e 68°49'15,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292°22'02,3" e 1.976,51 metros, até o
Marco M-51, de coordenadas geográficas 07°07'06,29"8 e
68°50'15,19"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292°21'58,0" e 2.003,97 metros, até o Marco M-52, de coordenadas geográficas 07°06'41,48"8 e 68°51'15,62"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292°21'37,5" e
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2.023,83 metros, até o Marco M-53, de coordenadas geográficas
07"06'16,42"8 e 68º52'16,64"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 292º21'13,5" e 2.054,32 metros, até o Marco M54, de coordenadas geográficas 07º05'51,00"8 e 68'53'18,59"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
292'20'57,0" e 1.935,47 metros, até o Marco M-55, de coordenadas geográficas 07'05'27,04"8 e 68"54'16,95''WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 292'20'40,5" e 847,09 metros, até o
Marco 8AT-11A, de coordenadas geográficas 7'05'16,56"8 e
68'54'42,49"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292'19'38,0" e 1.110,24 metros, até o Marco M-56, de coordenadas geográficas 07'05'02,83"8 e 68'55'15,98"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292'19'40,2" e
1.972,70 metros, até o Marco M-57, de coordenadas geográficas
07'04'38,44"8 e 68'56'15,47"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292'19'55,5" e 2.080,84 metros, até o
Marco M-58, de coordenadas geográficas 07'04'12,69"8 e
68'57'18,22"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292'24'07,1" e 1.982,65 metros, até o Marco M-59, de coordenadas geográficas 07'03'48,09"8 e 68'58'17,97"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292'24'18,6" e
1.943,27 metros, até o Marco M-60, de coordenadas geográficas
07'03'23,97"8 e 68'59'16,54"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292'24'29,3" e 1.928,95 metros, até o
Marco M-61, de coordenadas geográficas 07'03'00,03"8 e
69'OO'14,67"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292'24'44,5" e 2.044,50 metros, até o Marco M-62, de coordenadas geográficas 07'02'34,64"8 e 69'o1'16,28"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292'25'02,4" e
1.905,72 metros, até o Marco M-63, de coordenadas geográficas
07'02'10,97"8 e 69'02'13,70"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292'25'13,3" e 2.007,04 metros, até o
Marco M-64, de coordenadas geográficas 07"01'46,04"8 e
69'03'14,17"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 292'25'33,0" e 1.943,23 metros, até o Marco M-65, de coordenadas geográficas 07'01'21,89"8 e 69'04'12,72"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 292'25'43,1" e
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2.131,01 metros, até o Marco M-66, de coordenadas geográficas
07'00'55,40"8 e 69'05'16,92"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292'26'01,8" e 2.146,68 metros, até o
Marco M-67, de coordenadas geográficas 07'00'28,71"8 e
69'06'21,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 220'03'14,6" e 2.074,47 metros, até o Marco M-68, de coordenadas geográficas 07'01'20,41"8 e 69'07'05,12"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 219'06'31,8" e
1.313,08 metros, até o Ponto Digítalizado PT-06, de coordenadas geográficas 07'01'53,58"8 e 69'07'32,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 222'08'25,0" e 600,43 metros,
até o Marco M-69, de coordenadas geográficas 07'02'08,08"8 e
69'07'45,26"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 220'03'56,4" e 2.015,10 metros, até o Marco M-70, de coordenadas geográficas 07'02'58,29"8 e 69'08'27,55"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 220'03'58,6" e
1.492,34 metros, até o Marco 8AT-12, de coordenadas geográficas
07'03'35,47"8 e 69'08'58,88"WGr., situado próximo a confluência do
Rio Pauini e o Igarapé Maparauá; daí, segue pelo citado igarapé no
sentido montante, até o Marco 8AT-13, de coordenadas geográficas
07'05'43,96"8 e 69'24'12,35"WGr, situado na confluência com um de
seus afluentes; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 230'49'37,0" e 1.609,23 metros, até o Marco MI-71, de coordenadas geográficas 07'06'17,02"8 e 69'24'53,05"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 230'49'39,2" e 1.984,69
metros, até o Marco MI-72, de coordenadas geográficas
07"06'57,80"8 e 69"25'43,24"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 230"49'30,7" e 1.995,70 metros, até o
Marco MI-73, de coordenadas geográficas 07'07'38,81"8 e
69"26'33,72"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 230'49'28,9" e 1.982,56 metros, até o Marco MI-74, de coordenadas geográficas 07"08'19,54"8 e 69"27'23,87"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 230"49'19,0" e
1.993,96 metros, até o Marco MI-75, de coordenadas geográficas
07"09'00,51"8 e 69"28'14,30"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 230"49'16,8" e 1.988,52 metros, até o
Marco MI-76, de coordenadas geográficas 07'09'41,36"8 e
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69"29'04,60''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 230"49'21,6" e 1.978,39 metros, até o Marco MI-77, de coordenadas geográficas 07"10'22,01"8 e 69"29'54,65"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 230"49'38,7" e
2.001,34 metros, até o Marco M-78, de coordenadas geográficas
07"11'03,12"8 e 69"30'45,28"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 267"18'57,9" e 2.043,13 metros, até o
Marco MI-79, de coordenadas geográficas 07"11'06,16'8 e
69"31'51,83''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 267"19'07,4" e 1.976,80 metros, até o Marco MI-80, de coordenadas geográficas 07"11'09,09"8 e 69"32'56,21"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 268"18'26,8"
e 1.310,57 metros, até o Ponto PT-04, de coordenadas geográficas
07"11'10,30"8 e 69"33'38,93"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 265"22'49,8" e 666,98 metros, até o
Marco MI-81, de coordenadas geográficas 07"11'12,03"8 e
69"34'00,61"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 267"19'26,8" e 1.964,51 metros, até o Marco MI-82,
de coordenadas geográficas 07"11'14,93"8 e 69"35'04,60"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
267"19'43,3" e 1.988,60 metros, até o Marco MI-83, de coordenadas geográficas 07"11'17,87"8 e 69"36'09,37"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 267"19'55,2" e
2.018,79 metros, até o Marco MI-84, de coordenadas geográficas
07"11'20,84"8 e 69"37'15,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 267"19'51,7" e 1.988,45 metros, até o
Marco MI-85, de coordenadas geográficas 07"11'23,76"8 e
69"38'19,89"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 267"19'58,8" e 1.990,88 metros, até o Marco 8AT-14,
de coordenadas geográficas 07"11'26,70"8 e 69"39'24,74"WGr, situado próximo a confluência do Igarapé Farrabamba com o Igarapé Itucumã; Oeste: do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Itucumã no sentido jusante, até o Ponto Digitalizado PT-22,
de coordenadas geográficas 06"59'40"8 e 69"43'30"WGr, situado
na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue
pelo citado igarapé no sentido montante, até o Ponto Digitalizado PT-23, de coordenadas geográficas 07"02'30"8 e
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69"43'20"WGr.; situado próximo a sua confluência com o Igarapé
Alegrete; daí, segue pelo Igarapé Alegrete no sentido montante,
até o Marco 8AT-15, de coordenadas geográficas 06"56'53,50"8 e
69"42'37,83"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 358°15'00,4" e 1.998,89 metros, até o Marco MI-86,
de coordenadas geográficas 06°55'48,428"8 e 69°42'39,722"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
358'14'40,4" e 1.999,56 metros, até o Marco M-87/A, de coordenadas geográficas 06°54'43,344"8 e 69°42'41,620"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 358°14'33,7" e
1.397,08 metros, até o Marco 8AT-16, de coordenadas geográficas
06°53'57,870"8 e 69'42'42,948"WGr, situado próximo ao Igarapé 8amauma; daí, segue pelo Igarapé 8amauma no sentido jusante, até o
Ponto Digitalizado PT-26, de coordenadas geográficas
06°45'34"8 e 69'43'04"WGr, situado próximo a confluência do
Igarapé 8amauma com o Igarapé Escondido; daí, segue pelo Igarapé Escondido no sentido montante, até o Marco 8AT-17, de coordenadas geográficas 06°45'46,63"8 e 69°42'39,50"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 26°18'12,2" e
1.982,32 metros, até o Marco MI-87, de coordenadas geográficas
06"44'48,79"8 e 69'42'10,80"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 26°16'46,2" e 2.000,17 metros, até o
Marco MI-88, de coordenadas geográficas 06°43'50,43"8 e
69'41'41,88"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 26'15'06,8" e 1.999,39 metros, até o Marco MI-89, de
coordenadas geográficas 06'42'52,08"8 e 69'41'12,99"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 26°14'28,2" e
1.998,80 metros, até o Marco M-90, de coordenadas geográficas
06'41'53,74"8 e 69'40'44,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 26'12'44,3" e 1.594,65 metros, até o Marco 8AT-18, de coordenadas geográficas 06°41'07,20"8 e
69'40'21,1l"WGr, situado na confluência do Igarapé Grande com um
de seus afluentes; daí, segue pelo Igarapé Grande no sentido jusante
até o Ponto Digitalizado PT-Ol, início da descrição deste perímetro.
A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B-19-Y-B-V e VI;
8B-19-Y-D-I1 e III; 8B-19-Z-A-IV e V e 8B-19-Z-C-I - Escala
1:250.000 - D8G - Ano 1984.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(23)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrcüiva da Terra Indígena Catipari IMamoriá,
localizada no Município de Pauini, Estado
do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcaçâo administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indigena
destinada à posse permanente do grupo indigena Apurinã, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada CatiparilMamoriá, com superfície de 115.044,3509ha (cento e quinze mil e quarenta e quatro hectares, trinta e cinco ares e nove centiares) e perímetro de 253.136,39m
(duzentos e cinqüenta três mil, cento e trinta e seis metros e trinta e
nove centímetros), situada no Município de Pauiui, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo-se do
Ponto Digitalizado CM-01, de coordenadas geográficas 07"24'31,80"8
e 66°59'15,90"WGr., localizado na foz de um igarapé sem denominação no Igarapé Duque; daí; segue-se ajusante pelo citado Igarapé, na
distância de 35.275,02m, até o Ponto Digitalizado CM-02, de coordenadas geográficas 07°19'18,00"8 e 66°49'14,00"WGr., localizado junto
a sua foz no Rio Mamoriá, confronta-se, neste limite, com a Terra Indígena Camadeni; daí, segue-se ajusante pelo Rio Mamoriá, na distância de 96.655,03m, até a foz do Igarapé Caruá, no Ponto Digitalizado CM-03, de coordenadas geográficas 07°31'09,70"8 e
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66'29'1O,67"WGr. Leste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Caruá na distância de 10.047,30m, até o Marco
8AT/CM-04, de coordenadas geográficas 07'32'32,46"8 e
66'33'33,80"WGr., localizada na foz de um igarapé sem denominação; daí, segue-se por uma linha reta no azimute e distância de
225'14'00,5" - ll.150,84m, até o Marco 8AT/CM-05, de coordenadas geográficas 07'36'49,38"8 e 66'37'50,52"WGr., localizado na
margem esquerda do Lago Ajuricaba; daí, segue-se ajusante pelo citado lago na distância de 1.969,15m, até sua foz no Rio Purus, no
Ponto Digitalizado CM-06, de coordenadas geográficas
07'37'36,50"8 e 66'37'16,67"WGr. Sul: do ponto antes descrito, segue-se a montante pela margem esquerda do Rio Purus na distância
de 24.425,43m, até o Ponto Digitalizado CM-07, de coordenadas geográficas 07'39'47,97"8 e 66'41'42,98"WGr., localizado na foz do Igarapé São Gerônimo; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé na
distância de 2.014,25m, até o Ponto Digitalizado CM-08, de coordenadas geográficas 07'38'47,72"8 e 66'41'21,13"WGr., localizado no
Lago Marupenhê; daí, segue-se a montante pelo Lago Marupenhê,
na distância de 7.557,21m, até sua cabeceira, no Ponto Digitalizado
CM-09, de coordenadas geográficas 07'37'48,42"8 e
66'44'38,48"WGr.; daí, segue-se pelo canal (furo) na distância de
2.833,35m, até o Marco 8AT-CM-I0, de coordenadas geográficas
07'38'25,85"8 e 66'46'02,57"WGr., localizado na margem direita do
Lago Inari; daí, segue-se a montante pelo citado lago, na distância
de 3.909,61m, até o Ponto Digitalizado CM-ll, de coordenadas geográficas 07'37'37,50"8 e 66'47'40,06"WGr., localizado na margem
esquerda do Igarapé Inari; daí, segue-se a montante pelo citado igarapé, na distância de 159,42m, até o Ponto Digitalizado CM-12, de
coordenadas geográficas 07'37'34,40"8 e 66'47'44,20WGr., localizado na foz do Igarapé Miritiá; daí, segue-se a montante pelo citado
igarapé na distância de 1.61O,35m, até o Ponto Digitalizado CM-13,
de coordenadas geográficas 07'37'04,90"8 e 66'47'01,90"WGr.; daí,
segue-se por linha reta projetada no azimute e distância de
321'43'55,5" -11.462,98m, até o Ponto Digitalizado CM-14, de coordenadas geográficas 07'32'13,20"8 e 66'50'54,90"WGr., localizado
na cabeceira do Igarapé Brasileiro; daí, segue-se por uma linha reta
projetada no azimute e distância de 197'40'30,1" -7.242,19m, até o
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Ponto Digitalizado CM-15, de coordenadas geográficas
07"35'58,10"8 e 66"52'05,50"WGr., localizado na margem esquerda
do Igarapé Inari; confronta-se, no trecho do Ponto CM-12 ao CM-15
com a Terra Indígena Água PretalInari. Oeste: do ponto antes descrito, segue-se a montante pelo Igarapé Inari, na distância de
1l.968,42m, até o Ponto Digitalizado CM-16, de coordenadas geográficas 07"34'44,50"8 e 66°56'36,60"WGr., localizado na foz do Igarapé Dois Irmãos; daí segue-se a montante pelo citado igarapé, na
distância de 15.272,67m, até sua cabeceira, no Ponto Digitalizado
CM-17, de coordenadas geográficas 07"29'07,10"8 e
67"00'26,40"WGr.; daí, segue-se por uma linha reta projetada no azimute e distância de 44"54'37,1" - 846,55m, até o Ponto Digitalizado
CM-18, de coordenadas geográficas 07"28'47,50"8 e
67"00'07,00"WGr., localizado na cabeceira do igarapé sem denominação; daí, segue-se a jusante pelo citado igarapé, na distância de
8.736,62m, até sua foz no Igarapé Duque, no Ponto Digitalizado CM01, inicial da descrição, confronta-se, neste limite, desde o Ponto
CM-15 ao CM-Ol, com a Terra Indígena Água PretalInari. A base
cartográfica utilizada refere-se às folhas 8B-19-Z-D-I, lI, V e VI Escala 1:100.000, D8G. - Ano 1984.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
[ris Rezende
(24)

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Paraná do Boá Boá,
localizada no Município de Japurá, Estado
do Amazonas.

O PRE8IDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. 10 Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Maku, a seguir
descrita:
a Terra Indígena denominada Paraná do Boá Boá, com superfície
de 240.545,8478ha (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e
cinco hectares, oitenta e quatro ares e setenta e oito centiares) e perímetro de 264.395,10 metros (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco metros e dez centímetros), situada no Município
de Japurá, Estado do Amazonas, que se circunscreve aos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto 1, de coordenadas geográficas
01'36'10,01"8 e 67'28'10,01"WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Rio Uneiuxi; segue daí pelo aludido rio, a
jusante, com uma distância de 115.137,89 metros, até o Ponto 2, de coordenadas geográficas 01'30'12,66"8 e 66'52'48,12"WGr., situado na
confluência do Rio Uneiuxi com um igarapé sem denominação. Leste:
do ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, com
uma distância de 8.849,36 metros até o Marco 8AT-5, de coordenadas
geográficas 01'33'32,03"8 e 66'52'22,77"WGr., cravado na cabeceira
deste igarapé; segue daí por uma linha com os seguintes azimutes: azimute de 142'58'40" e distância de 2.063,31 metros, chega-se ao Marco
ME-14; deste com azímute de 142'58'40" e distância de 2.028,31 metros, chega-se ao Marco ME-13; deste com azimute de 142'58'35" e distância de 1.941,63 metros, chega-se ao Marco ME-12; deste com azímute de 142'58'39" e distância de 3.969,54 metros, chega-se ao Marco
8AT-4, de coordenadas geográficas 01'37'51,75"8 e 66'49'07,70''WGr.,
cravado na cabeceira do Igarapé Zoapa; segue daí, pelo Igarapé Zoapa,
ajusante, com a distância de 9.580,45 metros, até o Ponto 5, de coordenadas geográficas 01'41'36,01"8 e 66'46'53,01''WGr., cravado na confluência deste com o Igarapé Joana; segue daí, pelo Igarapé Joana, ajusante, com a distância de 6.250,35 metros, até o Ponto 6, de coordenadas geográficas 01'44'29,07"8 e 66'47'17,44''WGr., situado na foz deste
igarapé, no Rio Mirim Pirajuana. 8ul: do ponto antes descrito, segue
pelo Rio Mirim Pirajuana, a montante, com a distância de 43.743,78
metros, até o Ponto 7, de coordenadas geográficas 01'52'08,19"8 e
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67;02'29,36"WGr, situado na confluência deste rio com o Rio Japurá;
segue daí, pelo Rio J apurá, a montante, com a distância de 44.271,55
metros, até o Ponto 8, de coordenadas geográficas 01°46'47,49"8 e
67°24'37,44"WGr, situado na foz do Rio Paraná do Cumaru; segue
daí, pelo Rio Paraná do Cumaru, a montante, com uma distância de
11.618,59 metros até sua cabeceira, no Marco ME-O, de coordenadas
geográficas 01"44'04,76"8 e 67°29'35,31"WGr. Oeste: do ponto antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute de 10°29'57" e a distância de 1.196,17 metros, até o Marco 8AT-3, de coordenadas geográficas 01°43'26,45"8 e 67°29'28,28"WGr.; segue do ponto antes
descrito, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de
10°30'40" e distância de 2.837,29 metros, chega-se ao Marco ME-2;
deste, com azimute de 10"32'12" e distância de 2.031,38 metros, chega-se ao Marco ME-3, deste com azimute de 10"32'36" e distância de
1.824,19 metros chega-se ao Marco ME-4; deste, com azimute de
10°32'39" e distância de 1.542,13 metros, chega-se ao Marco ME-5;
deste, com azimute de 10°32'44" e distância de 1.513,96 metros, chega-se ao Marco 8AT-2, de coordenadas geográficas 01"38'14,34"8 e
67"28'30,87"WGr, cravado na cabeceira de um igarapé; segue do
Marco 8AT-2, por um igarapé, ajusante, com a distância de 3.995,21
metros, até o Ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. A
base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8A-19-X-D - Escala
1:250.000 - RadamlBrasil- Ano 1971.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Iris Rezende
(25)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Difusora
do Paraná Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora e onda média, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
53740.000066/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Difusora do Paraná Ltda., outorgada
pela Portaria ConteI nº 101, de 22 de abril de 1965, e renovada pelo
Decreto nº 89.481, de 27 de março de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 28 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(26)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Jornal
São Miguel Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000763/94,
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DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de março
de 1995, a concessão da Rádio Jornal São Miguel Ltda., outorgada
pelo Decreto n" 90.953, de 14 de fevereiro de 1985, publicado no
Diário Oficial da União em 15 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro 1997; 176' da Independência e 109' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(27)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Atual
Guairacá de Mandaguari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mandaguari, Estado
do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Admiuistrativo n"
53740.000038/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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1994, a concessão da Rádio Atual Guairacá de Mandaguari Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nº 397, de 2 de maio de 1950, renovada pelo Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 4 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(28)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cidade
Jundiaí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jundiaf, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000156/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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ço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Santos Dumont Ltda., pela Portaria MVOP n" 690, de 12 de setembro de 1957,
renovada pelo Decreto nº 89.481, de 27 de março de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 28 subseqüente, e transferida para a
Rádio Cidade Jundiaí Ltda., pelo Decreto nº 95.932, de 19 de abril de
1988, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(29)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Iracema
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cunha
Porã, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
29106.001565/91,
DECRETA:
Art. 1s Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de abril de
1992, a concessão da Rádio Iracema Ltda., outorgada pelo Decreto nº
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87.038, de 16 de março de 1982, publicado no Diário Oficial da União
em 18 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

(30)

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da rádio Difusora
de Cambé Ltda., para explorar seruiçode radiodifusão em onda média, na Cidade de
Cambé, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000471/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n''
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 13 de setembro de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Cambé Ltda., outorgada pelo Decreto nº 89.991, de 24 de julho de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 25 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Cambé, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(31)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Colombo
do Paraná Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista O que consta do Processo Administrativo n'
53740.000269/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Colombo do Paraná Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n" 487, de 27 de agosto de 1956, renovada pelo
Decreto n' 89.626, de 8 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(32)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Restabelece a vigência do Decreto nº
95.728, de 12 de fevereiro de 1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica restabelecida a vigência do Decreto n'' 95.728, de
12 de fevereiro de 1988, que declarou de utilidade pública, para fins
de desapropriação, a área de terras e as benfeitorias nela existentes,
situadas na Ilha de Caratateua, Distrito de Icoaraci, Belém, Estado
do Pará, constituidas pelo terminal portuário de propriedade da empresa Sotave Amazôuia Química e Mineral S.A.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base no Decreto n' 95.728, de 12 de fevereiro de 1988.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
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(33)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Outorga à Companhia Centro-Oeste de
Distribuição de Energia Elétrica concessões
para distribuição de energia elétrica em municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, nos termos da Lei n'' 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, do art. 150 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 48100.000932/97-75,

Art. 1º Ficam outorgadas à Companhia Centro-Oeste de Distribuição de Energia Elétrica de acordo com o art. 4º da Lei nº 9.074,
de 1995, concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Muuicípios do Estado do Rio Grande do Sul, reagrupados nos termos da Portaria DNAEE nº 333, de 1º de setembro de 1997: Agudo,
Alegrete, Araricá, Arroio do Meio, Arroio do Tigre, Barra do Quaraí,
Bom Princípio, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Bossoroca,
Brochier do Maratá, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul,
Campo Bom, Candelária, Canoas, Capela de Santana, Cerro Branco, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dilermando de Aguiar, Dois Irmãos,
Doutor Ricardo, Encantado, Estância Velha, Esteio, Estrela, Estrela
Velha, Fazenda Vilanova, Formigueiro, Garruchas, General Câmara, Gramado Xavier, Harmonia, Herveiras, Ibarama, Imigrante, Itaara, Itacurubi, Itaqui, Ivoti, Jaguari, Lagoão, Lajeado, Lindolfo Collor, Maçambará, Manoel Viana, Maratá, Marques de Souza, Mata,
Mato Leitão, Montenegro, Morro Reuter, Muçum, Nova Bréscia,
Nova Esperança do Sul, Nova Santa Rita, Novo Cabrais, Novo Hamburgo, Paraíso do Sul, Pareci Novo, Passa Sete, Passo do Sobrado,
Paverama, Portão, Presidente Lucena, Quaraí, Quevedos, relvado,
Rio Pardo, Roca Sales, Rosário do .Sul, Salvador do Sul, Santa Cruz
do Sul, Santa Maria (exceto o Distrito de Arroio do Só), Santa Maria
do Herval, Santana da Boa Vista, Santana do Livramento, Santiago,
Santo Antônio das Missões, São Borja, São Francisco de Assis, São
Gabriel, São José do Hortêncio, São Leopoldo, São Martinho da Serra, São Miguel das Missões, São Pedro do Sul, São Sebastião do Caí,
São Sepé, São Vendelino, São Vicente do Sul, Sapiranga, Sapucaia
do Sul, Segredo, Sinimbul, Sobradinho, Tabaí, Taquari, Toropi, TraCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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vesseiro, Triunfo, Tunas, Tupandi, Unistalda, Uruguaiana, Vale do
Sol, Vale Verde, Venâncio Aires, Vera Cruz, Vespasiano Corrêa e Vila
Nova do Sul.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à Companhia Centro-Oeste de Distribuição de Energia
Elétrica exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n' 9.074195.

Art. 2º Fica autorizada a Companhia Centro-Oeste de Distribuição de, Energia Elétrica a promover a implantação de linhas de
transmissão associadas aos serviços de distribuição de energia elétrica em suas áreas de concessão, compreendidas pelos municípios
indicados no artigo anterior.
Art. 3º As concessões outorgadas à Companhia Centro-Oeste
de Distribuição de Energia Elétrica vigorarão pelo prazo de trinta
anos, mas somente terão eficácia a partir da data de assinatura dos
respectivos contratos.
Art. 4' A Companhia Centro-Oeste de Distribuição de Energia Elétrica deverá:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
11 - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE);

111 - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao Poder Concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 3º deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.

Art. 5' Os bens e instalações existentes em função do serviço
de distribuição e energia elétrica são vinculados aos serviços públicos
concedidos, vedada sua alienação, sessão, transferência ou dação em
garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único.. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função do serviço concedido reverterão à União, na forma prevista em lei.
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Art. 6' Ficam declaradas extintas as concessões anteriormente outorgadas à Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
para exploração de serviços públicos de distribuição e energia elétrica nos municípios indicados no art. 1Q deste decreto, renunciando a
União, na conformidade do art. 28 da Lei nº 9.074195, à reversão dos
bens e instalações vinculadas a essas concessões.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(34)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997
Outorga à Companhia Norte-Nordeste
de Distribuição de Energia Elétrica concessões para distribuição de energia elétrica em
municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, nos termos da Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27 a 30 da Lei n' 9.074, de 7 dejulho de 1995, do art. 150 do Decreto nO 24.643,de 10 de julho de 1934, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 48100.000932197-75,
DECRETA:
Art. 1º Ficam outorgadas à Companhia Norte-Nordeste de
Distribuição de Energia Elétrica, de acordo com o art. 4º da Lei nº
9.074, de 1995, concessões para distribuição de energia elétrica nos
segnintes Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, reagrupados
nos termos da Portaria DNAEE n' 333, de lº de setembro de 1997:
Água Santa, Ajuricaba, Alecrim, Alegria, Alpestre, Alto Feliz, Ametista do Sul, André da Rocha, Anta Gorda, Antõnio Prado, Aratiba,
Arvorezinha, Augusto Pestana, Áurea, Barão, Barão de Cotegipe,
Barra do Guarita, Barra do Rio Azul, Barra Funda, Barracão, Barros CassaI, Benjamin Constant do Sul, Bento Gonçalves, Boa Vista
das Missões, Boa Vista do Buricá, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Bom
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Progresso, Braga, Cachoeirinha, Cacique Doble, Caiçara, Camargo,
Cambará do Sul, Campestre da Serra, Campinas das Missões, Campinas do Sul, Campo Novo, Cândido Godói, Canela, Carlos Barbosa,
Carlos Gomes, Casca, Caseiros, Catuipe, Caxias do Sul, Centenário,
Cerro Grande, Cerro Largo, Charrua, Chiapeta, Ciriaco, Constantina, Coronel Bicaco, Cotiporã, Coxilha, Críssiumal, Cruz Alta, David
Canabarro, Derrubadas, Dezesseis de Novembro, Dois Irmãos das
Missões, Dois Lajeados, Doutor Mauricio Cardoso, Engenho Velho,
Entre-Ijuís, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Ernestina, Erval
Grande, Erval Seco, Esmeralda, Esperança do Sul, Espumoso, Estação, Eugênio de Castro, Fagundes Varela, Farroupilha, Faxinalzinho, Feliz, Flores da Cunha, Floriano Peixoto, Fortaleza dos Valos,
Frederico Westphalen, Garibaldi, Gaurama, Gentil, Getúlio Vargas,
Giruá, Glorinha, Gramado, Gramadodos Loureiros, Gravataí, Guabiju, Guaporé, Guarani das Missões, Horizontina, Humaitá, Ibiraiaras, Ibirapuitã, Ibirubá, Igrejinha, Ilópolis, Independência, Inhacorá, Ipê, Ipiranga do Sul, Iraí, Itapuca, Itatiba do Sul, J acutinga, J aquírana, Jari, Jóía, Júlio de Castilhos, Lagoa dos Três Cantos, Lagoa Vermelha, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Linha Nova,
Machadinho, Marau, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, Miraguaí, Montauri, Monte Alegre dos Campos,
Monte Belo do Sul" Mormaço, Muítos Capões, Muliterno, Não-MeToque, Nonoai, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova
Boa Vista, Nova Candelária, Nova Hartz, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Ramada, Nova Roma do Sul, Novo Barreiro,
Novo Machado, Pairo Filho, Palmeira das Missões, Palmitinho, Paraí, Parobé, Passo Fundo, Pejuçara, Picada Café, Pinhal Grande, Pinheirinho do Vale, Pirapó, Planalto, Ponte Preta, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, Porto Xavier, Protásio Alves, Quinze de
Novembro, Redentora, Rio dos Índios, Riozinho, Rolante, Ronda
Alta, Rondinha, Roque Gonzales, Sagrada Família, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Salvador das Missões, Sananduva, Santa Bárbara do Sul, Santa Rosa, Santa Teresa, Santo Ângelo, Santo Antônio
do Palma, Santo Augusto, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, São
Domingos do Sul, São Francisco de Paula, São João da Urtiga, São
Jorge, São José das Missões, São José do Inhacorá, São José do
Ouro, São José dos Ausentes, São Luíz Gonzaga, São Marcos, São
Martinho, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá,
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São Valentim, São Valentim do Sul, São Valério do Sul, Sarandi, Seberi, Sede Nova, Senador Salgado Filho, Serafina Corrêa, Sertão,
Sete de Setembro, Severiano de Almeida, Soledade, Tapera, Taquara,
Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Arroios,
Três Coroas, Três de Maio, Três Palmeiras, Três Passos, Trindade do
Sul, Tucunduva, Tupanci do Sul, Tupanciretã, 'Iuparendi, Ubiretama,
União da Serra, Vacaria, Vale Real, Vanini, Veranópolis, Viadutos, Vicente Dutra, Victor Graeff, Vila Flores, Vila Maria, Vista Alegre, Vista
Alegre do Prata, Vista Gaúcha e Vitória das Missões.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia
Elétrica exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n' 9.074/95.
Art. 2' Fica autorizada a Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica a promover a implantação de linhas de
transmissão associadas aos serviços de distribuição de energia elétrica em suas áreas de concessão, compreendidas pelos municípios
indicados no artigo anterior.
Art. 3' As concessões outorgadas à Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica vigorarão pelo prazo de trinta
anos, mas somente terão eficácia a partir da data de assinatura dos
respectivos contratos.
Art. 4' A Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de
Energia Elétrica deverá?:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
H - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE);

IH - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 3' deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 5' Os bens e instalações existentes em função do serviço de
distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos
concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em
garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
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Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função do serviço concedido reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 6' Ficam declaradas extintas as concessões anteriormente outorgadas à Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)
para exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica nos municípios indicados no art. l' deste decreto, renunciando
a União, na conformidade do art. 28 da Lei n" 9.074195, à reversão
dos bens e instalações vinculadas a essas concessões.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(35)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a redução do tempo do Serviço Militar Inicial.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 549, de 24 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o Ministro de Estado do Exército a reduzir o tempo do Serviço Militar Iuicial dos conscritôs incorporados
no ano de 1997, para periodo inferir a dez meses.
Art. 2' O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 5 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu-

ridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 158.922.608,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso IH, alínea b, da Lei n' 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 158.922.608,00 (cento e cinqüenta e oito milhões, novecentos e
vinte e dois mil, seiscentos e oito reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários àexecução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação e saldos de exercícios anteriores, provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 6.11.1997, págs. 25178/25179.
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DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Mi
nas Gerais (Cemig) a área de terra que menciona.
H

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto nO 35.851,de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Miranda - Nova Ponte; em 138 kV, com origem na subestação
Miranda e término na subestação Nova Ponte, localizada nos Municípios de Uberlândia, Uberaba e Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 48000.000673/97-29.

Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3° Os proprietários da área de terra referida no art. 1° limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4º Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21
de maio de 1926.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(38)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL) a área de terra situada na faixa de trinta metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada
Vale do Rosário-Anhanguera, em 138kV, com origem na subestação
da Usina Vale do Rosário e término na subestação Anhaguera, localizada nos Municípios de Morro Agudo e Orlãndia, Estado de São
Paulo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo nº 48100.000404/97-15..
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Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão constituida, desde que não haja outra via praticavél.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. l' limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(39)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menctona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto "nº 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8450
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n? 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a área de terra situada na faixa de vinte e três metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Miranda-Uberlândia 7, em 138kV, com origem na subestação da Usina Miranda e término na subestação Uberlândia 7,
localizada no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo n? 48000.000674197-91.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticavél.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 1" limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei n·3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lein'2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Aurora

Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53790.000200/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n''
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de maio de
1994, a concessão da Rádio Aurora Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP n' 338, de 21 de julho de 1959, e renovada pela Portaria n'' 95,
de 30 de abril de 1984, publicada no Diário Oficial da União em 2 de
maio subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Guaporé,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo passado para a condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para seus
transmissores.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro de 1997; 176' da Independéncia e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8611, novo 1997

8452
(41)

DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Emissoras Ria.
grandenses Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no UgO das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50790.000878/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Emissoras Riograndenses Ltda., outorgada pelo Decreto n' 41.424, de 24 de abril de 1957, e renovada pelo
Decreto n' 90.418, de 8 de novembro de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 'nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
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DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a autorização do Governo do
Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n? 50710.000091/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 3 de abril de
1994, a autorização do Governo do Estado de Minas Gerais - Rádio
Inconfidência Ltda., outorgada conforme Decreto n? 89.337, de 31 de
janeiro de 1984, cujo convênio foi publicado no Diário Oficial da
União em 3 de abril de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
autorização é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta
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DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Brotas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Pírcü
do Sul, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Admiuistrativo n?
53740.000421/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Piraí do Sul,
Estado do Paraná, outorgada à Rádio Brotas Ltda., pela Portaria
MVOP n' 246, de 22 de março de 1950, renovada pela Portaria MC n'
206, de 27 de setembro de 1984, publicada no Diário Oficial da União em I" de outubro seguinte, tendo passado à condição de concessionária em virtude de autorizado aumento de potência de sua estação,
conforme EM n? 112/94-MC, de 12 de setembro de 1994, publicada no
Diário Oficial da União de 16 subseqüente.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Campo Belo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000121194,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Clube de Campo Belo Ltda., originariamente Rádio Clube de Campo Belo S.A., outorgada pela Portaria
MVOP nº 392, de 26 de abril de 1948, e renovada pelo Decreto n"
89.922, de 5 de julho de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média, na
Cidade de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(45)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube de
Birigui Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Birigiii, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.000165/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio de
1994, a concessão da Rádio Clube de Birigüi Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n' 492, de 31 de maio de 1948, e renovada pelo Decreto n' 89.547, de 11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 12 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(46)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Estância do Umarizeiro, situado no Município de Guamaré, Estado Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância do Umarizeiro, com área de 1.949,4780 ha (um mil, novecentos e quarenta e
nove hectares, quarenta e sete ares e oitenta centiares), situado no
Município de Guamaré, objeto da Matrícula n" 271, fi. 61, Livro 2-D,
do Cartório Único de Guamaré, Comarca de Macau, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(47)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Vaianópolis, situado nos Municípios de Rio Verde e Santa Helena de Goiás,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complemeutar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de uovembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vaianópolis, com área de 1.001,8800 ha (um mil e um hectares e oitenta e oito
ares), situado nos Municípios de Rio Verde e Santa Helena de Goiás,
objeto dos Registros nOs R-14-12.906, fi. 114, Livro 2-V, do Cartório
de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Rio Verde; e R11-1.568, fi. 168, Livro 2-6, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de Santa Helena de Goiás, Estado
de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(48)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra Verde, situado no Município de Boa Vista do Tupim, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
Verde, com área de 2.490,5400 ha (dois mil, quatrocentos e noventa
hectares e cinqüenta e quatro ares), situado no Município de Boa
Vista do Tupim, objeto do Registro n' R-1-240, ficha 1, Livro 2-C, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaberaba, Estado
da Bahia.
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(49)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Limão, situado no Município de
Araruna, Estado da Paraíba) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Limão, com área de
410,0000 ha (quatrocentos e dez hectares), situado no Município de
Q
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Araruna, objeto da Matrícula n'' 2.601, fi. 142, Livro 2-N, do Cartório
do Único Ofício "Martins de Sousa", da Comarca de Araruna, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única,de. forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(50)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para rins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova, situado no Município de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1u Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova, com
área de 2.987,8400 ha (dois mil, novecentos e oitenta e sete hectares
e oitenta e quatro ares), situado no Município de Mossoró, objeto do
Registro nº R-15-1250, fi. 99, Livro 2-64, do Sexto Cartório Judiciário da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(51)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, situado no Município de Rosário Oeste, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, com área de 1.660.0621 ha (um mil, seiscentos e sessenta hectares, seis ares e vinte e um centiares), situado no Município de Rosário Oeste, objeto da Matrícula n' 409, fi. 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(52)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado CágadolBoqueirão, conhecido como Agrinord, situado no Município de Tururu,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da Lei
n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cágado / Boqueirão, conhecido como Agrinord, com área de 3.728,0000 ha (três mil,
setecentos e vinte e oito hectares), situado no Município de Tururu,
objeto das Matrículas n's 71, fi. 188v, Livro 2-Ae 379, fi. 403, Livro 2B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uruburetama,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(53)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Cecília, constituído
pelos Lotes n's 374 a 381, 383 a 386,408,
403,405, 417-D, 404, 409, 417-A, 281, 359 a
362, 417-E, 417-F, 417-G, 282 (partes), 417B, 417-2, 417-1, 418 (parte), 359 (parte),
359-A, 382 (partes), 401 (partes), 405, 406,
407 e 417-C, todos da Gleba n' 1, da Colônia
Governador Lupion, situado no Município
de Itaguagé, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. ·18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Cecília, constituido pelos Lotes nOs 374 a 381, 383 a 386, 408, 403,
405, 417-D, 404, 409, 417-A, 281,359 a 362, 417-E, 417-F, 417-G,
282 (partes), 417-B, 417-2, 417-1, 418 (parte), 359 (parte), 359-A,
382 (partes), 401 (partes), 406, 407 e 417-C, todos da Gleba nO 1, da
Colônia Governador Lupion, com área de 1.341,2800 ha (um mil, trezentos e quarenta e um hectares e vinte e oito ares), situado no Município de Itaguagé, objeto das Transcrições nOs 9.087, fi. 194, Livro
3-G; 12.888, fi. 56, Livro 3-L; 12.165, fi. 118, Livro 3-K; 12.164, fi.
118, Livro 3-K; 12.010, fi. 87, Livro 3-K; 8.564, fi. 107, Livro 3-G e
13.747, fi. 42, Livro 3-N, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã; e 644, fi. 289, Livro 3; 657, fi. 292, Livro 3;
1.898, fi. 271, Livro 3-B; 2.119, fi. 64, Livro 3-C; 2.826, fi. 51, Livro 3C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colorado; e dos
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Registros n's R.1-4.230, R.1-11.935 e R.1-11.936, da ficha 1, do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colorado, Estado
do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(54) DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Agropecuária Brasil Novo, situado no
Município de Querência, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76,
de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Agropecuária BrasilNovo, com área de 27.905,0000 ha (vinte e sete mil, novecentos e
cinco hectares), situado no Município de Querência, objeto da Matrícula nº 4.322, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício
da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(55) DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Souto Maior, situado no Município de Paudalho, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DAREPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. Ll., t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Souto
Maior, com área de 856,0000 ha (oitocentos e cinqüenta e seis hectares), situado no Município de Paudalho, objeto do Registro nº R-4170, fi. 190, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Paudalho, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(56)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Longar, situado no Município
de Ibicuitinga, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Longar,
com área de 1.944,1700 ha (um mil, novecentos e quarenta e quatro
hectares e dezessete ares), situado no Município de Ibicuitinga, objeto dos Registros n's R-6-288, R-6-964 e R-5-1.10, ficha 1, do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(57) DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita lI, situado no Município
de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rita lI, com área de 1.400,0000 ha (um mil e quatrocentos hectares),
situado no Município de Santa Rita do Pardo, objeto da Matrícula nº
R.03-2-977, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mentar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,7 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(58) DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Rancho 'Iupambãe, situado no Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribnições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18,Ietras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Rancho Thpambãe,
com área de 2.250,0030 ha (dois mil, duzentos e cinqüenta hectares e
trinta centiares), situado no Município de Miranda, objeto da Matricula n' 5.242, fi. 182, Livro 2-AH, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8472
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176 0 da Independência e 109 0
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(59)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Zé Mano, situado no Município
de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribnições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Zé Mano,
com área de 1.733,5467 ha (um mil, setecentos e trinta e três hectares, cinqüenta e quatro ares e sessenta e sete centiares), situado no
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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Município de Itaquiraí, objeto da Matrícula nº AV.2-13.808, ficha 2v.
Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí,
Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(60)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Boa Sorte, constituído pelos
Lotes nQs 73, 85, 87 a 91,99 a 103, remanescentes dos Lotes n" 96 (parte), 13 (parte) 97 e
98, todos localizados na Gleba Ribeirão do
Tigre, Secção A, da Colônia Paranavaí, situado no Município de Marilena, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos.
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Boa
Sorte, constituído pelos Lotes nOs 73, 85, 87 a 91, 99 a 103, remanescentes dos Lotes nº 96 (parte), 13 (parte) 97 e 98, todos localizados na
Gleba Ríbeirão do Tigre, Secção A, da Colônia Paranavaí, com área
de 937,2400 ha (novecentos e trinta e sete hectares e vinte quatro
ares), situado no Município de Marilena, objeto das Matriculas nOs
120,660,661, fi. 1; e dos Registros nOs R-4-935/Av.9, fi. 2; R-6-1.338,
fi. 1ve R-2-3.032, fi. 1, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.
7

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. Ll., t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Parte da Fazenda Zé Mano, situado no
Município de Itaquiraí, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Parte da Fazenda
Zé Mano, com área de 968,0000 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), situado no Município de Itaquiraí, objeto do Registro n· R.116.685, ficha 1, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí, Estado do Mato Grosso do SuL
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman.
(62)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá, situado no Município
de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá,
com área de 1.786,7867ha (um mil, setecentos e oitenta e seis hectares, setenta e oito ares e sessenta e sete centiares), situado no Município de Itaquiraí, objeto da Matrícula n? Av.2-13.810, ficha 2v, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4

Q

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de novembro de 1997; 176 da Independência e 109·
da República.
Q

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
(63)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 127.960.389,00 em favor do
Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6·, inciso Hl, alínea b, da Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
127.960.389,00 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e sessenta
mil, trezentos e oitenta e nove reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2 OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, proveuientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimouial do exercício de 1996.
Q
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2', fica alterada a Receita da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização (Fundaf), na forma indicada no Anexo II deste decreto,
nos montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 10.11.1997, págs. 25620/25621.

(64)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação João
Paulo II para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Admiuistrativo n'
50830.000251/94,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l"de maio de
1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Sociedade Rádio Urânio Ltda., pela Portaria MVPO n" 1.033, de 7 de novembro de 1950, transferida para a Fundação João Paulo II e renovada pelo Decreto n" 90.310, de 16 de outubro de 1984, publicado no
Diário Oficial da Uuião do dia 17 subseqüente, por dez anos, a partir
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de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(65)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santo Antonio, situado no lugar denominado Fazenda Santo Antonio ou
Guarauninha, localizado no Município de
Teixeira Soares, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Antonio, situado no lugar denominado Fazenda Santo Antonio ou
Guarauninha, com área de1.572,7096ha (um mil, quinhentos e seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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tenta e dois hectares, setenta ares e noventa e seis centiares), localizado no Município de Teixeira Soares, objeto dos Registros nOs R.1357, ficha Iv e R.2-357, ficha 2, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(66)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Gamelão, situado no Município de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Gamelão, com área de 757,5741ha (setecentos e cinqüenta e sete hectares,
cinqüenta e sete ares e quarenta e um centiares), situado no Município de Timbó Grande, objeto dos Registros n's R-1412827, Ficha 22827 e R-1I5837, Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(67)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cupira, situado no Município
de Itapiúna, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cupira,
com área de 1.506,0000ha (um mil e quinhentos e seis hectares), situado no Município de Itapiúna, objeto do Registro n'R-1-254, fi. 48,
Livro 2-C, do Cartório do 2' Ofício da Comarca de Itapiúna, Estado
do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(68)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Baixão Grande, situado no Município de
Tuntum, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Baixão Grande,
com área de 9.000,0000ha (nove mil hectares), situado no Município
de Tuntum, objeto da Matrícula nº 1.114, fls. 150v/151, Livro 3-C, do
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(69) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Giki - Data Campestre, situado no Município de Mirador, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:
Art. lO Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Giki -Data Campestre, com área de 2.800,0000ha (dois mil e oitocentos hectares), situado no Município de Mirador, objeto do Registro n'' 2.407, fls.
76/77, Livro 3-D, do Cartório do 1Q Ofício da Comarca de Mirador, Estado do Maranhão.

Art. 2

Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Q

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(70) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santo Ângelo, constituído pelos Lotes nre 61,62 e 101-0, situados na Gleba Ribeirão do Tigre, Secção A e Gleba 13,
da Colônia Paranavaí, localizado nos Municípios de Marilena e Loanda, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santo
Ângelo, constituído pelos Lotes n·s 61, 62 e 101-0, situados na Gleba
Ribeirão do Tigre, Secção A e Gleba 13, da Colônia Paranavai, com
área de 839,3500ha (oitocentos e trinta e nove hectares e trinta e
cinco ares), localizado nos Municípios de Marilena e Loanda, objeto
dos Registros nOs R.23-688, fi. 3 e R. 10-697, fi. Iv., ambos do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Nova Londrina; e
Matrícula n? 8.469, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(71)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Pedra GrandelFazenda Pedra Grande,
situado no Município de Nossa Senhora da
Glória, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pedra Grande /Fazenda Pedra Grande, com área de 711,4000ha (setecentos e onze
hectares e quarenta ares), situado no Município de Nossa Senhora
da Glória, objeto dos Registros nOs R-1-2.376, fi. 276, Livro 2-G e R-14.715, fi. 215, Livro 2-P, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de fora a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(72)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aleluia, situado no Município
de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aleluia,
com área de 248,5945ha (duzentos e quarenta e oito hectares, cinqüenta e nove ares e quarenta e cinco centíares), situado no Município de Doverlãndia, objeto da Matrícula nº 1.431, fi. 33, Livro 2-G,
do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, DoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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cumentos, Protestos e Tabelionato da Comarca de Doverlândia, Estado de Goiás.

Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n·4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176· da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(73)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes N, M, O, F e 516, do Loteamento
Rural Eldorado - Gleba Ipiranga, conhecido também como Gleba Furnas III, situado
no Município de Tapurah, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes N, M, O, F e
516, do Loteamento Rural Eldorado - Gleba Ipiranga, conhecido
também como Gleba Furnas lII, com área total de 3.434,5738ha
(três mil, quatrocentos e trinta e quatro hectares, cinqüenta e sete
ares e trinta e oito centiares), situado no Município de Tapurah, objeto das Matrículas n's 29.853, fl. 156, Livro 2-DE; 29.852, fl. 155, Livro 2-DE; 29.851, fl. 154, Livro 2-DE; 29.857, fl.160, Livro 2-DE e R6-25.552, fls. 102/104, Livro 2-CE e DJ, do Cartório de Registro de
Imóveis do 1" Ofício da Comarca de Diamantino, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(74)

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado, Miritituba, situado no Municipio de Itaituba, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Miritituba,
com área de 25.336,3050ha (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e
seis hectares, trinta ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Itaituba, objeto do Registro n' 4, fi. 4, Livro 2-A, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(75)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencio o Centro Universitário de
Araraquara, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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no art. 9', § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisória nº 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n'' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº
23001.000338/92-30, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1s Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação da Federação das Faculdades Isoladas de Araraquara, o Centro Universitário de Araraquara, mantido pela Associação São Bento de Ensino, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(76)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencia a Universidade Anhembi
Morumbi, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995; na Lei n"
9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 46 da Medida Provisória n"
1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n' 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n" 23001.000118/90-71,
do Ministério da Educação e do Desporto.
DECRETA:
Art. 1a Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, por transformação da Faculdade Anbembi Morumbi, a Universidade AnhemCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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bi Morumbi, mantida pelo Instituto Superior de Comunicação Publicitária, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(77)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Palmeira, Estado
doParanâ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
53740.000352/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Palmeira, Estado do Paraná, outorgada à
Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, pela Portaria
MVOP nº 620, de 24 de setembro de 1947, renovada, por dez anos, a
partir de l' de maio de 1984, pela Portaria n' 86, de 26 de abril de
1984, publicada no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, tendo passado à condição de concessionária em virtude do aumento de
potência autorizado pela EM n' 19, de 2 de fevereiro de 1987, publicada no Diário Oficial da União em 13 subseqüente.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8493
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(78) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Bariri Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.001469/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Bariri Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 1, de 2 de janeiro de 1950, renovada pela Portaria
nº 160, de 24 de julho de 1984, publicada no Diário Oficial da União
em 26 subseqüente, tendo passado à condição de concessionária em
virtude de autorizado aumento de potência de sua estação, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(79)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Alvorada
de Lins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Lins, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso VI, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000147/94,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio de
1994, a concessão outorgada à Rádio Alvorada de Lins Ltda., pela
Portaria MVOP nº B-33, de 21 de janeiro de 1961, renovada pelo Decreto n" 89.553, de 12 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 13 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Lins, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(80)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Emissora Sarandiense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Sarandi, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000096/94,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Emissora Sarandiense Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n' 358, de 26 de maio de 1958, e renovada pelo Decreto nº 89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 30 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3ºdo art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(8I) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 1!? do Decreto de
22 de novembro de 1995, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, letra e, do Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· O art. 1º do Decreto de 22 de novembro de 1995, publicado no Diário Oficial da União de 23 subseqüente, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), área de terra com aproximadamente
1.680,5132ha (um mil, seiscentos e oitenta hectares, cinqüenta e
um ares e trinta e dois centiares) e perímetro de 38.184,181m
(trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro metros e cento e oitenta
e um milímetros), abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca
do açude público Truvisco, localizado nos Municípios de Licínio
de Almeida e CacuIé, Estado da Bahia, de acordo com planta
constante do Processo nº 02255.000381197, necessária à construção do referido reservatório, assim descrito: a área tem o seu inicio no marco M-01, com coordenadas: X=87.805,043 e
Y=391.017,773; cravado 200 metros a sudeste do eixo topográfico da barragem, marco GH-02, com coordenadas: X=87.645,836
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e Y~391.138,823, na ombreira direita; do marco M-l, seguindo
no rumo de OooOI'53"SW, com a distância de 278,444m, encontra-se o ponto P-l; deste, no rumo de 37°13'40"SE, com a distância de 411,711m, encontra-se o ponto P-2; deste, no rumo de
34°12'55"SE, com a distância de 54, 152m, encontra-se o ponto P3; deste, no rumo de 31°37'OO"SE,com a distância de 4,063m, encontra-se o ponto P-4; deste, no rumo de 34°19'55"SE, com a distância de 151,262m, encontra-se o ponto P-5; deste, no rumo de
38°03'55"SE, com a distância de 112,447m, encontra-se o ponto
P-6; deste, no rumo de 32°29'08"SE, com a distância de 6,070m,
encontra-se o ponto P-7; deste, no rumo de 66°47'10"SW, com a
distância de 14,842m, encontra-se o ponto P-8 ; deste, no rumo
de 37°02'14"NW, com a distância de 127,455m, encontra-se o
ponto P-9; deste, no rumo de 33°20'27"NW, com a distância de
145,173m, encontra-se o ponto P-I0; deste, no rumo de
34°44'46"NW, com a distância de 49,058m, encontra-se o ponto
P-11; deste, no rumo de 37°35'10"NW, com a distância de
395,787m, encontra-se o ponto P-12; deste, no rumo de
OooOI'53"SW, com a distância de 53,436m, encontra-se o marco
M-02; deste, no rumo de 70
com a distância de
276,599m, encontra-se o marco M-03; deste, no rumo de
32°25'31"SE, com a distância de 590,714m, encontra-se o marco
M-04; deste, no rumo de 40033'29"SW, com a distância de
320,128m, encontra-se o marco M-05; deste, no rumo de
58°57'30"NW, com a distância de 788,897m, encontra-se o marco
M-06; deste, no rumo de 50
com a distância de
265,084m, encontra-se o marco M-07; deste, no rumo de
41°59'29"SE, com a distância de 605,550m, encontra-se o marco
M-08; deste, no rumo de 37°59'32"SW, com a distância de
326,785m, encontra-se o marco M-09; deste, no rumo de
65°51'27"NW, com a distância de 465,742m, encontra-se o marco
M-I0; deste, no rumo de 52"37'33"SW, com a distância de
290,853m, encontra-se o marco M-11; deste, no rumo de
56°53'26"NW, com a distância de 163,870m, encontra-se o marco
M-12; deste, no rumo de 19°35'35"SW, com a distância de
288,407m, encontra-se o marco M-13; deste, no rumo de
6°40'25"SE, com a distância de 338,610m, encontra-se o marco
M-14; deste, no rumo de 59°13'36"SW, com a distância de
050'40"SW,

031'31"SW,
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598,984m, encontra-se o marco M-15; deste, no rumo de
32°32'37"SW, com a distância de 448,856m, encontra-se o marco
M-16; deste, no rumo de 75°13'23"NW, com a distância de
261,522m, encontra-se o marco M-17; deste, no rumo de
19°19'22"NW, com a distância de 195,119m, encontra-se o marco
M-18; deste, no rumo de 71°35'21"NW, com a distância de
274,425m, encontra-se o marco M-19; deste, no rumo de
40 056'21"NW, com a distância de 440,907m, encontra-se o marco
M-20; deste, no rumo de 37°32'40"SW, com a distância de
320,269m, encontra-se o marco M-21; deste, no rumo de
11°28'19"SE, com a distância de 168,454m, encontra-se o marco
M-22; deste, no rumo de 41°00'41"SW, com a distância de
182,035m, encontra-se o marco M-23; deste, no rumo de
88°04'42"SW, com a distância de 170,319m, encontra-se o marco
M-24; deste, no rumo de 7°03'43"SW, com a distância de
160,212m, encontra-se o marco M-25; deste, no rumo de
39°07'17"SE, com a distância de 495,585m, encontra-se o marco
M-25-A; deste, no rumo de 39°07'31"SE, com a distância de
460,536m, encontra-se o marco M-26; deste, no rumo de
44°51'30"SW, com a distância de 353,220m, encontra-se o marco
M-27; deste, no rumo de 56°54'30"NW, com a distância de
627,637m, encontra-se o marco M-28; deste, no rumo de
31°54'31"SW, com a distância de 413,827m, encontra-se o marco
M-29; deste, no rumo de 18°51'28"SE, com a distância de
322,968m, encontra-se o marco M-30; deste, no rumo de
9°22'32"SW, com a distância de 462,363m, encontra-se o marco
M-30-A; deste, no rumo de 9°22'18"SW, com a distância de
514,047m, encontra-se o marco M-31; deste, no rumo de
56°36'18"SW, com a distância de 341,242m, encontra-se o marco
M-32; deste, no rumo de 82°35'19"SW, com a distância de
634,588m, encontra-se o marco M-33; deste, no rumo de
53°34'20"SW, com a distância de 398,484m, encontra-se o marco
M-34; deste, no rumo de 55°46'40"NW, com a distância de
441,833m, encontra-se o marco M-35; deste, no rumo de
0032'21"NE, com a distância de 442,898m, encontra-se o marco
M-36; deste, no rumo de 67°31'32"NE, com a distância de
279,466m, encontra-se o marco M-37; deste, no rumo de
36°11'38"SE, com a distância de 218,029m, encontra-se o marco
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M-38; deste, no rumo de 68°17'23"NE, com a distância de
278,826m, encontra-se o marco M-39; deste, no rumo de
84°16'24"NE, com a distância de 491,812m, encontra-se o marco
M-40; deste, no rumo de 62°44'36"NW, com a distância de
490,085m, encontra-se o marco M-41; deste, no rumo de
28°45'35"NW, com a distância de 194,523m, encontra-se o marco
M-42; deste, no rumo de 57°58'26"NE, com a distância de
204,116m, encontra-se o marco M-43; deste, no rumo de
11°27'26"NE, com a distância de 169,350m, encontra-se o marco
M-44; deste, no rumo de 72°56'27"SW, com a distância de
182,815m, encontra-se o marco M-45; deste, no rumo de
7°35'28"NE, com a distância de 432,275m, encontra-se o marco
M-46; deste, no rumo de 41°54'28"NE, com a distância de
347,989m, encontra-se o marco M-47; deste, no rumo de
46°51'31"NW, com a distância de 341,428m, encontra-se o marco
M-48; deste, no rumo de 33°07'30"NE, com a distância de
304,673m, encontra-se o marco M-49; deste, no rumo de
78°13'30"SE, com a distância de 200,636m, encontra-se o marco
M-50; deste, no rumo de 23°16'OI"NE, com a distância de
299,OI6m, encontra-se o marco M-51; deste, no rumo de
100 3 2 ' 0 8 " N W , com a distância de 334,276m, encontra-se o marco
M-52; deste, no rumo de 49"26'52"NE, com a distância de
445,157m, encontra-se o marco M-53; deste, no rumo de
1°39'07"NW, com a distância de 160,863m, encontra-se o marco
M-54; deste, no rumo de 78°10'06"NW, com a distância de
530,435m, encontra-se o marco M-55; deste, no rumo de
31°26'06"NW, com a distância de 426,417m, encontra-se o marco
M-56; deste, no rumo de 47°42'05"NW, com a distância de
212,063m, encontra-se o marco M-57; deste, no rumo de
42°16'56"NE, com a distância de 297,211m, encontra-se o marco
M-58; deste, no rumo de 85°14'04"SE, com a distância de
425,796m, encontra-se o marco M-59; deste, no rumo de
68°30'03"SE, com a distância de 405,902m, encontra-se o marco
M-60; deste, no rumo de 49°28'58"NE, com a distância de
434,126m, encontra-se o marco M-61; deste, no rumo de
84°27'02"SE, com a distância de 297,395m, encontra-se o marco
M-62; deste, no rumo de 9°58'OI"NW, com a distância de
227,474m, encontra-se o marco M-63; deste, no rumo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p- 8333-8641, novo 1997

8500
59'09'01"NW, com a distância de 448,870m, encontra-se o marco
M-64; deste, no rumo de 18'40'00"NE, com a distância de
346,681m, encontra-se o marco M-65; deste, no rumo de
76'20'59"SE, com a distância de 649,282m, encontra-se o marco
M-66; deste, no rumo de 21'28'01"NE, com a distância de
795,356m, encontra-se o marco M-67; deste, no rumo de
69'07'02"NE, com a distância de 333,346m, encontra-se o marco
M-68; deste, no rumo de 4'58'57"NW, com a distância de
489,530m, encontra-se o marco M-68-A; deste, no rumo de
4'59'12"NW, com a distância de 408,026m, encontra-se o marco
M-69; deste, no rumo de 46'44'49"NE, com a distância de
272,386m, encontra-se o marco M-70; deste, no rumo de
80'16'10"NW, com a distância de 823,489m, encontra-se o marco
M-71; deste, no rumo de 6'57'10"NW, com a distância de
483,857m, encontra-se o marco M-72; deste, no rumo de
88°11'51"NE, com a distância de 432,465m, encontra-se o marco
M-73; deste, no rumo de 63°55'52"NE, com a distância de
430,086m, encontra-se o marco M-73-A; deste, no rumo de
63'55'37"NE, com a distância de 549,674m, encontra-se o marco
M-74; deste, no rumo de 39°24'38"NE, com a distância de
292,577m, encontra-se o marco M-75; deste, no rumo de
55°41'21"SE, com a distância de 360,861m, encontra-se o marco
M-76; deste, no rumo de 32°57'39"SW, com a distância de
565,226m, encontra-se o marco M-76-A; deste, no rumo de
32°57'25"SW, com a distância de 369,263m, encontra-se o marco
M-77; deste, no rumo de 62'18'34"SE, com a distância de
104,211m, encontra-se o marco M-78; deste, no rumo de
37'50'26" NE, com a distância de 202,388m, encontra-se o marco
M-79; deste, no rumo de 60
com a distância de
326,785m, encontra-se o marco M-80; deste, no rumo de
12'48'28"SW, com a distância de 179,275m, encontra-se o marco
M-81; deste, no rumo de 52°47'32"SE, com a distância de
200,453m, encontra-se o marco M-82; deste, no rumo de
39°41'29" NE, com a distância de 127,969m, encontra-se o marco
M-83; deste, no rumo de 11'29'30" NW, com a distância de
209,772m, encontra-se o marco M-84; deste, no rumo de
68°14'30" NE, com a distância de 315,299m, encontra-se o marco
M-85; deste, no rumo de 40
com a distância de
010'33"SE,

031'29"SE,
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343,833m, encontra-se o marco M-86; deste; no rumo de
33"46'16"SE, com a distância de 660,614m, encontra-se o ponto
P-13; deste, no rumo de 00"57'29" NW, com a distância de
24,403m, encontra-se o ponto P-14; deste, no rumo de 01"31'57"
NW, com a distância de 155,536m, encontra-se o ponto P-15; deste, no rumo de 04"59'28" NW, com a distância de 179,651m, encontra-se o ponto P-16; deste, no rumo de 05"07'59" NW, com a
distância de 7,600m, encontra-se o ponto P-17; deste, no rumo de
08"44'27" NE, com a distância de 49,748m, encontra-se o ponto
P-18; deste, no rumo de 16"58'15" NE, com a distância de
241,465m, encontra-se o ponto P-19; deste, no rumo de 18"17'15"
NE, com a distância de 177,094m, encontra-se o ponto P-20; deste, no rumo de 27"00'08" NE, com a distância de 16,409m, encontra-se o ponto P-21; deste, no rumo de 16"05'32" NE, com a
distância de 55,234m, encontra-se o ponto P-22; deste, no rumo
de 09"14'40"SW, com a distância de 56,210m, encontra-se o ponto P-23; deste, no rumo de 17"24'08"SW, com a distância de
192,459m, encontra-se o ponto P-24; deste, no rumo de
17"27'39"SW, com a distância de 231,591m, encontra-se o ponto
P-25; deste, no rumo de 10"08'59"SW, com a distância de
42,617m, encontra-se o ponto P-26; deste, no rumo de
00"59'08"SE, com a distância de 46,517m, encontra-se o ponto P27; deste, no rumo de 05"43'13"SE, com a distância de 153,303m,
encontra-se o ponto P-28; deste, no rumo de 05"36'4 7"SE, com a
distância de 154,792m, encontra-se o ponto P-29; deste, no rumo
de 05"57'32"SE, com a distância de 17,01lm, encontra-se o ponto
P-30; deste, no rumo de 33"46'16"SE, com a distância de
191,092m, encontra-se o marco M-89; deste, no rumo de
52"36'26"SE, com a distância de 860,854m, encontra-se o marco
M-90; deste, no rumo de 37"41'00"SW, com a distância de
254,617m, encontra-se o marco 01; estando assim fechado o polígonoirregular de 123 lados e área igual a 1.680,5132 hectares.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua pnblicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(82)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a ampliação da participação
societária estrangeira no Banco Noroeste
S.A.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco Noroeste S.A. até o limite de cem por cento, com o conseqüente reflexo no
capital social das suas controladas Noroeste S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Noroeste Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda., Noroeste Leasing S.A. Arrendamento
Mercantil e Norchem Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.
Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(83) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário
Newton Paiva, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8503
da Medida Provisória nº 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n"
23001.000894/92-33, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas Newton Paiva, o Centro Universitário Newton Paiva, mantido pelo Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
(84)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Gooerno brasileiro a participação estrangeira de
até cem por cento no capital do Banco Meridional do Brasil S.A. e em suas controladas.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a participação estrangeira, de até cem por cento, no capital do Banco Meridional do
Brasil S.A. e em suas controladas, Meridional Companhia de Seguros Gerais, Meridional Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e
Meridional Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., no processo de privatização, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
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Parágrafo único. Na hipótese de o controle acionário vir a ser
adquirido por pessoa física ou juridica residente ou domiciliada no
exterior, a rede de agências de cada instituição do Sistema Meridional poderá atingir o número existente na data da criação do Banco
Meridional do Brasil S.A.
Art. 2º O percentual de participação estrangeira de que trata
o art. 1s poderá ser atingido no prazo máximo de cinco anos, a contar
da privatização.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados os Decretos de 7 de março de 1996 e
de 23 de outubro de 1997, que tratam da participação estrangeira no
capital do Banco Meridional do Brasil S.A. e em suas controladas.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(85)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Belo Horizonte, conhecido como Fazenda
Castanhal Belo Horizonte, situado no Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lein'4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Belo Horizonte, coCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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nhecido como Fazenda Castanhal Belo Horizonte, com área de
3.600,0000ha (três mil e seiscentos hectares), situado no Município
de São Domingos do Araguaia, objeto da Matrícula n Q 268, fi. 1, Livro
ficha 2-A, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Marabá, Estado do Pará.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176ºda Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(86)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Pau D'ÓleolMarizeira, situado
no Município de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pau D'Óleo / Marizeira, com área de 1.388,1000ha (um mil, trezentos e oitenta e oito hectares e dez ares), situado no Município de Taipu, objeto
do Registro nº R-1.374, fi. 85, Livro 2-AB, do I" Cartório Judiciário
de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(87)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Azul, situado nos Municípios de Santa Maria das Barreiras, Cumaru
do Norte e Redenção, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, e 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras c, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Azul, com área de 64.135,0350ha (sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco hectares, três ares e cinqüenta centiares), situado nos Municípios de Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte e Redenção, objeto dos Registros n's R-1l-148, fi. 2, Livro 2; R-1l-149, fi. 2,
Livro 2; R c l l - 1 5 0 , fi. 2, Livro 2; R-21-151, fi. 2, Livro 2; R-1l-153, fi.
2, Livro 2; R-1l-152, fi. 2, Livro 2; R-1l-154, fi. 2, Livro 2; R-1l-155,
fi. 2, Livro 2; R-S-2.635, fi. 1, Livro 2; R-S-2.634, fi. 1, Livro 2; R-S2.630, fi. 1, Livro 2; R-S-2.632, fI.1, Livro 2; R-S-2.633, fi. 2, Livro 2;
R-1l-156, fi. 1, Livro 2 e R-1l-157, fi. 1, Livro 2, todos do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, Estado do
Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(88) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Cristal, situado no Município de Santa
Luzia do Pará, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cristal, com área de
1.452,0000ha (um mil, quatrocentos e cinqüenta e dois hectares), situado no Município de Santa Luzia do Pará, objeto do Registro n"
3.812, fi. 281, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ourém, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4·

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(89)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olho D'Água, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho e 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, com área de 623,4879ha (seiscentos e vinte e três hectares,
quarenta e oito ares e setenta e nove centiares), situado no Município de Vitória da Conquista, objeto dos Registros n's R-1-36.628, R2-36.628, R-3-36.628, R-4-36.628 e R-5-36.628, todos do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis do 2' Ofício da Comarca de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a,promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(90)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declora de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barro Preto, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barro Preto, com área de 2.499,8203ha (dois mil, quatrocentos e noventa e
nove hectares, oitenta e dois ares e três centiares), situado no Município de Marabá, objeto do Registro n' R-2-15.472,fls. 1/1v, Livro 2,
do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(91)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Santa Clara, situado no Município de [biquem, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Santa
Clara, com área de 5.448,7000ha (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito hectares e setenta ares), situado no Município de Ibiquera,
objeto do Registro n' R-1I3.686, fi. 158, Livro 2-Q, do Cartório do l'
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Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Itaberaba,
Estado da Bahia.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(92)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Ipiranga I e II, situado no Município de Una, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Ipiranga
I e lI, com área de 1.260,9975ha (um mil, duzentos e sessenta hectares, noventa e nove ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Una, objeto dos Registros n's R-23-694 e R-9-764, ambos
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Una,
Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficíados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(93)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Rio das Rãs, situado no Município de
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Rio das Rãs, com
área de 15.647,8389ha (quinze mil, seiscentos e quarenta e sete hectares, oitenta e três ares e oitenta e nove centiares), situado no Município de Bom Jesus da Lapa, objeto do Registro n' R-2-8.152, fls.
92/93v, Livro 2-EE, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos marginais de propriedade da União, por força do art. 20,
inciso 1I1, da Constituição Federal, correspondente a 7.340,0000ha
(sete mil, trezentos e quarenta hectares).
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(94)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Jangadinha, constituído pelos Lotes n's 6-A-i, 6-A-2, 6-A-3 e 6-A-5, da
Gleba nº 2, da Colônia Rio da Paz, epor parte do Lote n" 1, denominado Lote nº 249, da
Gleba Jangadinha, situado no Município
de Cascavel, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Jangadinha, constituído pelos Lotes nOs 6-A-l, 6-A-2, 6-A-3 e 6-A-5, da
Gleba n? 2, da Colônia Rio da Paz, e por parte do Lote nº 1, denominado Lote nº 249, da Gleba -Iangadinha, com área de 705,8228ha (setecentos e cinco hectares, oitenta e dois ares e vinte e oito centiares),
sítuado no Município Cascavel, objeto dos Regístros nOs R-5-20.501,
R-5-20.502, R-5-20.503, R-5-20.505 e R-5-7.683, todos da Ficha nº 2,
Livro 2, do Cartório de Regístro de Imóveis, 2º Oficio, da Comarca de
Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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gal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(95)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda CorumbataílCanadá,
situado no Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Corumbataí/Canadá, com área de 5.830,0000ha (cinco mil, oitocentos
e trinta hectares), situado no Município de Jardim Alegre, objeto dos
Registros n' R.2-24.264 (parte), fi. 1 e R.2-10.326, fi. 2v, ambos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ivaiporã,
Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(96)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Uruburetama, conhecido por Macaco, situado no Município de Itarema, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Uruburetama, conhecido por Macaco, com área de 499,0000ha (quatrocentos e noventa e nove hectares), situado no Município de Itarema, objeto do Registro n'R-1I2290, fi. 226, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Acaraú, Estado do Ceará.
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4

Q

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(97)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Morro do São Cristão/Santo Antônio das
Areias, situado no Município de Faina, Estado do Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Morro do São Cristão / Santo António das Areias, com área de 975,2116ha (novecentos
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p- 8333-8641, novo 1997

8519
e setenta e cinco hectares, vinte e um ares e dezesseis centiares), situado no Município de Faina, objeto das Matrículas nOs 1.502, fi. 12,
Livro 2-F; 1.622, fi. 134, Livro 2-F; 1.475, fi. 285, Livro 2-E; 1.620, fi.
132, Livro 2-F e 1.621, fi. 133, Livro 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas da Comarca de Goiás, Distrito de Faina, Estado de
Goiás.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(98)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Simaúma, situado no Município de Monção, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Simaúma, com
área de 1.054,5160ha (um mil, cinqüenta e quatro hectares, cinqüenta e um ares e sessenta centiares), situado no Municipio de
Monção, objeto da Matricula nº 361, fi. 115, Livro 2-C, do Cartório do
Ofício Único de Monção, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(99)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo de São Félix, situado no
Município de Parnarama, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
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8521
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejo de
São Félix, com área de 6.567,4000ha (seis mil, quinhentos e sessenta
e sete hectares e quarenta ares), situado no Município de Parnarama, objeto do Registro n' R-2-300, fl. 485, Livro 2, do Cartório do l'
Ofício da Comarca de Parnarama, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(100)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, situado no Município de Amarante do Maranhão, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia, com área de 6.166,0000ha (seis mil, cento e sessenta e seis hectares), situado no Município de Amarante do Maranhão, objeto do
Registro nº R-lil.365, fi. 85, Livro 2-1, do Cartório do Ofício Único da
Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(101)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Linoena, situado no Município
de Juruena, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Linoena,
com área de 14.400,0000ha (quatorze mil e quatrocentos hectares),
situado no Município de Juruena, objeto das Matrículas n's 52.405,
52.406,52.407,52.408,52.409,52.410 e 52.411, fls. 941100, Livro 2IG, do Cartório do Registro de Imóveis do 6' Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(102)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas propriedades denominadas Caboclo e
Panelas ou Rapoza, situado nos Municípios
de Bananeiras, Solânea e Dona Inês, Estado
da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereirode 1993, e 2°da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades
denominadas Caboclo e Panelas ou Rapoza, com área de
3.056,4531ha (três mil, cinqüenta e seis hectares, quarenta e cinco
ares e trinta e um centiaros), situado nos Municípios de Bananeiras,
Solânea e Dona Inês, objeto das Matrículas nOs 11.503, fi. 147, Livro
3-Q; 11.504, fi. 147, Livro 3-Q e Registros nOs R-1-1566, fi. 80, Livro
2-1; R-2-1566, fi. 80, Livro 2-1; R-2-1373, fi. 78, Livro 2-G e R-1-2834,
fi. 52, Livro 2-R, todos do Cartório do lºOfício e Tabelionato de Notas
«Henrique Lucena da Costa», da Comarca de Bananeiras, Estado da
Paraíba.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(103)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Floresta, situado no Município de Camalaú, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Floresta, com área
de 2.081,5000ha (dois mil, oitenta e um hectares e cinqüenta ares),
situado no Município de Camalaú, objeto da Matrícula nº 1.083, fi.
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75, Livro 2-M, do Cartório Jayme Bezerra de Menezes, do l' Ofício,
da Comarca de Monteiro, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Salomão, situado no Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Salomão, com área
de 106,0000ha (cento e seis hectares), situado no Municipio de Itabaiana, objeto do Registro n' R-1-430, fi. 21, Livro 2-B, do Cartório
do l' Ofício, de Registro Geral de Imóveis, de Títulos e Documento e
do Protesto de Letras, da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(105)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caip, constituído dos Lotes 81A, 4 e SoB, 82-A, 89-A, 94-A, 93-A e 90-A, situado no Município de Paragominas, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caip,
constituído dos Lotes 81-A, 4 e 5-B, 82-A, 89-A, 94-A, 93-A e 90-A,
com área de 29.846,3586ha (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e
seis hectares, trinta e cinco ares e oitenta e seis centiares), situado
no Município de Paragominas, objeto dos Registros n's R-5/1.192,
fis. 292v/293, Livro 2-D; R-4/3.151, fi. 121v, Livro 2-L; R-4/3.153, fi.
123v, Livro 2-L; R-6/3.152, fi. 122v, Livro 2-L; R-5/3.155, fi. 125v, Livro 2-L e R-3/3.154, fls. 124/124v, Livro 2-L, todos do Cartório do
Único Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Paragominas,
Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(106)

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 19.405.435,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro e 1997), em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordínário de Política Fundiária, crédíto suplementar no valor de R$
19.405.435,00 (dezenove milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo n deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas de díversas unidades, na forma indicada nos Anexos In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.11.1997, págs. 26452/26455.
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(107)

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.500.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso lU, alínea c, da Lei n" 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos oriundos de operação de crédito externa.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo U deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.11.1997, pég. 26456.
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(108)

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a execução, em território
nacional, da Resolução nº 1.132 (1997) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas,
que estabelece embargo de petróleo e derivados e de armamento bélico contra Serra Leoa,
bem como proíbe a entrada e o trânsito de
membros da junta militar daquele país, e de
seus familiares em idade adulta, no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando a adoção, em 7 de outubro de 1997, da Resolução
nº 1.132 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
DECRETA:
Art. 1º Ficam proibidos a entrada e o trânsito de membros da
junta militar de Serra Leoa, bem como de seus familiares em idade
adulta, em território nacional, salvo nos casos de autorização pelo
Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, estabelecido
por meio da Resolução nº 1.132 (1997).
Art. 2' Fica proibida a exportação para Serra Leoa dos seguintes itens, exceto quando autorizada pelo Comitê de Sanções
mencionado no artigo 1":
I - petróleo e derivados;
II - armaniento bélico em geral, incluindo armas, munição,
veículos militares e equipamentos paramilitares, assim como peças
de reposição para o material acima mencionado, ainda que não produzido no Brasil.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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(109) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Educadora de Dois Vizinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53740.000489/95,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 6 de outubro
de 1995, a concessão da Rádio Educadora de Dois Vizinhos Ltda., outorgada pela Portaria n' 823, de 29 de setembro de 1975, renovada
pelo Decreto n' 91.564, de 23 de agosto de 1985, publicado no Diário
Oficial da União em 26 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração de serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(110)

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Jequitibá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29100.001562/91,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 4 de março
de 1992, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, originariamente outorgada à Rádio Difusora Princesa D'Oeste Ltda., pelo Decreto nº 86.895, de 1º de fevereiro de 1982, cuja razão social foi alterada para Rádio Jequitibá Ltda.
conforme Portaria nº 338, de 4 de julho de 1988.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(111) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação Educacional União da Serra para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Marau, Estado do Rio Grande
do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50790.000883/93,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de novembro de 1993, a concessão da Fundação Educacional União da Serra,
outorgada pelo Decreto n' 1.136, de 4 de junho de 1962, e renovada
pelo Decreto n' 88.831, de 10 de outubro de 1983, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Marau, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(112) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a autorização do Governo do
Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n' 50710.000278/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 30 de junho
de 1993, a autorização do Governo do Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., outorgada conforme Decreto n' 88.266, de
28 de abril de 1983, cujo convênio foi publicado no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 1983, sendo mautido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(113) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencie o Centro Universitário Nove
de Julho, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2º, da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisória n" 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n? 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista os Processos
nOs 23001.000900/90-72 e 23000.007737/97-18, do Ministério da
Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1s Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Integradas Nove de Julho, o Centro Universitário Nove de Julho, maritido pela Associação Educacional Nove de
Julho, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício

(114) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taboleiro Redondo, situado no
Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Taboleiro
Redondo, com área de 1.396,5833ha (um mil, trezentos e noventa e
seis hectares, cinqüenta e oito ares e trinta e três centiares), situado
no Município de Imperatriz, objeto da Matrícula n? 33.232, fi. 158,
Livro 2-GR, do Cartório do 1eOfício da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(115) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio Paraíso, situado no Município de
Água Branca, Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,2·
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio
Paraíso, com área de 191,9425ha (cento e noventa e um hectares,
noventa e quatro ares e vinte e cinco centiares), situado no Município de Água Branca, objeto do Registro nº 723, fls. 87v/88v, Livro
3-M, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água Branca, Estado
de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(116)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Croata ou Ramada, situado no
Município de ltapipoca, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, 'c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Croatá ou
Ramada, com área de 400,0000ha (quatrocentos hectares), situado
no Município de Itapipoca, objeto do Registro nº R-1-M-1.942, fi. 233,
Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva leCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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gal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(117)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Lote São Julião/Clotildes/Cristalino/Planura, conhecido por Fazenda Jaragué, situado no Município de Agua Boa,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.6'29, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Lote São Julião/Clotildes/Cristalino/Planura, conhecido por Fazenda Jaraguá,
com área de 20.021,8435ha (vinte mil, vinte e um hectares, oitenta e
quatro ares e trinta e cinco centiares), situado no Município de Água
Boa, objeto das Matriculas n's 741, 746, 747 e 751, fi. 1, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício .da Comarca de Água
Boa, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(118) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 350.000.000,00, em favor do Ministé·
rio da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 350.000.000,00
(trezentos e cinqüenta milhões de reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Saúde e da Fundação Nacionai de Saúde, na forma indicada nos Anexos lU e IV deste decreto,
nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1997, pága. 26575/26577.

(119) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valar de R$ lOOO.OOO,OO,
em favor de Operações Oficiais de Créditorecursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de
Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos das Operações Oficiais de Crédito, no montante especificado.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 18.11.1997, pág. 26577.
(120) DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
crédito suplementar no valor global de
R$ 9.927.688,00, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso lII, alínea b, da Lei n' 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar no valor global de
R$ 9.927.688,00 (nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2', ficam alteradas as receitas das diversas unidades, na forma indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1997, págs. 26577/26579.

(121)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$ 67.151.037,00, para o reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, lI, e 111, alíneas c e d, da
Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 67.151.037,00 (sessenta e sete milhões, cento e cinqüenta e um
mil, trinta e sete reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 44.019.404,00 (quarenta e quatro milhões, dezenove mil, quatrocentos e quatro reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - ingresso de operações de crédito externas, no valor de
R$ 23.082.323,00 (vinte e três milhões, oitenta e dois mil, trezentos e
vinte e três reais);
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lU - doação, no valor de R$ 49.310,00 (quarenta e nove mil,
trezentos e dez reais).
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, da Companhia de Navegação do São Francisco, da Empresa
de Navegação da Amazônia S.A., da Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A., Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A. e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, conforme indicado no Anexo lU deste decreto.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1997, págs. 26579/26589.

(122)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito suplementar 1W valor de R$106.390.000,OO,
em favor de Operações Oficiais de Créditorecursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alinea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Operações Oficiais de
Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 106.390.000,00 (cento e seis milhões,
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trezentos e noventa mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1997, pág. 26589.

(123)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 120.000.000,00,
em favor de Encargos Financeiros da
União, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n? 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor de Encargos Financeiros
da União, crédito suplementar no valor de R$ 120.000.000,00 (cento
e vinte milhões de reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 2º, fica alterada a
receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo III
deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1997, pág. 26590.

(124)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que men-

ciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 dejulho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energêtica de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Gafanhoto-Divinópolis 1, em 138kV, com origem na estrutura
nº 220 Ae término na estrutura n' 1 (trecho novo), localizada no Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo nº 48000.002012/96-57.
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Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I" limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4!:! Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21
de maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(125)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Porto Alegre de Curitiba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53740.000063/94,
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DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 10 de maio de
1994, a concessão da Rádio Porto Alegre de Curitiba Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 475, de 19 de outubro de 1959, e renovada
pelo Decreto nº 90.084, de 20 de agosto de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 21 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(126)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Monte Carmelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Monte Cormelo, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50710.000086/94,
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DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Monte Carmelo Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 974, de 31 de outubro de 1949, e renovada pelo Decreto n? 91.011, de 27 de fevereiro de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Monte Carmelo, Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176· da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(127)

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de
1934, regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954,
no Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de
23,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada São Gonçalo do Pará-Pará de Minas 1, em 138kV, com origem
na subestação São Gonçalo do Pará e término na estrutura nº 86 A
(trecho novo), localizada nos Municípios de São Gonçalo do Pará e
Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48000.003037/96-13.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1a limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à institnição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21
de maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(128)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 140.000,00,
em favor do Ministério de Minas e Energia,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação orçamentária,
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, pág. 26840.

(129)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 108.561. 710,00, em favor do
Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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rização contida no art. 6º, inciso I, alínea b, e inciso IH, alíneas b e c,
da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 108.561.710,00 (cento
e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e dez
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do
exercício de 1996, no valor de R$ 63.895.741,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um
reais);
H - operações de crédito, no valor de R$ 42.395.296,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais);
IH - incorporação de excesso de arrecadação de receitas vinculadas, no valor de R$ 2.270.673,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e setenta e três reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), em extinção, do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), do Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede), e da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), na forma indícada no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26841/26844.

(130)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 54.959.967,00, em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério
do Planejamento e Orçamento e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6 9 , inciso I, alíneas a e c, e inciso 11, da Lei n?
9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA;
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento
e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
suplementar no valor global de R$ 54.959.967,00 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, na forma
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indicada nos Anexos 1I1 e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26845/26853.

(131)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor global de R$ 82.274.417,00, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBUCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q , inciso I, alíneas a e c, da Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da
Presidência da República, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos
Deputados, do Ministério da Justiça, do Ministério da Marinha, do
Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e do Ministério
das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor global de R$
82.274.417,00 (oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e quatro
mil, quatrocentos e dezessete reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na forma indicada nos Anexos
IH e N deste decreto.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26853/26865.

(132)

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor total de R$ 43.408.599,00, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto e
do Ministério da Cultura, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei nº 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:
Art. 1s Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor total de R$ 43.408.599,00 (quarenta e
três milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e noventa e nove
reais), para atender às programaçõesindicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2º ficam alteradas as receitas das unidades orçamentárias da Administração indireta, na forma indicada nos Anexos lU e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1997, págs. 26865/26937.

(133)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Outorga à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) concessões para produção e
distribuição de energia elétrica em Municípios do Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, e do art. 150 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o que consta do Processo nº
48100.001560/97-68.
DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada à Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL) concessão para produção de energia elétrica, através dos seguintes aproveitamentos de potenciais hidráulicos, no Estado de
São Paulo:
I - Usina Americana, no Rio Atibaia, Município de Americana;
U - Usina Eloy Chaves, no Rio Mogi-Guaçu, Município de
Espírito Santo do Pinhal;
lU - Usina Jaguari, no Rio Jaguari, Município de Pedreiras;
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IV - Usina Capão Preto, no Rio QuilombolNegro, Município
de São Carlos;
V - Usina Cariobinha, no Ribeirão Quilombo, Município de
Americana;
VI - Usina Chibarro, no Ribeirão Chibarro, Município de
Araraquara;
VII - Usina Dourados, no Rio Sapucaí-Mirim, Município de
Nuporanga;
VIII - Usina Esmeril, no Ribeirão Esmeril, Município de Patrocínio Paulista;
IX - Usina Gavião Peixoto, no Rio Jacaré-Guaçu, Município
de Gavião Peixoto;
X - Usina Lençóis, no Rio Lençóis, Município de Macatuba;
XI - Usina Pinhal, no Rio Mogi-Guaçu, Município de Espírito Santo do Pinhal;
XII- Usina Salto Grande, no Rio Atibaia, Município de
Campinas;
XIII - Usina Santana, no Rio Jacaré-Guaçu, Município de
São Carlos;
XIV - Usina São Joaquim, no Rio Sapucaí-Mirim, Município
de Guará.
Art. 2' Fica outorgada à Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL) concessão para produção de energia elétrica na Usina Térmica
Carioba, localizada no Município de Americana, Estado de São Paulo.
Art. 3' A energia produzida destina-se ao serviço público de
energia elétrica nas áreas de concessões definidas no art. 4' deste decreto, sem exclusividade de fornecimento a consumidores que tenham opção de escolha de seu fornecedor de energia elétrica, nos termos do art. 15 e seus parágrafos e do art. 16 da Lei n' 9.074, de 7 de
julho de 1995, e ao suprimento a outras concessionárias, quando autorizado.
Art. 4' Ficam outorgadas à CPFL concessões para distribuição de energia elétrica nos seguintes Municípios do Estado de São
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Paulo, nas áreas reagrupadas nos termos da Portaria DNAEE
nº 393, de 24 de setembro de 1997: Área Sudeste: Águas de Lindóia,
Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Campinas, Capivari,
Charqueada, Cosmópolis, Elias Fausto, Espírito Santo do Pinhal,
Hortolãndia, Itapira, Itatiba, Lindóia, Mombuca, Monte Alegre do
Sul, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba,
Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara D'Oeste, Santo António do Jardim, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Sumaré e Valinhos; Área Nordeste: Altinópolis, Américo Brasiliense, Analândia,
Aramina, Araraquara, Ariranha, Barretos, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Boa Esperança do Sul, Brodósqui, Brotas, Buritizal, Cajobi, Cajuru, Cãndido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colina, Colômbia, Cravinhos, Cristais Paulista, Descalvado, Dobrada, Dourado, Dumont, Embaúba, Fernando Prestes, Franca, Gavião Peixoto,
Guaíra, Guará, Guariba, Guatapará, Ibaté, Ibitinga, Igarapava,
Ipuã, Itápolis, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara, Luiz Antônio, Matão, Miguelópolis, Monte Alto,
Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Motuca, Nova Europa, Nuporanga, Orlândia, Palmares Paulista, Paraíso, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Pindorama (somente o Distrito-Sede), Pirangi, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Bonito, Ribeirão
Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Rincão, Sales Oliveira, Santa
Adélia, Santa Cruz da Esperança, Santa Ernestina, Santa Lúcia,
Santa Maria da Serra, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São
Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Severínia, Tabatinga,
Taiaçu, Taiúva, Taquaral, 'Taquaritinga, Terra Roxa, Torrinha, Trabiju, Viradouro e Vista Alegre do Alto;Área Noroeste: Agudos, Altair,
Alto Alegre, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Araçatuba, Arealva,
Areiópolis, Avaí, Avanhandava, Bady Bassitt, Balbinos, Bálsamo,
Barbosa, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bento de Abreu, Bilac, Birigüi, Bocaina, Bofete, Boracéia, Borebi, Botucatu, Braúna, Brejo Alegre, Cabrália Paulista, Cafelândia, Campos Novos Paulista, Cedral,
Clementina, Coroados, Dois Córregos, Duartina, Fernão, Gabriel
Monteiro, Gália, Garça, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbé,
Guapiaçu, Guaraci, Guarantã, Guararapes, Herculândia, Iacanga,
Ibirá, Icém, Igaraçu do Tietê, Ipiguá, Itaju, Itapuí, Itatinga, Jaci,
Jaú, José Bonifácio, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Lins, LuciaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8560
nópolis, Luiziânia, Lupércio, Macatuba, Marília, Mineiros do Tietê,
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nova
Granada, Ocauçu, Olímpia, Onda Verde, Oriente, Palestina, Pardinho, Paulistânia, Pederneiras, Penápolis, Piacatu, Pirajuí, Piratininga, Poloni, Pompéia, Pongaí, Potirendaba, Pratânia, Presidente
Alves, Promissão, Queiroz, Quintana, Reginópolis, Rubiácea, Sabi,
no, Santo Antônio do Aracangua, Santópolis do Aguapéi, São José do
Rio Preto, São Manuel, Tanabi, Ubarana, Uchoa, Uru, Valparaiso e
Vera Cruz.

Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem à CPFL exclusividade de fornecimento aos consumidores
alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074195.

Art. 5º Fica autorizado a CPFL a promover a implantação de
linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em suas áreas de concessões, compreendidas pelos
Municípios indicados do art. 4º deste decreto, no Estado de São Paulo.
Art. 6' A exploração dos serviços de produção e distribuição de
energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individualizada para cada uma das centrais geradoras, na forma do art.
l' e para as localidades reagrupadas, nos termos da Portaria
DNAEE nº 393/97, relacionadas no art. 4º, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
Art. 7' As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes, que contrariem a Lei nº 8.987/95.
Art. 8º A CPFL deverá:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
II - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias;
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lU - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE);
N - caso pretenda a prorrogação, requerê-Ia ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 7' deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.

Art. 9Q OS bens e as instalações existentes em função dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica são vinculados ao
serviço público concedido, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. 10. Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações anteriormente outorgadas à CPFL, bem como os direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade
com o art. 28 da Lei n? 9.074195, à reversão dos bens e das instalações vinculados a essas concessões.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(134)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Revoga a autorização concedida à sociedade Lamport & Holt Line Limited para
funcionar no Brasil.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940,
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mantido pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o
que consta no Processo MICT nº 52700.000268/97-27,
DECRETA:
Art. l' Fica revogado o Decreto de 10 de maio de 1991, na parte referente à sociedade Lamport & Holt Line Limited., com sede em
Londres, Inglaterra, atendendo a requerimento daquela empresa.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho
(135) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 77.366.053,00, em {avordo Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 77.366.053,00 (setenta e sete milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cinqüenta e três
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no ãmbito dos mesmos
subprojetos/subatividades, indicados no Anexo n deste decreto, no
montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 10 e 2', fica alterada a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos lU e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1997, págs. 27114/27116.

(136)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 1.261.889,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6', inciso I, alinea a, da Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 1.261.889,00 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao referido órgão, conforme indicado no Anexo U
deste decreto;
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1997, pág. 26146.

(137)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso do Araguaia, constituído pelo lote 51, da Região Itaipavas, situado
no Município de Xinguara, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos, termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso do
Araguaia, constituído pelo lote 51, da Região Itaipavas, com área de
4.356,0000ha (quatro mil e trezentos e cinqüenta e seis hectares), situado no Município de Xinguara, objeto da Matrícula n? 4.102, fi. 1,
Livro 2-R, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(138)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Angical- Gleba Gameleira 1ª Parte, conhecido por Fazenda Angical de
Baixo, situado no Município de Palestina do
Pará, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lbe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda AngicalGleba Gameleira - 1ª Etapa, conhecido por Fazenda Angical de
Baixo, com área de 3.574,9076ha (três mil, quinhentos e setenta e
quatro hectares, noventa ares e setenta e seis centiares), situado no
Município de Palestina do Pará, objeto da Matrícula nº 1.423, fi. 2,
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Livro Ficha nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(139)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Açaizal, situado no Município
de Palestina do Pará, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Açaizal,
com área de 1.247,7385ha (um mil, duzentos e quarenta e sete hectares, setenta e três ares e oitenta e cinco centiares), situado no Município de Palestina do Pará, objeto da Matrícula n' 15.735, fl. 1, Livro Ficha n" 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marabá, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(140)

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palmital/Abaeté, situado no
Município de São João D'Aliança, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palmital]Abaeté, com área de 1.130,0511ha (um mil, cento e trinta hectares, cinco ares e onze centiares), situado no Município de São João
D'Aliança, objeto dos Registros nOs R-2-M-9, fi. 202, Livro 2-A; R-1M-1163, fi. 126, Livro 2-C e R-1-M-2388, fi. 17v, Livro 2-H, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis do Distrito de São
João D'Aliança, Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(141)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Restabelece o título de utilidade pública federal da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, com sede na Cidade de
Niterói (RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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posto no art. 1º da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º É restabelecido o título de utilidade pública federal da
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
30.104.947/0001-03 (Processo MJ nº 22.742/96-03).
Art. 2º A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no período, ainda que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº
50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independéncia e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho

(142)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).
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Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1977; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
(143)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência aos Hansenianos de Jundiaí, com sede na Cidade de Jundiaí (SP), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. l' da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
I - Associação de Assistência aos Hanseuianos de Jundiaí,
com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 50.990.472/0001-07 (Processo MJ nº 16.488/95-05);
II - Associação Social Pastoral Esperança de Deus, com
sede na Cidade de Estância, Estado de Sergipe, portadora do CGC nº
32.745.937/0001-82 (Processo MJ n? 5.232/97-53);
II! - Casa da Criança de Brotas, com sede na Cidade de Brotas, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 45.774.924/0001-83
(Processo MJ nº 3.503/97-18);
IV - Conselho Particular de Colíder da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Colíder, Estado de Mato
Grosso, portador do CGC nº 24.670.614/0001-49 (Processo MJ nº
29.074/96-28);
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v - Colégio São Francisco, com sede na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, portador do CGC nº 06.043.988/0001-52
(Processo MJ n" 2.694/93-59);
VI - Comunidade Espírita Cairbar Schutel, com sede na Cidade de Matão, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
52.315.199/0001-40 (Processo MJ n' 2.543/97-05);
VII - Clube das Mães, com sede na Cidade de Guaraci, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 51.346.104/0001-93 (Processo
MJ nº 23.854/94-01);
VIII - Fundação Beneficente Siminino, com sede na Cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC n"
00.497.284/0001-73 (Processo MJ n' 20.368/96-30);
IX - Fundação Médico Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, com sede na Cidade de Descanso, Estado de Santa
Catarina, portadora do CGC nº 83.520.122/0001-36 (Processo MJ nº
1.007/96-94);
X - Instituição Filantrópica e Educacional Parábola, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n'' 69.100.550/0001-89 (Processo MJ nº 17.762/97-44);
XI - Lar de Assistência à Criança Joel Corrêa de Ávila, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 55.072.474/0001-30 (Processo MJ nº 12.192/93-27);
XII - Obra de Assistência à Infância de Bangu, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC nº 34.050.807/0001-50 (Processo MJ nº 22.734/97-58);
XIII - Sociedade Pestalozzi de Porto Velho, com sede na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, portadora do CGC n'
04.079.737/0001-00 (Processo MJ n' 10.346/96-71);
XIV - Sociedade Hospitalar Bom Pastor, com sede na Cidade
de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n"
90.167.289/0001-20 (Processo MJ n'' 26.932/96-82).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
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coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada no periodo, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da Re pública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
(144)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a definição dos limites do
Parque Nacional do Caparaó, criado pelo
Decreto n!! 50.646, de 24 de maio de 1961, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto n''
50.646, de 24 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' Oslimites do Parque Nacional do Caparaó, criado pelo
Decreto nº 50.646, de 24 de maio de 1961, são os descritos a seguir,
com base nas cartas topográficas em escala 1:50.000, editadas pelo
IBGE nOs SF-24-V-A-I-3 (Manhumirim), SF-24-V-A-I-4 (Iúna), SF24-V-A-IV-1 (Espera Feliz), SF-24-V-A-IV-2 (Divino de São Lourenço), e nas ortofotocartas em escala 1:10.000, editadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) nOs 44-07-19, 44-07-23,4413-03,44-13-04,44-13-07,44-13-08, e 44-13-11, acrescidos das áreas
citadas no artigo seguinte: começa no ponto de coordenadas planas
UTM aproximadas (c.p.u.a.) 202232 E e 7739237 N, situado na estrada que liga Alto Caparaó ao Parque Nacional, próximo ao seu portão de entrada (Ponto 1); daí segue por linhas secas, passando pelos
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pontos de c.p.u.a. 202185 E e 7739311 N (Ponto 2), 202031 E e
7739398 N (Ponto 3), 202046 E e 7739543 N (Ponto 4), 202099 E e
7739681 N (Ponto 5), 202011 E e 7739778 N (Ponto 6), 202079 E e
7739959 N(Ponto 7), 201950 E e 7740690 N (Ponto 8), 201900 E e
7741230 N (Ponto 9), 201980 E e 7741768 N (Ponto 10), 202328 E e
7742598 N (Ponto 11),202513 E e 7743066 N (Ponto 12),202478 E e
7743541 N (Ponto 13), 202755 E e 7744181 N (Ponto 14),203437 E e
7745044 N (Ponto 15), 204432 E e 7745670 N (Ponto 16), 204556 E e
7745883 N (Ponto 17),204149 E e 7746827 N (Ponto 18),204502 E e
7747091 N (Ponto 19),204378 E e 7747330 N (Ponto 20), 204544 E e
7747899 N (Ponto 21), 204998 E e 7748270 N (Ponto 22), e 205422 E
e 7747991 N (Ponto 23), situado sobre o Córrego do Príncipe; desse
ponto, segue por linhas secas passando pelos pontos de c.p.u.a.
205424 E e 7748829 N (Ponto 24), e 206172 E e 7749256 N (Ponto
25), desse ponto, desce pela crista do morro, até o ponto de c.p.u.a.
205751 E e 7749927 N (Ponto 26), daí, continua por linhas secas,
passando pelos pontos de c.p.u.a. 205930 E e 7750890 N (Ponto 27),
206362 E e 7751183 N (Ponto 28), 206958 E e 7751444 N (Ponto 29),
207360 E e 7751366 N (Ponto 30), 207783 E e 7751773 N (Ponto 31),
e 208100 E e 7752329 N, situado sobre o Córrego Maximiano Marques (Ponto 32); continua por linha seca até o ponto de c.p.u.a.
209304 E e 7752317 N, situado sobre o Córrego São José das Três
Pontes (Ponto 33), segue por linhas secas, passando pelos pontos de
c.p.u.a. 210182 E e 7752705 N (Ponto 34), e 210798 E e 7752291 N,
situado na margem esquerda do Córrego do Espírito Santo (Ponto
35); daí segue por uma linha reta até o ponto de c.p.u.a. 211076 E e
7751146 N, situado na margem direita do Córrego Espírito Santo
(Ponto 36); segue a montante desse córrego, por sua margem direita,
até sua cabeceira, ponto de c.p.u.a. 210383 E e 7750237 N (Ponto 37);
continua por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 210742 E e 7750011 N,
situado sobre o Ribeirão Pouso Alto (Ponto 38); segue por linhas secas
pelos pontos de c.p.u.a. 211537 E e 7749786N (Ponto 39), e 211489 E e
7749554 N (Ponto 40), até a cabeceira de um pequeno afluente do Rio
Santa Clara, ponto de c.p.u.a. 211059 E e 7749247 N (Ponto 41); segue a jusante pela margem esquerda deste curso d'água até sua
foz no Rio Santa Clara, continuando pela margem esquerda do Rio
Santa Clara até a confluência com outro pequeno tributário, ponto
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de 212129 E e 7749331 N (Ponto 42); daí, segue por linha seca até o
ponto de c.p.u.a, 212475 E e 7748768 N (Ponto 43); sobe pela crista
do morro até o ponto c.p.u.a. 212004 E e 7748554 N (Ponto 44); daí
continua por linhas secas, passando pelos pontos de c.p.u.a, 211964 E
e 7748131 N (Ponto 45), e 211900 E e 7747860 N, situado na margem
esquerda do Rio Pedregulho (Ponto 46); segue a jusante por esta
margem do Rio Pedregulho, até a confluência com um pequeno afluente, ponto de c.p.u.a. 212825 E e 7748140 N(Ponto 47); segue a
montante pela margem direita deste afluente até sua cabeceira,
ponto de c.p.u.a. 213050 E e 7747793 N (Ponto 48); segue por linha
seca até a cabeceira de um afluente pela margem direita do Rio Pedregulho, ponto de c.p.u.a, 212926 E e 7746939 N (Ponto 49); segue
por linhas secas, passando pelos pontos de c.p.u.a. 213958 E e
7747572 N (Ponto 50), 214039 E e 7747162 N (Ponto 51), 214280 E e
7747080 N (Ponto 52), 214250 E e 7746596 N (Ponto 53); 213961 E e
7746478 N (Ponto 54), e 212902 E e 7746063 N, situado na margem
esquerda do Córrego dos Pilões (Ponto 55); segue ajusante pela margem esquerda do Córrego dos Pilões até a confluência de um afluente pela margem direita, ponto de c.p.u.a. 213578 E e 7745811 N
(Ponto 56); segue pela margem direita deste afluente até o ponto de
c.p.u.a. 213804 E e 7745030 N (Ponto 57); continua por linhas secas,
passando pelos pontos de c.p.u.a. 214173 E e 7745103 N (Ponto 58),
214527 E e 7744874 N (Ponto 59), 214648 E e 7744311 N (Ponto 60),
215303 E e 7744115 N (Ponto 61), e 215268 E e 7743932 N, situado
na cabeceira de um dos formadores do Córrego Boa Sorte (Ponto 62);
segue a jusante pela margem esquerda desse curso d'água, até uma
confluência com outro formador, ponto de c.p.u.a. 215627 E e
7743809 N (Ponto 63); segue por linhas secas, passando pelos pontos
de c.p.u.a. 215832 E e 7743205 N (Ponto 64), 216200 E e 7743279 N
(Ponto 65), 216477 E e 7742923 N (Ponto 66), 216372 E e 7742883 N
(Ponto 67), 216186 E e 7743044 N (Ponto 68), 216056 E e 7742782 N
(Ponto 69), 216517 E 7742308 N (Ponto 70), 216683 E e 7741816 N
(Ponto 71), e 216441 E e 7741694 N, situado na margem direita de
um afluente pela margem esquerda do Rio Pedra Roxa (Ponto 72);
segue a montante pela margem direita deste curso d'água, até sua
cabeceira, ponto de c.p.u.a. 215586 E e 7742405 N (Ponto 73); segue
por linhas secas, passando pelos pontos de c.p.u.a. 215545 E e
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7742296 N (Ponto 74), e 214901 E e 7742190 N, situado na margem
esquerda de um pequeno tributário pela margem esquerda do Rio
Pedra Roxa (Ponto 75); segue a jusante até sua foz no Rio Pedra
Roxa, ponto de c.p.u.a. 214867 E e 7741828 N (Ponto 76); desse ponto, segue ajusante pela margem esquerda do Rio Pedra Roxa até sua
confluência com um pequeno tributário pela margem direita, ponto
de c.p.u.a. 215189 E e 7741475 N (Ponto 77); segue a montante pela
margem direita desse tributário até o ponto de c.p.u.a. 214867 E e
7741262 N (Ponto 78); desse ponto, segue por linhas secas, passando
pelos pontos de c.p.u.a. 215387 E e 7740753 N (Ponto 79), 215936E e
7740663 N (Ponto 80), 216279 E e 7740376 N (Ponto 81), 216490 E e
7739900 N (Ponto 82), 216470 E e 7739716 N (Ponto 83), 216802 E e
7739639 N (Ponto 84), 216899 E e 7739262 N (Ponto 85), e 216828 E
e 7739118 N situado na margem direita de um afluente do Córrego
do Hilário (Ponto 86); segue a montante pela margem direita desse
curso d'água até sua cabeceira, ponto de c.p.u.a. 216373 E e 7739119
N (Ponto 87); segue por linha seca até a cabeceira de um pequeno
afluente do Ribeirão Braço do Meio, ponto de c.p.u.a. 216336 E e
7738925 N (Ponto 88); segue a jusante pela margem esquerda desse
curso d'água até sua foz no Ribeirão Braço do Meio, ponto de c.p.u.a.
216289 E e 7738564 N (Ponto 89); daí, segue a montante pela margem direita do Ribeirão Braço do Meio até o ponto de c.p.u.a. 215426
E e 7738986 N (Ponto 90); continua por linhas secas passando pelos
pontos de c.p.u.a. 215165 E e 7738475 N (Ponto 91), 215526 E e
7738225 N (Ponto 92), 215749 E e 7737870 N (Ponto 93), 216282 E e
7737251 N (Ponto 94), e 216323 E e 7736904 N, situado na margem
direita do Rio Braço Norte Direito (Ponto 95); segue a montante por
essa margem, até o ponto de c.p.u.a. 215514 E e 7737031 N (Ponto
96); segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 215569 E e 7736374
N, situado na margem esquerda do Córrego Malacacheta (Ponto 97);
segue a jusante por esta margem, até a foz do Córrego Malacacheta
no Córrego Danta, ponto de c.p.u.a. 216950 E e 7734925 N (Ponto
98); segue a montante pela margem direita do Córrego Danta até a
confluência com um dos seus formadores, ponto de c.p.u.a. 215950 E
e 7735280 N (Ponto 99); daí, continua por linhas secas passando pelos pontos de c.p.u.a. 215912 E e 7735109 N (Ponto 100), e 216100 E
e 7734810 N situado na confluência de uma linha de drenagem com
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um pequeno tributário do Córrego Danta (Ponto 101); continua a
montante pela margem direita deste tributário, até sua cabeceira,
ponto de c.p.u a. 215216 E e 7734826 N (Ponto 102); daí, continua
por linhas secas passando pelos pontos 214754 E e 7734644 N (Ponto 103), 214875 E e 7734200 N (Ponto 104),215214 E e 7733956 N
(Ponto 105), 215776 E e 7733499 N (Ponto 106), e 216223 E e
7733186 N situado na margem esquerda do Córrego do Caldeirão
(Ponto 107); segue ajusante pela margem esquerda desse curso d'água até o ponto de c.p.u.a. 216572 E e 7733344 N (Ponto 108); continua por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 216279 E e 7732569 N, situado na margem esquerda de um pequeno tributário pela margem
esquerda do Córrego Cabeceira do Caldeirão (Ponto 109); segue a jusante pela margem esquerda deste curso d'água até sua foz no Córrego Cabeceira do Caldeirão, ponto de c.p.u.a. 216353 E e 7732353 N
(Ponto 110); segue a montante pela margem direita do Córrego Cabeceira do Caldeirão, até o ponto de c.p.u.a. 216039 E e 7732221 N
(Ponto 111); daí, continua por linhas secas passando pelos pontos
216144 E e 7731793 N (Ponto 112), 216420 E e 7731584 N (Ponto
113),216513 E e 7731156 N (Ponto 114), e 216266 E e 7731052 N, situado na cabeceira de uma linha de drenagem que desemboca no Ribeirão Santa Marta (Ponto 115); segue a jusante até a confluência
dessa drenagem com o Ribeirão Santa Marta, ponto de c.p.u.a,
216116 E e 7730604 N (Ponto 116); daí; segue a montante pela margem esquerda do Ribeirão Santa Marta, até o ponto de c.p.u.a.
215060 E e 7732040 N (Ponto 117); segue por linha seca até o ponto
de c.p.u.a. 213430 E e 7724702 N, situado na crista de um divisor local entre o Córrego da Forquilha e o Ribeirão Santa Marta (Ponto
118); segue pela crista desse divisor passando pelo ponto de c.p.u.a.
213856 E e 7725222 N (Ponto 119), e atingindo o ponto de c.p.u.a.
214019 E e 7725654 N (Ponto 120); daí, segue por linhas secas passando pelos pontos de c.p.u.a. 214131 E e 7726006 N (Ponto 121),
214778 E e 7726391 N (Ponto 122),214653 E e 7726609 N (Ponto
123), 215107 E e 7726945 N (Ponto 124), 214877 E e 7727381 N
(Ponto 125), 214991 E e 7727927 N (Ponto 126), 215167 E e 7728092
N (Ponto 127), 215405 E e 7728527 N (Ponto 128), 215649 E e
7729080 N (Ponto 129), 215416 E e 7729510 N (Ponto 130), 215003
E e 7729818 N (Ponto 131), 215272 E e 7730136 N (Ponto 132),
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215555 E e 7730091 N (Ponto 133), 215814 E e 7730260 N (Ponto
134), 215541 E e 7730646 N (Ponto 135), 215046 E e 7730567 N
(Ponto 136), 213263 E e 7724411 N (Ponto 137), 213044 E e 7724105
N (Ponto 138), 212889 E e 7724081 N (Ponto 139), 212800 E e
7723965 N (Ponto 140), 212863 E e 7723834 N (Ponto 141), 212586
E e 7723610 N (Ponto 142), 212443 E e 7723584 N (Ponto 143),
212334 E e 7723307 N (Ponto 144), e 212156 E e 7723258 N, situado
na margem direita do Córrego Limo Verde (Ponto 145); segue a montante pela margem direita do Córrego Limo Verde, até a confluência
com um pequeno tributário pela margem direita, ponto de c.p.u.a.
211725 E e 7723352 N (Ponto 146); segue a montante pelo talvegue
deste tributário até a crista do morro, ponto de c.p.u.a. 211471 E e
7722997 N (Ponto 147); daí, continua pela crista do morro, passando
pelo ponto de c.p.u.a. 211812 E e 7722918 N (Ponto 148), e atingindo
o ponto de c.p.u.a. 212029 E e 7722694 N (Ponto 149); segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 211670 E e 7722020 N (Ponto 150);
segue pela crista do morro até o ponto de c.p.u.a, 211308 E e 7722189
N (Ponto 151); daí, segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a.
211134 E e 7722040 N, situado na margem direita do Córrego da
Forquilha (Ponto 152); segue a montante por essa margem, até o
ponto de c.p.u.a. 210660 E e 7722166 N (Ponto 153); continua por linhas secas passando pelos pontos 210585 E e 7722077 N (Ponto 154),
e 210380 E e 7721948 N situado na margem esquerda de um afluente pela margem esquerda do Córrego do Veadinho (Ponto 155); segue
a jusante pela margem esquerda desse afluente até atingir o ponto
de c.p.u.a. 211333 E e 7720664 N (Ponto 156); segue por linhas secas
passando pelos pontos de c.p.u.a. 210823 E e 7720526 N (Ponto 157),
210663 E e 7720047 N (Ponto 158), 210287 E e 7719758 N (Ponto
159), 210375 E e 7719577 N (Ponto 160), 210202 E e 7719413 N
(Ponto 161), 209777 E e 7719519 N (Ponto 162), 209620 E e 7718925
N situado na margem direita de um pequeno afluente do Córrego do
Moinho (Ponto 163); segue a montante pela margem direita deste
afluente até o ponto de c.p.u.a. 209400 E e 7719040 N (Ponto 164);
daí, segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 209175 E e 7718549
N, situado na margem direita de outro afluente do Córrego do Moinho (Ponto 165); segue a montante pela margem direita deste afluente até atingir o ponto de c.p.u.a. 208990 E e 7718755 N (Ponto
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166); desse ponto, segue por linhas secas passando pelos pontos de
c.p.u.a. 208823 E e 7718203 N (Ponto 167), 208532 E e 7718191 N
(Ponto 168), 208393 E e 7718568 N (Ponto 169), 208446 E e 7718956
N (Ponto 170), 208185 E e 7718869 N (Ponto 171), 208149 E e
7719132 N (Ponto 172), 207957 E e 7719267 N (Ponto 173), 207780
E e 7718839 N (Ponto 174), 207836 E e 7718496 N (Ponto 175),
207368 E e 7718398 N (Ponto 176), 207615 E e 7718170 N (Ponto
177), 207321 E e 7717859 N (Ponto 178), 206853 E e 7718030 N
(Ponto 179),206327 E e 7718147 N (Ponto 180),205774 E e 7718048
N (Ponto 181), 205765 E e 7718237 N (Ponto 182), 205559 E e
7718335 N (Ponto 183), 205711 E e 7719314 N (Ponto 184),205942 E
e 7719428 N (Ponto 185),206132 E e 7719734 N (Ponto 186), 206146
E e 7720057 N (Ponto 187), 206571 E e 7720213 N (Ponto 188),
206683 E e 7720585 N (Ponto 189), 206668 E e 7720913 N (Ponto
190), 206719 E e 7721405 N (Ponto 191), 206497 E e 7721613 N
(Ponto 192), e 206586 E e 7722096 N, situado na crista de um morro
divisor de águas local entre o Córrego da Redonda e um afluente do
Rio Preto, sem nome nos mapas (Ponto 193); daí, segue pela crista
desse morro, passando pelo ponto de c.p.u.a. 207062 E e 7722041 N
(Ponto 194), e atingindo o ponto de c.p.u.a. 207372 E e 7721937 N
(Ponto 195); segue por linhas secas passando pelos pontos 207570 E
e 7722223 N (Ponto 196),207625 E e 7722595 N (Ponto 197), 207912
E e 7722917 N (Ponto 198), 207966 E e 7722987 N (Ponto 199),
207943 E e 7723173 N (Ponto 200), 208024 E e 723384 N (Ponto
201), 208254 E e 7723596 N (Ponto 202), 208340 E e 7723647 N
(Ponto 203), 208777 E e 7723961 N (Ponto 204), 208695 E e 7724152
N (Ponto 205), e 208719 E e 7724617 N, situado na crista de um morro (Ponto 206); segue pela crista desse morro até atingir o ponto de
c.p.u.a, 209084E e 7724959 N (Ponto 207); segue por linha seca até o
ponto de c.p.u.a. 209227 E e 7725155 N, situado na margem esquerda de um afluente do Rio Preto (Ponto 208); segue a jusante pela
margem esquerda desse afluente até o ponto de c.p.u.a. 208657 E e
7725652 N (Ponto 209); daí, segue por linhas secas passando pelos
pontos de c.p.u.a. 208650 E e 7726020 N (Ponto 210), 209171 E e
7726363 N (Ponto 211), 209534 E e 7726893 N (Ponto 212), 209549 E
e 7727317 N (Ponto 213), 209740 E e 7727582 N (Ponto 214), 209655
E e 7727747 N (Ponto 215), 209314 E e 7727602 N (Ponto 216),
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209030 E e 7727601 N (Ponto 217), 208975 E e 7727890 N (Ponto
218), 208289 E e 7728163 N (Ponto 219), 208090 E e 7728329 N
(Ponto 220), 208150 E e 7728773 N (Ponto 221), e 208550 E e
7729157 N, situado na margem direita do Córrego São Vicente (Ponto 222); segue a montante pela margem direita de um dos braços formadores do Córrego São Vicente até atingir o ponto de c.p.u.a.
209150 E e 7730150 N (Ponto 223); desse ponto, segue por linha seca
até o ponto de c.p.u.a. 208999 E e 7730478 N, situado na crista de
um morro divisor de águas local entre afluentes do Córrego da Forquilha e o Córrego São Vicente (Ponto 224); daí, desce pela crista
desse morro passando pelo ponto de c.p.u.a. 208357 E e 7730261 N
(Ponto 225), e atingindo o ponto de c.p.u.a. 207751 E e 7729905 N
(Ponto 226); segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 207180 E e
7729890 N, situado sobre o Córrego da Forquilha (Ponto 227); daí,
continua por linhas secas passando pelos pontos de c.p.u.a. 206730
E e 7729779 N (Ponto 228), 206641 E 7729811 N (Ponto 229), 206384
E e 7730186 N (Ponto 230), e 206028 E e 7730175 N, situado na confluência de um afluente pela margem direita do Rio Preto com esse
rio (Ponto 231); segue a montante pela margem direita desse afluente até atingir a crista do morro onde nasce e que, neste local, separa
as águas do Córrego Paraíso e do Rio Preto 204984 E e 7729528 N
(Ponto 232); segue pela crista desse morro até o ponto de c.p.u.a.
205613 E e 7728451 N (Ponto 233); segue por linha seca até o ponto
de c.p.u.a. 204967 E e 7727798 N, situado na crista de um divisor local que separa o Córrego Paraíso do Córrego Santo Antonio (Ponto
234); segue pela crista desse morro até o ponto de c.p.u.a. 205034 E e
7727530 N, onde está a cabeceira de uma pequena drenagem que desemboca num formador do Córrego Santo Antonio (Ponto 235); segue a jusante pelo talvegue desse curso d'água, até o ponto de
c.p.u.a. 204670 E e 7727405 N (Ponto 236); segue por linhas secas
passando pelos pontos de c.p.u.a, 204555 E e 7727670 N (Ponto 237),
204435 E e 7727730 N (Ponto 238), 204180 E e 7727655 N (Ponto
239), e 204080 E e 7727540 N, situado sobre uma linha de drenagem
que desemboca no Córrego Santo Antonio (Ponto 240); segue a montante por essa linha de drenagem até a crista do morro, divisor local
entre as águas do Córrego Santo Antonio com o Córrego São José e
Ribeirão São Domingos, ponto de c.p.u.a. 203753 E e 7727813 N
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8580
(Ponto 241); segue subindo pela crista do morro, passando pelo ponto de c.p.u.a. 203921 E e 7728344 N (Ponto 242), até o ponto de
c.p.u.a, 204251 E e 7728580 N (Ponto 243); daí, continua por linha
seca até o ponto de c.p.u.a. 203832 E e 7728952 N, situado na margem esquerda de um afluente pela margem esquerda do Ribeirão
São Domingos (Ponto 244); segue pela margem esquerda desse curso
d'água até sua foz do Ribeirão São Domingos, ponto de c.p.u.a.
203400 E e 7729300 N (Ponto 245); segue a montante pelo talvegue
do Ribeirão São Domingos, até o ponto de c.p. u.a. 203048 E e
7729151 N (Ponto 246); daí, segue por linhas secas passando pelos
pontos de c.p.u.a. 202756 E e 7729027 N (Ponto 247), 202352 E e
7729038 N (Ponto 248), 202070 E e 7729220 N (Ponto 249), 201984
E e 7729735 N (Ponto 250), 201954 E e 7730202 N (Ponto 251),
201705 E e 7730645 N (Ponto 252), 201899 E e 7730877 N (Ponto
253), 202036 E e 7731148 N (Ponto 254), 202178 E e 7731581 N
(Ponto 255), 201992 E e 7731789 N (Ponto 256), 201913 E e 7731982
N (Ponto 257), 201677 E e 7732163 N (Ponto 258), 201572 E e
7732192 N (Ponto 259), e 201517 E e 7732406 N, situado sobre o
Córrego do Aleixo (Ponto 260); continua por linhas secas passando
pelos pontos de c.p.u.a. 201695 E e 7732642 N (Ponto 261), 201519 E
e 7733343 N (Ponto 262), 201756 E e 7733881 N (Ponto 263), 201531
E e 7733996 N (Ponto 264), 201509 E e 7734165 N (Ponto 265),
201589 E e 7734279 N (Ponto 266), e 201531 E e 7734437 N, situado
sobre o Córrego Algodão (Ponto 267); daí, continua por linhas secas
passando pelos pontos de c.p.u.a. 201745 E e 7734620 N (Ponto 268),
201821 E e 7734830 N (Ponto 269), 201674 E e 7734985 N (Ponto
270), 201754 E e 7735155 N (Ponto 271), 202016 E e 7735382 N
(Ponto 272), 202204 E e 7735533 N (Ponto 273), 202368 E e 7735949
N (Ponto 274), 202374 E e 7736360 N (Ponto 275), 202449 E e
7736552 N (Ponto 276), 202539 E e 7736730 N (Ponto 277), 202456
E e 7736972 N (Ponto 278), 202500 E e 7737243 N (Ponto 279),
202332 E e 7737317 N (Ponto 280), 202279 E e 7737467 N (Ponto
281), 202356 E e 7737657 N (Ponto 282), 202517 E e 7737757 N
(Ponto 283),202601 E e 7738075 N (Ponto 284), 202425 E e 7738051
N (Ponto 285), e 202311 E e 7738051 N, situado sobre um afluente
pela margem direita do Ribeirão Vargem Alegre (Ponto 286); continua por linhas secas passando pelos pontos de c.p.u.a. 202343 E e
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7738240 N (Ponto 287), 202610 E e 7738268 N (Ponto 288), 202797
E e 7738453 N (Ponto 289), 202677 E e 7738712 N (Ponto 290),
202573 E e 7738726 N (Ponto 291), 202563 E e 7738806 N (Ponto
292), 202478 E e 7738842 N (Ponto 293), 202377 E e 7738986 N
(Ponto 294), e 202183 E e 7739006 N, situado na margem direita do
Rio Caparaó (Ponto 295); segue a montante pela margem direita do
Rio Caparaó, até o ponto de c.p.u.a. 202300 E e 7739175 N (Ponto
296); daí, segue por linha seca até o ponto de c.p.u.a. 202232 E e
7739237 N, ponto inicial desta descrição, fechando o perimetro do
Parque Nacional do Caparaó.
Art. 2º As terras devolutas e as arrecadadas, sem destinação
definitiva, na data da publicação deste decreto, contíguas ao perímetro estabelecido no artigo anterior, e aquelas não contíguas, mas situadas na faixa de até 1000 metros, além do perímetro citado, são
partes integrantes do Parque Nacional do Caparaó.
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deverá realizar, no prazo
máximo de dois anos, o levantamento fundiário da área, com o objetivo de identificar as terras que se enquadram na situação definida
no caput deste artigo.
Art. 3º Os bens imóveis de domínio público inseridos nos limites do parque serão objeto de cessão de uso do Ibama, por intermédio
da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
Parágrafo único. A SPU promoverá, com o auxílio do lhama, os
procedimentos para viabilizar as ações demarcatórias e discriminatórias desses bens.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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(145)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barro Vermelho, situado
no Município de Sítio do Mato, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barro vermelho, com área de 7.000,0000ha (sete mil hectares), situado no Município de Sítio do Mato, objeto do Registro nº R.1/3.018, fls. 132/133,
Livro 2-1, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(146)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Malhadinha ou Maravilha, situado no Município de Porto Franco, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Malluulinha ou Maravilha, com área de 1.748,2713ha (um mil, setecentos e
quarenta e oito hectares, vinte e sete ares e treze centiares), situado
no Município de Porto Franco, objeto dos Registros n's R-2-3.626, fi.
59; R-1-3.670, fi. 103 e R-2-3.681, fi. 114, todos do Livro 2A-13, do
Cartório do l' Ofício da Comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(147)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Canta Galo, situado no Município de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Canta
Galo, com área de 588,4724ha (quinhentos e oitenta e oito hectares,
e quarenta e sete ares e vinte e quatro centiares), situado no Município de Santa Bárbara do Sul, objeto do Registro nº R-40/685, fi. 6, do
Livro nº 2, do Cartório dos Registros Públicos da Comarca de Santa
Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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mentar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(148)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Barroca, situado no Município
de Jóia, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
di' Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Barroca,
com área de 514,2357ha (quinhentos e quatorze hectares, vinte e
três ares e cinqüenta e sete centiares), situado no Município de Jóia,
objeto do Registro n Q R-3/4.663 fi. 1, Livro n" 2, do Ofício do Registro
de Imóveis da Comarca de Augusto Pestana, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(149)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Angélica, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Angélica, com área de 2.641,4445ha (dois mil, seiscentos e quarenta e
um hectares, quarenta e quatro ares e quarenta e cinco centiares),
situado no Município de Carutapera, objeto do Registro n' R-2-52, fi.
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57, Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Carutapera,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(150)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Rosa I e lI, situado no Município
de Alhandra, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Rosa I e lI,
com área de 95,6553ha (noventa e cinco hectares, sessenta e cinco
ares e cinqüenta e três centiares), situado no Município de Alhandra, objeto do Registro nº 31.163, fi. 71, Livro 3-AR, do Cartório de
Registro de Imóveis "Carlos Ulysses», - Serviço Notorial do 1º Ofício e Registral Imobiliário da Zona Sul, da Comarca de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoveutes, as
máquiuas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(151)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São Marcos, situado nos Municípios de
Juarez Távora e Gurinhém, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. L'' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Marcos, com
área de 736,0000ha (setecentos e trinta e seis hectares), sitnado nos
Municípios de Juarez Távora e Gurinhém, objeto da Matrícula n" 78,
fi. 78, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Gurinhém, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(152)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Brejo da Ilha, situado no Município de
Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8590
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Brejo da Ilha, com
área de 3.567,1375ha (três mil, quinhentos e sessenta e sete hectares, treze ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de
Estreito, objeto da Matrícula n" 2.995, fi. 5, Livro 2A-ll, do Cartório
do 1"Ofício de Notas da Comarca de Estreito, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(153)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mangal, situado no Município
de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mangal, com área de 3.000,0000ha (três mil hectares), situado no Município de Sítio do Mato, objeto do Registro nº R-1-7.488, fi. 296v, Livro
2-AA, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(154)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Ressurreição, constituído pelas propriedades Ressurreição, Boa Vista,
São Felipe, Boa Sorte, Monte Alegre, São
José, São Domingos, Bonfim, Entrevista e
Vitória, situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
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da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Ressurreição, constituído pelas propriedades Ressurreição, Boa Vista, São
Felipe, Boa Sorte, Monte Alegre, São José, São Domingos, Bonfim,
Entrevista e Vitória, com área de 538,4417ha (quinhentos e trinta e
oito hectares, quarenta e quatro ares e dezessete centiares), situado
no Município de Ilhéus, objeto da Matrícula n" 4.179, fi. 210v, Livro
3-Ke Registros n's R-2-4.179, R-3-4.179, R-4-4.179, R-5-4.179, R-64.179, R-7-4.179, R-9-4.179, R-10-4.179 e R-1l-4.179, fi. 210v. Livro
3-K, do Cartório de Registro de Imóveis, 2" Circunscrição da Cidade
e Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(155)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho Direito, situado no Município de Cansanção, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho Direito, com área de 2.608,0000ha (dois mil, seiscentos e oito hectares),
situado no Município de Cansanção, objeto da Matrícula nº 258, fi. 5,
Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte
Santo, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mocambo, situado no Município de Andaraí, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mocambo,
com área de 6.618,5000ha (seis mil, seiscentos e dezoito hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Andaraí, objeto do Registro
n? R-2-M-116, fi. 173v, do Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Andaraí, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José, situado no Município
de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
com área de 180,8300ha (cento e oitenta hectares e oitenta e três
ares), situado no Município de Ilhéus, objeto dos Registros n's 3.599,
fi. 70, do Livro 3-C e 3.649, fi. 83, do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda .Iubiaba, situado no Município
de Ituberá, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jubiabá,
com área de 701,7800ha (setecentos e um hectares e setenta e oito
ares), situado no Município de Ituberá, objeto do Registro nº R-11.939, ficha 568, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ituberá, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas 'I'hainá I, II e IH, situado no
Município de São Desidério, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel denominado Fazendas Thainá I, II e
Ill, com área de 2.040,1360ha (dois mil e quarenta hectares, treze
ares e sessenta centiares), situado no Município de São Desidério,
objeto dos Registros n's R.2/0062, R.2/0063 e R.2/0193, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas e Títulos e Documentos
da Comarca de São Desidério, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em glega única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(160)

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CascataIMarimbu, situado no
Município de Ituberá, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, no termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cascata/ Marimbu, com área de 825,6876ha (oitocentos e vinte e cinco hectares, sessenta e oito ares e setenta e seis centiares), situado no Município de Ituberá, objeto da Matrícula n· 10, fi. 10, Livro 2 e Registro
nº R-2-583, fi. 89, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituberá, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 1092
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(161)

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul),
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
(Celesc), Companhia Paronoense de Energia (Copel), Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Departamento
Municipal de Eletricidade (DME), Aleoa
Alumínio S.A., Camargo Corrêa Industrial
S.A., Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA), S.A. Indústrias Votorantim, Companhia de Cimento Portland Rio Branco, Valesul Alumínio S.A. e Inepar S.A. Indústria e
Comércio, empresas integrantes do Consórcio Machadinha, a área de terra que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934, na alineafdo art. 52 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. I' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
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(Eletrosul), Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc),
Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia Estadual
de Energia Elétrica (CEEE), Departamento Municipal de Eletricidade (DME), Alcoa Alumínio S.A., Camargo Corrêa Industrial S.A.,
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), S.A. Indústrias Votorantim, Companhia de Cimento Portland Rio Branco, Valesul Alumínio
S.A., e Inepar S.A. Indústria e Comércio, empresas integrantes do
Consórcio Machadinha, a área de terra de propriedade particular, no
total de 1.653,8462ha, necessária à instalação da Usina Hidrelétrica
Machadinha, trecho inicial do reservatório e canteiro de obras, nos
Municípios de Piratuba, Estado de Santa Catarina, Maximiliano de
Almeida e Machadinha, Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com
as plantas constantes dos Processos nºs 48100.000523/97-04 e
702.521180-7.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- área I - Município de Piratuba, Estado de Santa Catarina:
- tem início no Marco 1, com coordenadas UTM N =
6.958.280,93 e E = 420.577,72, segue em linha curva pela margem
direita do rio, ajusante e distância de 9.097,63m, até o Marco 2; segue com rumo 24"33'58"NW e distância de 276,66m, até o Marco 3;
segue com rumo 76"57'43"NE e distância de 76,29m, até o Marco 4;
segue com rumo 24"41'41"NW e distância de 190,89m, até o Marco 5;
segue com rumo 56"19'32"NE e distância de 1.475,09m, até o Marco
6; segue com rumo 26"23'20"NE e distância de 410,23m, até o Marco
7; segue com rumo 13"23'18NW e distância de 541,18m, até o Marco
8; segue com rumo 64"56'07"SE e distância de 1.170,85m, até o Marco 1, onde teve início esta descrição;
- área II - Município de Maximiliano de Almeida, Estado do
Rio Grande do Sul:
- tem início no Marco 1, com coordenadas UTM N =
6.956.420,10 e E = 418.603,38, segue em linha curva pela margem
do rio, a montante e distância de 6.588,31m, até o Marco 2; segue em
linha curva pela margem do rio, a montante e distância de
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3.311,50m, até o Marco 3; segue com rumo 40016'06"SE e distância
de 119,84m, até o Marco 4; segue com rumo 88"53'43"SW e distância
de 360,47m, até o Marco 5; segue com rumo 6"29'47"SE e distância
de 547,58m, até o Marco 6; segue com rumo 40"41'57"SE e distância
de 92,12m, até o Marco 7; segue com rumo 35"16'25"SW e distância
de 225,93m, até o Marco 8; segue com rumo 30'30'22"NW e distância
de 50,04m, até o Marco 9; segue com rumo 86'33'53"SW e distância
de 592,42m, até o Marco 10; segue com rumo 88'24'35"SW e distância de 297,99m, até o Marco 11; segue com rumo 16'12'55"SW e distância de 109,40m, até o Marco 12; segue com rumo 82'16'57"SW e
distância de 88,54m, até o Marco 13; segue com rumo 14'16'03"SW e
distância de 584,38m, até o Marco 14; segue com rumo 71'15'01 "NW
e distância de 208,44m, até o Marco 15; segue com rumo 8'50'04"NE
e distância de 265,72m, até o Marco 16; segue com rumo 70'38'03"SE
e distância de 46,71m, até o Marco 17; segue com rumo 23"4'35"NE e
distância de 33,17m, até o Marco 18; segue com rumo 49'51'41"NW e
distância de 62,33m, até o Marco 19; segue com rumo 18'23'07"NE e
distância de 87,51m, até o Marco 20; segue com rumo 70'30'11"SW e
distância de 156,13m, até o Marco 21; segue com rumo 39'09'40"SW
e distância de 38.02m, até o Marco 22; segue com rumo 50"22'56''NW
e distância de 39,05m, até o Marco 23; segue com rumo 86'55'35"SW
e distância de 169,71m, até o Marco 24; segue com rumo 4"38'42"NW
e distância de 246,60m, até o Marco 25; segue com rumo
68'05'06"NW e distância de 404,95m, até o Marco 26; segue com
rumo 80'15'32"SW e distância de 182,10m, até o Marco 27; segue
com rumo 20'48'39"NW e distância de 108,39m, até o Marco 28; segue com rumo 35'19'51"NW e distância de 132,32m, até o Marco 29;
segue com rumo 87'05'32"SW e distância de 1.319,63m, até o Marco
30; segue com rumo 3'OTOO"NW e distância de 641,86m, até o Marco
31; segue com rumo 87'22'31"SW e distância de 243,26m, até o Marco 32; segue com rumo 2'27'11"NW e distância de 200,23m, até o
Marco 33; segue com rumo 89'54'31"NW e distância de 401,38m, até
o Marco 34; segue com rumo 7"56'35"NW e distância de 233,16m, até
o Marco 35; segue com rumo 89'06'08"SW e distância de 351,05m,
até o Marco 36; segue com rumo 5'51'42"NW e distância de
1.033,30m, até o Marco 37; segue com rumo 11'42'47"NW e distância
de 445,84m, até o Marco 1, onde teve início esta descrição;
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- área III - Município de Machadinha, Estado do Rio Grande
do Sul:
- tem início no Marco 1, com coordenadas UTM N =
6.955.881,42 e E = 423.426,16, segue com rumo 80'20'4TSE e distância de 26,60m, até o Marco 2; segue com rumo 65'06'59"SE e distância de 74,98m, até o Marco 3; segue com rumo 48'20'43"SE e distância de 703,82m, até o Marco 4; segue em linha curva pela margem do rio, a jusante e distância de 2.503,77m, até o Marco 1, onde
teve início esta descrição;
- área IV - Município de Machadinha, Estado do Rio Grande
do Sul:
- tem início no Marco 1, com coordenadas UTM N =
6.958.233,20 e E = 420.842.10, segue com rumo 55'29'49"SE e distância de 409,87m, até o Marco 2; segue com rumo 66'2T37"SE e distância de 924,90m, até o Marco 3; segue com rumo 72'13'02"SE e distância de 196,46m, até o Marco 4; segue com rumo 60'18'04"SE e distância de 192,66m, até o Marco 5; segue em linha curva pela margem do córrego, a montante e distância de 255,43m, até o Marco 6;
segue com rumo 27'51'44"SE e distância de 758,02m, até o Marco 7;
segue com rumo 16'43'54"SE e distância de 414,71m, até o Marco 8;
segue em linha curva pela margem do rio, a jusante e distância de
975,46m, até o Marco 9; segue em linha curva pela margem do rio, a
montante e distância de 2.426,14m até o Marco 1, onde teve início
esta descrição.
Art. 2' As empresas integrantes do Consórcio Machadinha ficam autorizadas a promover, por intermédio da concessionária líder
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), com recursos
próprios, amigável oujudicialmente, a desapropriação de que trata o
art. I" deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado pela
Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(162)

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pela Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codeuasf), área de terra localizada no Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956, e na Lei n? 6.662, de 25 de junho
de 1979,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (Codevasf), área de terra e benfeitorias necessárias à
constituição da reserva legal como parte da área destinada à implantação dos Projetos de Irrigação, denominados Formoso A e H, localizados no Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia,
de acordo com a planta constante do Processo n' 02310.200275/9535 (Codevasf), assim descrita: inicia-se no Ponto O; deste, segue limitando-se com o Rio Corrente, com a distância de 1.439,510m, chegase ao Ponto 6A; deste, segue limitando-se com terras da Codevasf,
com o azimute de 177"08'50" e com distância de 201,460m, chega-se
ao Ponto 11; com o azimute de 175"55'10" e com a distância de
912,331m, chega-se ao Ponto 14; com azimute de 176"20'51" e com a
distância de 4.446,272m, chega-se ao Ponto 20; deste, limitando-se
com o dreno principal-Projeto Formoso A, com azimute de 278'39'58"
com a distância de 144,682m, chega-se ao Ponto 21; com azimute de
257"18'31" e com a distância de 248,417m, chega-se ao Ponto 22; com
azimute de 322' 09'31" e com a distância de 317,466m, chega-se ao
Ponto 24; com o azimute de 252"21'14", e com a distância de
1.004,808m, chega-se ao Ponto 29; com azimute de 220"32'49" e com
a distância de 144,484m chega-se ao Ponto 30; com o azimute de
287"34'42" e com distância de 256,516m, chega-se ao Ponto 31; deste, limitando-se com terras da Codevasf, com o azimute de 01"05'40"
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tando com área da Codevasf, com azimute de 359°55'38" e com a distância de 2.492,402m, chega-se ao Ponto 41; deste, limitando-se COm
o Rio Corrente, com a distância de 494,300m, chega-se ao ponto inicial da descrição deste polígono, com área total de 888,215ha.
Art. 2" Fica a Codevasf autorizada a promover e executar,
com recursos próprios a desapropriação de que trata este decreto,
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência, em conformidade com Oart. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações introduzidas pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
(163)

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Renova a concessão outorgada à Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Bage, Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 233 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53790.000627/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com Oart. 33, § 3º, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de
1994, a concessão outorgada à Sociedade Difusora Rádio Cultura
Ltda., pela Portaria MVOP n" 984, de 9 de outubro de 1944, renovada pela Portaria n" 93, de 30 de abril de 1984, publicada no Diário
Oficial da União em 2 de maio subseqüente, que logrou a condição de
concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para
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os seus trasmissores, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(164)

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997
Prorroga e autoriza o uso compartilhado da concessão do aproveitamento hidrelétrico Usina Costa Rica, localizado em trecho
do Rio Sucuriú, Estado do Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n" 9.074,
de 7 de julho de 1995, e no Decreto n'' 2.003, de 10 de setembro de
1996, bem como o que consta do Processo nº 27100.001162/85-47,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada pelo prazo de 35 anos, contado da data
de assinatura do contrato de concessão, nos termos do art. 20 da Lei
n? 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão para o aproveitamento
hidrelétrico denominado Usina Hidrelétrica Costa Rica, localizado
em trecho do Rio Sucuriú, no Município de Costa Rica, Estado de
Mato Grosso do Sul, outorgada à Empresa de Energia Elétrica do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8606
Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul), pelo Decreto nº 96.285, de 6 julho
de 1988.
Art. 2º Fica autorizado o uso compartilhado da concessão de
que trata o artigo anterior, entre a Empresa Energética do Mato
Grosso do Sul S.A. (Enersul), denominação atual da Empresa de
Energia Elétrica do Mato Grosso do Sul S.A. (Enorsul), e a DM Construtora de Obras Ltda., integrantes do Consórcio Costa Rica, constituído nos termos dos arts. 18, 20 e 21 da Lei nº 9.074, de 1995.
§ 1º A concessão será declarada extinta no caso de descumprimento do Plano de Conclusão da Usina Hidrelétrica Costa Rica,
aprovado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE).
§ 2º

A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:

a) para o serviço público, a parcela correspondente à participação da Enersul;

b) para produção independente de energia elétrica, a parcela
correspondente à participação da empresa DM Construtora de
Obras Ltda.

Art. 3º A empresa produtora independente poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros de carga, cabendo-lhe efetuar a
aquisição das servidões necessárias, bem como utilizar os terrenos
de domínio público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição
aos regulamentos administrativos.
Art. 4º No prazo estipulado pelo DNAEE, as empresas integrantes do Consórcio Costa Rica assinarão o contrato de concessão,
na forma compartilhada, sob pena de ineficácia da prorrogação de
que trata este decreto.
§ 1º O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da Enersul, aos direitos preexistentes, decorrentes da
legislação de regência da concessão outorgada pelo Decreto nº
96.285, de 1988.
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§ 2º Mediante requerimento das concessionárias consorciadas, apresentado no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá
ser prorrogada, nas condições que forem estipuladas.

§ 3º O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado
até 36 meses antes do término do prazo da concessão.
Art. 5º Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. 1º deste decreto só poderão
ser removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia mediante prévia e expressa autorização do DNAEE.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que existirem em função da exploração do aproveitamento hidrelétrico reverterão ao poder concedente e passarão a integrar o patrimônio da União, na forma da legislação em vigor.
Art. 6º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias, gestão
do reservatório e respectivas áreas de proteção, e demais prescrições
acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Código de
Aguas e na legislação subseqüente.

Art. 7º A Enersul será responsável, perante o poder concedente, na forma do Contrato de Constituição do Consórcio da Usina
Hidrelétrica Costa Rica e da legislação em vigor, pelo cumprimento
do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária
da empresa consorciada.
§ lº A Enersul, na condição de concessionária de serviço público de energia elétrica, fica obrigada a prestar contas ao DNAEE
de sua participação no consórcio, a manter os registros dos bens e
instalações vinculadas ao empreendimento, bem como a apresentar
os respectivos relatórios de informações técnicas das atividades realizadas pelo consórcio.

§ 2' As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
DNAEE, durante as fases de construção e operação da usina hidrelétrica referida no art. l' deste decreto, na forma da legislação e dos regulamentos do serviço de energia elétrica.
Art. 8º Qualquer alteração no Contrato do Consórcio Costa
Rica dependerá de prévia autorização do DNAEE.
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Art. 9' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(165)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Fixa cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de paz, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 46, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I" São privativos de Oficial-General da Aeronáutica os
seguintes cargos:
I - Quadro de Oficiais Aviadores:
a) Do Posto de Tenente-Brigadeiro:
1. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
2. Comandante-Geral do Ar;
3. Comandante-Geral do Pessoal;
4. Comandante-Geral de Apoio;
5. Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil; e
7. Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica.
b) Do Posto de Tenente-Brigadeiro ou Major-Brigadeiro:
1. Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica.
c) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Comandante do Comando Aerotático;
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2. Comandante do Comando Aéreo de Defesa Aérea;
3. Comandante do Comando de Transporte Aéreo;
4. Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional;
5. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional;
6. Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional;
7. Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional;
8. Comandante do Quinto Comando Aéreo Regional;
9. Comandante do Sexto Comando Aéreo Regional;
10. Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional;
11. Comandante da Universidade da Força Aérea;
12. Comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro;
13. Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
14. Diretor da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
15. Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
16. Diretor da Diretoria de Material da Aeronáutica;
17. Vice-Diretor do Departamento de Aviação Civil;
18. Vice-Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica; e
19. Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.
d) Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
1. Comandante da Primeira Força Aérea;
2. Comandante da Segunda Força Aérea;
3. Comandante da Terceira Força Aérea
4. Comandante da Quarta Força Aérea;
5. Comandante da Quinta Força Aérea;
6. Comandante da Sexta Força Aérea;
7. Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
8. Chefe do Gabinete do Ministro da Aeronáutica;
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9. Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Ar;
11. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal;
12. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio;
13. Chefe do Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil;
14. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Aviação Civil;
15. Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento
de Aviação Civil;
16. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate; e
17. Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia.
e) Do Posto de Brigadeiro:
1. Comandante do Comando Aéreo de Treinamento;
2. Comandante da Academia da Força Aérea;
3. Comandante da Escola Preparatória de Cadetes-da-Ar;
4. Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica;
5. Chefe da 1ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
6. Chefe da 2" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
7. Chefe da 3" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
8. Chefe da 4" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
9. Chefe do Estado-Maior do Comando Aerotático;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando de Transporte Aéreo;
11. Chefe. do Estado-Maior do Primeiro Comando Aéreo Regional;
12. Chefe do Estado-Maior do Segundo Comando Aéreo Regional;
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13. Chefe do Estado-Maior do Terceiro Comando Aéreo Regional;

14. Chefe do Estado-Maior do Quarto Comando Aéreo Regional;

15. Chefe do Estado-Maior do Quinto Comando Aéreo Regional;

16. Chefe do Estado-Maior do Sexto Comando Aéreo Regional;
17. Chefe do Estado-Maior do Sétimo Comando Aéreo Regional;

18. Chefe do Estado-Maior Combinado do Comando de Defesa
Aerospacial Brasileiro;
19. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Ensino da Aeronáutica;
20. Chefe do Centro de Comunicação Social do Ministério da
Aeronáutica;
21. Vice-Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
22. Subdiretor de Operações da Diretoria de Eletrõnica e Proteção ao Vôo,
23. Subdiretor de Suprimento da Diretoria de Material da Aeronáutica; e
24. Secretário da Comissão de Promoções de Oficiais.
f) Do posto de Oficial-General:
1. Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação
Aérea Internacional.
U - Quadro de Oficiais Engenheiros:
a) Do Posto de Brigadeiro:
1. Subdiretor de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia
da Aeronáutica.
UI - Quadro de Oficiais Intendentes:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Intendência.
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b)

Do Posto de Brigadeiro:

1. Subdiretor de Abastecimento da Diretoria de Intendência;

2. Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Intendência;
3. Subdiretor de Inativos e Pensionistas da Diretoria de Intendência; e
4. Subdiretor de Encargos Especiais da Diretoria de Intendên-

cia.
N - Quadro de Oficiais Médicos:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Saúde.
b) Do Posto de Brigadeiro:
1. Diretor do Centro de Medicina Aeroespacial;
2. Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão;
3. Diretor do Hospital Central da Aeronáutica;
4. Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília;
5. Subdiretor Técnico da Diretoria de Saúde;
6. Subdiretor de Logística da Diretoria de Saúde; e
7. Subdiretor de Aplicação dos Recursos para Assistência Médico-Hospitalar da Diretoria de Saúde.
V - Quadro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros:
a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
2. Diretor do Centro Técnico Aeroespacial; e
3. Vice-Diretor do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento.
b) Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
1. Chefe do Subdepartamento de Infra-Estrutura do Departamento de Aviação Civil.
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c) Do Posto de Brigadeiro:

1. Diretor do Parque de Material Aeronáutico do Galeão;

2. Diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo;
3. Diretor do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos;
4. Chefe do Subdepartamento de Capacitação do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
5. Chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Programas do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Vice-Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
7. Vice-Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
8. Subdiretor de Manutenção da Diretoria de Material da Aeronáutica;
9. Subdiretor Técnico da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo;

10. Subdiretor de Apoio de Superfície da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
11. Subdiretor de Patrimônio da Diretoria de Engenharia da
Aeronáutica;
12. Subdiretor de Administração da Diretoria de Material da
Aeronáutica;
13. Subdiretor de Administração da Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo; e
14. Vice-Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto
do Sistema de Vigilãncia da Amazônia.
VI - Quadro de Oficiais Aviadores, Engenheiros ou Intendentes:
a) Do Posto de Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Informática e Estatística da Aeronáutica;
2. Subsecretário de Administração Financeira da Secretaria de
Economia e Finanças da Aeronáutica;
3. Subsecretário de Contabilidade da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica;
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4. Subsecretário de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica; e
5. Subsecretário de Planejamento e Contratos da Secretaria de
Economia e Finanças da Aeronáutica.
b) Do Posto de Oficial-General:
1. Diretor do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.
Art. 2º Em casos especiais de conveniência para o serviço, a
critério do Ministro da Aeronáutica, o Major-Brigadeiro-do-Ar recém-promovido poderá permanecer no exercício de cargo privativo
do posto anterior, por período não superior a oito meses.
Art. 32 As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos neste decreto serão feitas mediante ato do Presidente da República, respeitados os limites fixados em lei para os efetivos da Aeronáutica.
Art. 4º Os cargos de natureza militar, privativos de OficialGeneral, em órgãos estranhos ao Ministério da Aeronáutica, serão
regulados em legislação específica.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revoga-se o Decreto de 18 de julho de 1997, que fixa
cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de
paz.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo
(166)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) a doar ao
Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, o imóvel denominado Lote 5A da Gleba
Esperança.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O
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disposto nas Leis n's 6.431, de 11 de julho de 1977, e 6.925, de 29 de
junho de 1981,
DECRETA:

Art. 1º Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) autorizado a doar ao Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, o imóvel rural representado pelo Lote 5A inserido
na Gleba Esperança, com área de 0,3338ha (trinta e três ares e trinta e oito centiares), situado no mesmo Município, com os seguintes
limites e confrontações: norte: Lote 5B; leste: Lotes 5B e 8, este separado por estrada municipal; sul: Lote 8, separado por estrada municipal e Lote 5; oeste: Lote 5, com a seguinte descrição do perimetro:
partindo do M39A, situado na confrontação com o Lote 5B, segue por
linhas secas, confrontando com o Lote 5B, com os seguintes azimutes e distâncias: 141"24'49" e 57,44m, até o M36-A; 141"24'45" e
7,30m, até o Ponto 326E, situado à margem de uma estrada municipal; deste, segue margeando a referida estrada, confrontando com o
Lote 8, na distância de 51,75m, até o Ponto 327E; deste, segue por linhas secas, confrontando com o Lote 5, com os seguintes azimutes e
distâncias: 323"26'33" e 5,50m, até o M37A; 323"26'20" e 62,79m, até
o M38A; 50"37'50" e 27,70m, até o M40A; deste, segue por linha seca,
confrontando com o Lote 5B, com azimute de 49"34'35" e 21,45m, até
o M39A, ponto inicial da descrição do perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União, no l' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, sob o n' 5.712, Livro 2, à fi. 1:

Art. 2º O imóvel a ser doado destina-se à regularização dominial de uma escola rural já existente no local.
Art. 3º O imóvel reverterá de pleno direito ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
FI. 2 do Decreto de
de
de 1997, que autoriza a doação ao
Municipio de Marmeleiro, Estado do Paraná, do imóvel denominado
Lote 5A, inserido na Gleba Esperança.
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Art. 4' A doação será formalizada mediante expedição de Título de Domínio pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra),
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(167)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário São
Camilo, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', § 2', da Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art. 46
da Medida Provisória n" 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n?
23001.000077/90-96, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica credenciado, pelo prazo de três anos, portransformação das Faculdades Integradas São Camilo, o Centro Universitário São Camilo, mantido pela União Social Camiliana, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
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(168)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencia o Centro Universitário Saleeiano de São Paulo, com sede na Cidade de
Americana e unidades de ensino fora da
sede nas Cidades de São Paulo, Campinas e
Lorena, todas no Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2', da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art. 46
da Medida Provisória n'' 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n'' 2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo nº
23001.001061/90-91, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Salesianas, o Centro Universitário Salesiano
de São Paulo, mantido pelo Liceu Coração de Jesus, com sede na Cidade de Americana, e unidades de ensino fora da sede nas Cidades
de São Paulo, Campinas e Lorena, todas no Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
(169)

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1997
Credencia a Universidade Cândido
Mendes, com sede no Município do Rio de
Janeiro e campi nos Municípios do Rio de
Janeiro, Campos de Goytacazes e Nova Friburgo, todos no Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2', da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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dação dada pela Lei n'' 9.131, de 24 de novembro de 1995; na Lei n''
9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 46 da Medida Provisória n?
1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no Decreto n Q 2.306, de 19 de
agosto de 1997, e tendo em vista o Processo n" 23001.000688/94-11,
do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1Q Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, por transformação do Conjunto Universitário Cândido Mendes, a Universidade Cândido Mendes, especializada nas Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, mantida pela Sociedade Brasileira de Instrução, com sede no Município do Rio de Janeiro e campi nos Municípios
do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes e Nova Friburgo, todos no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício
(170)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Amazonas, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
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da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amazonas, com área de 2.762,9000ha (dois mil, setecentos e sessenta e dois
hectares e noventa ares), situado no Município de Morada Nova, objeto da Matrícula nº 1.454, ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(171)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São Jerônimo, lugar denominado Três Barras, situado no Município de
Caçu, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São Jerônimo, lugar denominado Três Barras, com área de 1.619,0400ha (um
mil, seiscentos e dezenove hectares e quatro ares), situado no Município de Caçu, objeto da Matrícula n" 3.670, fi. 111, Livro 2-V, do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da Comarca
de Caçu, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(172)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho, conhecido por Fazenda Brejinho II, situado no Município de
Unaí, Estado 'de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brejinho,
conhecido por Fazenda Brejinho Il, com área de 712,5762ha (setecentos e doze hectares, cinqüenta e sete ares e sessenta e dois centiares), situado no Município de Unaí, objeto do Registro n? R-1-25.464,
ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(173)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Jundiá de Cima, situado no
Município de Tamandaré, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV; e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, h c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Jundiá de
Cima, com área de 453,5000ha (quatrocentos e cinqüenta e três hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Tamandaré, objeto
do Registro nº R-6-455 fi. 77, Livro 2-A3, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(174)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado CalifórniaIFazenda Dalas, situado no
Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Califórnia / Fazenda Dalas, com área de 430,9600ha (quatrocentos e trinta hectares e
noventa e seis ares), situado no Município de Poço Redondo, objeto
dos Registros nOs 01-955, fi. 80, Livro 2-E e 01-1.255, fi. 181, Livro 2F, do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Canindé de São Francisco,
Estado de Sergipe.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8624
mentar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(175)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Água Vermelha, situado no Município de
Neópolis, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fms de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Agua Vermelha,
com área de 677 ,6000ha (seiscentos e setenta e sete hectares e sessenta ares), situado no Municipio de Neópolis, objeto da Matrícula n?
281, fi. 281, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Neópolis, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(176)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra, situado no Município de
Jaguaribara, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Barra, com área de
1.710,0000ha (um mil, setecentos e dez hectares), situado no Município de Jaguaribara, objeto da Matrícula nº 89, fi. 89, Livro 2-A, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de -Iaguaretama, Estado do Ceará.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(177)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa da Cruz - Gleba 02, situado no Município de Itapipoca, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa da
Cruz - Gleba 02, com área de 707,0000ha (setecentos e sete hectaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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res), situado no Município de Itapipoca, objeto do Registro nº 4.104,
fl. 298, Livro 3-H, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Itapipoca,
Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(178)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Inês/Nossa Senhora de
Fátima, situado no Município de Fazenda
Nova, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Inês / Nossa Senhora de Fátima, com área de 3.821,1000ha (três mil,
oitocentos e vinte e um hectares e dez ares), situado no Município de
Fazenda Nova, objeto dos Registros nOs R-1-234, fi. 236, Livro 2-Ae
M-400, fi. 109, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Fazenda Nova, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(179)

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mata Azul, situado no Município de Montiuidiu do Norte, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos terCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mos dos arts. 18 e 20 da Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2"
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mata
Azul, com área de 2.420,0000ha (dois mil, quatrocentos e vinte hectares), situado no Município de Montividiu do Norte, objeto do Registro nº R-03-M-384, fi. 151, Livro 2-B, do Cartório de Registro de
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Titulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Distrito de Trombas, Comarca de Formoso, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p.

8333~8641,

novo 1997
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(180)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997
Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a ampliação da participação
societária estrangeira no Banco Brascan
S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É do interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social do Banco Brascan S.A. para o
limite de até 80% (oitenta por cento), com o conseqüente reflexo no
capital social da Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores.
Art. 2' O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(181)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997
Outorga concessão para exploração do
aproveitamento hidrelétrico denominado
Queimado, em trecho do Rio Preto, nos Estados de Minas Gerais e Goiás, e no Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995, e no Decreto n' 2.003,
de 10 de setembro de 1996, bem como o que consta do Processo n'
48100.000853/97-09,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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DECRETA:
Art. I" Fica outorgada às empresas Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) e Companhia Energética de Brasília (CEB),
integrantes do Consórcio Cemig-CEB, constituído nos termos do art.
18 da Lei n" 9.074, de 1995, concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Queimado e
respectivo sistema de transmissão associado, em trecho do Rio Preto, localizado nos Municípios de Unaí, Estado de Minas Gerais e
Cristalina, Estado de Goiás e no Distrito Federal.
§ I" A energia elétrica produzida será comercializada nos termos da Lei n'' 9.074, de 1995, e do Decreto n" 2.003, de 1996.
§ 2' Mediante prévia e expressa autorização do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), as consorciadas
poderão ceder entre si parte da potência e energia que lhes couber,
por meio de mecanismo de compensação entre elas acordado.

Art. 2' A concessão de que trata este decreto vigorará pelo
prazo de 35 anos, contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Concessão de Uso de Bem Público.
§ 1a O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pelo
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), sob
pena de ineficácia da concessão outorgada por este decreto.
§ 2' Mediante requerimento das concessionárias, apresentado no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser prorrogada, nas condições que forem estipuladas.
§ 3' O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado
até 36 meses antes do término do prazo da concessão.
Art. 3' As concessionárias poderão estabelecer linhas de
transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus
respectivos centros de cargas, sendo-lhes facultada a aquisição negociada das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas de domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4' Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica na usina referida no art. l' somente poderão ser reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p.

8333~8641,
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movidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia mediante prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações vinculados à exploração do aproveitamento hidrelétrico passarão a integrar o patrimônio da União, garantida a indenização daqueles ainda não amortizados, na forma da legislação em vigor.
Art. 5' As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais prescrições acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143
do Código de Aguas e na legislação subseqüente.
Art. 6' A Cemig será responsável, perante o poder concedente, na forma do Contrato de Constituição do Consórcio Cemig-CEB e
da legislação em vigor, pelo cumprimento do contrato de concessão,
sem prejuízo da responsabilidade solidária da CEB.
§ l' As consorciadas ficam submetidas à ação fiscalizadora do
DNAEE, durante as fases de construção e operação da usina hidrelétrica, na forma da legislação e dos regulamentos do serviço de energia elétrica.
§ 2' A Cemig e a CEB ficam obrigadas a:
a) apresentar ao DNAEE relatórios periódicos de informações
técnicas das atividades realizadas pelo consórcio;
b) manter registros separados dos bens e instalações vinculados ao Aproveitamento Hidrelétrico Queimado e das operações realizadas no Consórcio Cemig-CEB;
c) prestar contas ao DNAEE da participação no consórcio, na
parcela que comporá o respectivo custo do serviço público de distribuição de energia elétrica de que são concessionárias.
Art. 7' Qualquer alteração no Contrato do Consórcio CemigCEB dependerá de prévia autorização do DNAEE.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(182)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado São João, Data Pedra, situado no Município de Mirador; Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n" 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São João, Data Pedra com área de 907,6718ha (novecentos e sete hectares, sessenta e
sete ares e dezoito centiares), situado no Município de Mirador, objeto da Matrícula nº 42, fi. 42, Livro 2-A, do Cartório de Registro de
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Mirador, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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(183)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Conjunto Serra do Rio Real, constituído pelas propriedades Serra do Sobrado/Mata Verde/Serra da Estrela/Brioso e
Serra do Sobrado, situado no Município de
Tomar do Geru, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Conjunto Serra
do Rio Real, constituído pelas propriedades Serra do SobradolMata
Verde/Serra da EstrelalBrioso e Serra do Sobrado, com área de
1.624,6000ha (um mil, seiscentos e vinte e quatro hectares e sessenta ares), situado no Município de Tomar do Geru, objeto das Matriculas nQs 649, fi. 49; 650, fi. 50; 651, fi. 51; e 652, fi. 52, todas do Livro 2C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cristinápolis,
Estado de Sergipe.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Q
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área da reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(184)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Mirante, constituído das
propriedades Oiteiro Alegre / São João /
Areia Preta / Colina Vérde I Pensilvânia /
Jequitibá/ Vila Dalete/ Água Comprida/
Sapucaia / Riacho Largo, situado no Município de Igrapiúna, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Mirante, constituido das propriedades Oiteiro Alegre/ São João/ Areia Preta! Colina Verde/ Pensilvânia! Jequitibá/Vila Dalete/ Água Comprida! Sapucaia! Riacho Largo, com área de 722,2000ha (setecentos e
vinte e dois hectares e vinte ares), situado no Município de Igrapiúna, objeto do Registro n' R.1/1.867, fi. 114, Livro 2-F, do Cartório de
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camamu, Estado da
Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(185)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Regalo/São João, Data Pedra, situado no
Município de Mirador, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Regalo / São João,
Data Pedra, com área de 2.073,6332ha (dois mil, setenta e três hecCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333
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tares, sessenta e três ares e trinta e dois centiares), situado no Município de Mirador, objeto dos Registros nOs R-l-l70, Livro 2-Ae R-l308, Livro 2-B, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mirador, Estado do Maranhão.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(186)

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 3.444.494, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso 11,da Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do MinistéCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997
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rio da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de R$ 3.444.494,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas, no âmbito das mesmas subatividades indicadas no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 1".12.1997, págs. 28130/28131.

(187)

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$ 500.600,00 em
favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista autorização contida no art. 1º da Lei n'' 9.511, de 18 de novembro de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial novaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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lor de R$ 500.600,00 (quinhentos mil seiscentos reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1997, págs. 28131/28133.

(188)

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 47184.067,00,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n'' 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 47.184.067,00
(quarenta e sete milhões, cento e oitenta e quatro mil, sessenta e
sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na forma indicada no Anexo III deste decreto,
no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 1º.12.1997, págs. 28133/28134

(189)

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes 1,2,4 e 497, conhecido por Fazenda
Flor da Mata, situado no Município de São
Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, 184 e 186, inciso III, da Constituição, e nos termos dos arts. 18 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, 9º, inciso III e § 4º, da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b e d, da Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964, e 9', inciso III e § 4º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n ºs 1, 2, 4 e
497, conhecido por Fazenda Flor da Mata, com área de
11.777,8800ha (onze mil, setecentos e setenta e sete hectares e oitenta e oito ares), situado no Município de São Félix do Xingu, objeto
das Matrículas n's 1.396, fi. 183, Livro 2-G, 1.397, fi. 184, Livro 2-G;
1.386, Livro 2-G e 1.398, fi. 185, Livro 2-G, do Cartório do Único Ofício da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8333-8641, novo 1997

8641

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO Nº 2.375, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997 (*)
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Retificação
No Anexo lI, publicado no Diário Oficial da União de 12 de novembro de 1997, Seção 1, página 25883, segunda coluna:

onde se lê: «8723.23.10,,;
leia-se: «8703.23.10".
DECRETO NO 2.392, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997 (**)
Promulga o Tratado sobre as Relações
de Amizade e Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia.

Retificação
Na página 27228, 2' coluna, na epígrafe, leia-se: Decreto n"
2.392, de 20 de novembro de 1997.
(*) Publicado no DO de 12.11.1997 (pág. 8217 desta obra).

(**) Publicado no DO de 21.11.1997 pág. 8278 desta obra)
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DECRETO NÃO NUMERADO
(40) DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 1997 (*)
Declara de utilidade pública a Associação Batataense dos Deficientes Físicos, com
sede na Cidade de Batatais (SP), e outras
entidades.

Retificação
No art. 1Q, inciso X:
onde se lê: Instituto Conservation International do Brasil
S/A,...;

leia-se: Instituto Conservation International do Brasil S/C,...;"
(*) Publicado no DO de 17.9.1997 (v. Coleção das Leis, 189 (9, t.2):636ü, set. 1997).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8643-8644, novo 1997

ÍNDICE CRONOLÓGICO

DECRETOS
2.362 - Decreto de 3 de novembro de 1997 - Prorroga prazo de remanejamento de cargos. Publicado no DO de 4 de novembro de 1997.
2.363 - Decreto de 3 de novembro de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido
no art. 1º do Decreto n" 2.281, de 24 dejulho de 1997, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de novembro de 1997.
2.364 - Decreto, de 5 de novembro de 1997 - Altera o Decreto nº 2.335, de
6 de outubro de 1997, que constituiu a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Publicado no no de 6 de novembro de 1997.
2.365 - Decreto, de 5 de novembro de 1997 - Concede indulto, comuta penas, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de
1997.
2.366 - Decreto, de 5 de novembro de 1997 - Regulamenta a Lei n" 9.456,
de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.
2.367 - Decreto, de 10 de novembro de 1997 - Transforma, na Polícia Militar do Distrito Federal, a 6ª Companhia de Polícia Militar Independente em 9!! Batalhão de Polícia Militar, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de novembro de 1997
_.......................
2.368 - HDecreto de 10 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a concessão de
garantias pela União. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997...
2.369 - Decreto de 10 de novembro de 1997 - Regulamenta a Lei n" 6.704,
de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.
2.370 - Decreto de 10 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a concessão de
novas bolsas de estudo e de pesquisa no âmbito dos Ministérios da
Educação e do Desporto e da Ciência e Tecnologia, no exercício de
1998, e dá outras providências. Publicado noDO de 11 de novembro de
1997.

8085

8086

8086

8087

8091

8204
8205

8206

8212

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. Ll., t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8646
2.371 - Decreto de 10 de novembro de 1997 - Restringe a contratação
temporária de excepcional interesse público no âmbito dos órgãos e
entidades do Poder Executivo. Publicado no DO de 11 de novembro de

1997.

8213

2.372 - Decreto de 10 de novembro de 1997 - Determina a.realização de
Assembléia Geral de Acionistas nas instituições financeiras federais
para deliberar sobre a proibição de realização de operações de crédito
com os Estados e com o Distrito Federal. Publicado naDO de 11 de novembro de 1997.

8213

2.373 - Decreto de 10 de novembro de 1997 - Estabelece limites para o
provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicado noDO de
11 de novembro de 1997.

8214

2.374 - Decreto de 11 de novembro de 1997 -c-Prorroga o prazo que menciona. Publicado no DO de 12 de novembro de 1997.

8216

2.375 - Decreto de 11 de novembro de 1997 -Altera alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Publicado noDO de 12 de novembro

de 1997.
Retificado no DO de 13 de novembro de 1997.
Decreto de 12 de novembro de 1997 -Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e as alíquotas do Imposto de Importação e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
2.377 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação ns 11, entre Brasil e Equador, de 26 de setembro de
1997. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
2.378 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 26 de
setembro de 1997. Publicado no DO de 13 de novembro de 1977.
2.379 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação ns 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México, de 26 de setembro de 1997. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
2.380 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Prorrogação dos Acordos Comerciais, entre Brasil e México, de 26 de setembro de 1997. Publicado no DO de 13 de novembro

8217
8643

2.376

de 1997.
2.381 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Regulamenta a Lei Complementar n" 89, de 18 de fevereiro de 1997, que institui o Fundo para
Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia
Federal (Funapol), e dá outras providências. Publicado no DO de 13
de novembro de 1997.

8219

8221

8222

8223

8224

8225

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8647
2.382 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Altera os arts. 1Q e 2º do Regulamento da Ordem do Mérito Cultural, aprovado pelo Decreto ns
1.711, de 22 de novembro de 1995. Publicado noDO de 13 de novembro
de 1997.

8229

2.383 - Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a concessão, no
âmbito do Poder Executivo, dos benefícios com assistência à saúde dos
servidores, bem como de seus dependentes, e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.

8230

2.384 - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Estabelece limites para despesas no âmbito do Poder Executivo, para o exercício de 1998. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8231

2.385 - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8233

2.386 - Decreto de 14 de novembro de 1997 -Acresce dispositivos à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto n" 2.092, de 10 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de novembro de 1997.

8244

2.387 - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Altera o valor de indenização
constante do anexo ao Decreto n 22.318, de 5 de setembro de 1997. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

8245

2.388 - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a aplicação, no
exercício de 1997, do art. 11 do Decreto n'' 825, de 28 de maio de 1993,
que estabelece normas para a programação financeira dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e aprova quadros de cotas trimestrais de despesa para o Poder Executivo.Publicado no DO de 18 de
novembro de 1997.

8246

2.389 - Decreto de 18 de novembro de 1997 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997.

8247

2.390 - Decreto de 19 de novembro de 1997 - Aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Publicado no DO de 20 de
novembro de 1997.

8260

2.391 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Acresce Notas Complementares ao Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n" 2.092, de 10 de
dezembro de 1996, e dá outras providências.Publicado no DOde 21 de
novembro de 1997.

8276

2.392 - Decreto de 20 de novembro 1997 - Promulga o Tratado sobre as
Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8648
pública Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia. Publicado no
DO de 21 de novembro de 1997
_.....................................
Retificado no DO de 26 de novembro de 1997.
2.393 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n 225, entre Brasil e Peru, de 26 de setembro de 1997. Publicado noDO
de 21 de novembro de 1997.
2.394 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação n" 10, entre Brasil e Colômbia, de 3 de outubro de 1997. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
2.395 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n" 21, Subscrito ao Amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre
Brasil e Cuba, de 29 de setembro de 1997. Publicado no DO de 21 de
novembro de 1997.
2.396 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução do
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n!!27, entre Brasil e Venezuela, de 26 de setembro de 1997. Publicado
no DO de 21 de novembro de 1997.
2.397 -Decreto de 20 de novembro de 1997 -Dá nova redação ao art. 47 do
Decreto n!!93.872, de 23 de dezembro de 1986, e ao art. 2Q do Decreto ns
941, de 27 de setembro de 1993. Publicado no DO de 21 de novembro

de 1997.
2.398 - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a criação, no
âmbito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), da Agência de Promoção de Exportações (Apex). Publicado
no DO de 24 de novembro de 1997.
2.399 - Decreto de 21 de novembro de 1997 -Estabelece medidas no âmbito do Poder Executivo, para a reavaliação e renegociação de compras e contratos. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.
2.400 - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Promulga a Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. Publicado no
DO de 24 de novembro de 1997.
2.401 - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Estabelece limites para o
empenho da despesa e condições para a sua inscrição em restos a pagar, altera a redação do art. I'' do Decreto n" 2.214, de 25 de abril de
1997, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1997, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.
2.402 - Decreto, de 24 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a atualização
cadastral de servidores civis ativos da Administração Pública Federal

8278
8643

8279

8280

8281

8281

8282

8283

8285

8288

8289

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8649
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, inclusive os
oriundos de ex-Territórios, não alcançados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Publicado no DO de 25 de novembro de 1997.

8291

2.403 - Decreto, de 24 de novembro de 1997 - Dá nova redação ao § 3º do
art. Svdo Decreto ns 1.697, de 13 de novembro de 1995, que cria c Grupo Executivo de Setor Pesqueiro. Publicado no DO de 25 de novembro
de 1997.

8293

2.404 - Decreto, de 26 de novembro de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 1Q do Decreto nº 1.820, de 26 de fevereiro de 1996. Publicado
naDO de 27 de novembro de 1997.

8293

2.405 - Decreto, de 26 de novembro de 1997 - Qualifica como organização
social a Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) e autoriza a absorção das atividades do extinto Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron. Publicado no DO de 27 de novembro de
1997.

8294

2.406 - Decreto, de 27 de novembro de 1997 -e-Regulamenta a Lei n" 8.948,
de 8 de dezembro de 1994, e dá outras providências. Publicado no DO
de 28 de novembro de 1997.

8295

2.407 - Decreto, de 27 de novembro de 1997 -Aprova o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas em 1999.
Publicado no DO de 28 de novembro de 1997.

8298

2.408 - Decreto, de 27 de novembro de 1997 - Prorroga o prazo estabelecido no art. 2º do Decreto n" 2.224, de 13 de maio de 1997. Publicado no
DO de 28 de novembro de 1997.

8326

2.409 - Decreto, de 27 de novembro de 1997 -c-Prorrogu o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto ns 2.281, de 24 de julho de 1997, e dá outras
providências. Publicado no DO de 28 de novembro de 1997.

8326

2.410 - Decreto, de 28 de novembro de 1997 - Dispõe sobre o cálculo e o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
instituída pela Lei ns 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e dá outras
providências. Publicado no DO de 1º de dezembro de 1997.

8327

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de novembro de 1997 - Renova a concessão da RádioJuriti de Paracatu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 de novembro de 1997.
(2) - Decreto de 3 de novembro de 1997 - Transfere para a Fundação
L'Hermitage a concessão outorgada à Rádio Rio Vermelho de Silvânia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,

8333

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8650
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Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Alto Sepatini, localizada no Município
de Lébrea, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de novembro
de 1997
.

(14) -

Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena São Pedro do Sepatini, localizada no Município de Lãbrea, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de
novembro de 1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Camadeni, localizada no Município de
Pauini, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de novembro de
1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Inauini/Teuini, localizada nos Municípios de Boca do Acre e Pauini, Estado do Amazonas. Publicado no DO
de 4 de novembro de 1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Raimundão, localizada no Município de
Alto Alegre, Estado de Roraima. Publicado no DO de 4 de novembro de
1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Biã, localizada nos Municípios de
Carauari e Jutaí, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de novembro de 1997
;
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Apinayé, localizada nos Municípios de
Itaguatins, Maurilândia e Tocantinópolis, Estado do Tocantins. Publicado no DO de 4 de novembro de 1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Água PretalInarl, localizada no Município de Pauini, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de
novembro de 1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Acimã, localizada no Município de Lábrea, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de novembro de
1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Kanamari do Rio -Iuruá, localizada nos
Municípios de Eurinepé, Itamarati e Pauini, Estado do Amazonas.
Publicada no DO de 4 de novembro de 1997
.
Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena CatipariJMamoriá, localizada no Município de Pauini, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de
novembro de 1997
.

(15) -

(16) -
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(24) -

Decreto de 3 de novembro de 1997 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Paraná do Boá Boã, localizada no Município de Japurá, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 4 de
novembro de 1997.

8430

(25) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Marechal Cândido Rondou, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8432

(26) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Jornal São Miguel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8433

(27) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Atual Guairacé de Mandaguari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média; na Cidade de Mandaguari, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8434

(28) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cidade Jundiaí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de J undiaí, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1997.

8435

(29) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Iracema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8436

(30) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Cambé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cambé, Estado do Paraná. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1997.

8437

(31) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Colombo do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8438

(32) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Restabelece a vigência do Deereto ns 95.728, de 12 de fevereiro de 1988. Publicado noDO de 5 de novembro de 1997.

8439

(33) -

Decreto de 4 de novembro de 1997 - Outorga à Companhia CentroOeste de Distribuição de Energia Elétrica concessões para distribuição de energia elétrica em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.
(34) - Decreto de 4 de novembro de 1997 - Outorga à Companhia NorteNordeste de Distribuição de Energia Elétrica concessões para distribuição de energia elétrica em Municípios do Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 5 de novembro de 1997.

8440
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8653
(35) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a redução do tempo do Serviço Militar Inicial. Publicado no DO de 6 de novembro de

1997.

8445

(36) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$
158.922.608,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8446

(37) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8447

(38) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8448

(39) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8449

(40) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Aurora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8451

(41) -

Decreto de 5 de novembro de 1997 -Renova a concessão das Emissoras Riograndenses Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 6 de novembro de 1997.

8452

(42) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Renova a autorização do Governo do Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.

8453

(43) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Brotas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná. Publicado no DO
de 7 de novembro de 1997.

8454

(44) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Campo Belo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo Belo, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.
(45) - Decreto de 6 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Birigui Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em onda média, na Cidade de Birigui, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 7 de novembro de 1997.

8456

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância do
Umarizeíro, situado no Município de Guamaré, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro
de 1997.

8457

(47) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Vaianópolis, situado nos Municípios de Rio Verde e Santa Helena de
Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de
7 de novembro de 1997.

8458

(48) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Barra Verde, situado no Município de Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de
1997.

8459

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Limão, situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1997.

8460

(50) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nova, situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de
1997.

8461

(51) -

Decreto de 6 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Helena, situado no Município de Rosário Oeste, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro
de 1997.

8462

(52) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cágado / Boqueirão, conhecido como Agrinord, situado no Município de Tururu,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
novembro de 1997.

8463

(53) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Cecília, constituido pelos Lotes nss 374 a 381, 383 a 386, 408,
403,405, 417-D, 404, 409, 417-A, 281, 359 a362, 417-E, 417-F, 417-G,
282 (partes), 417-B, 417-2, 417-1, 418 (parte), 359 (parte), 359-A, 382
(partes), 401 (partes), 406, 407 e 417-C, todos da Gleba n" 1, da Colônia Governador Lupion, situado no Município de Itaguagé, Estado do

(46) -

(49) -
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Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 10 de novembro
de 1997.

8465

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Agropecuária Brasil Novo, situado no Município de Querência, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado noDO de la de novembro
de 1997.

8466

(55) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Souto Maior, situado no Município de Paudalho, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado naDO de 10 de novembro de
1997.

8467

(56) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Longar,
situado no Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de novembro de 1997.

8469

(57) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Rita ll, situado no Município de Santa Rita do Pardo, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 10
de novembro de 1997.

8470

(58) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Rancho Tupambãe, situado no Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de novembro de
1997.

8471

(59) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Zé
Mano, situado no Município de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado noDO de 10 de novembro de
1997.

8472

(60) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Boa Sorte, constituído pelos Lotes nss 73, 85, 87 a 91, 99 a 103, remanescentes dos Lotes nvs 96 (parte), 13 (parte), 97 e 98, todos localizados na Gleba Ribeirão do Tigre, Secção A, da Colônia Paranavaí,
situado no Município de Marilena, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de novembro de 1997.

8473

(61) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Parte da Fazenda Zé Mano, situado no Município de Itaquiraí, Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de novembro de 1997.

8475

(54) -
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8656
(62) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá, situado no Município de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências. Publicado noDO de 10 de novembro de
1997.

8476

(63) -

Decreto de 7 de novembro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 127.960.389,00, em favor do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO
de 10 de novembro de 1997
_.......

8477

(64) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 -Renova a concessão da Fundação João Paulo II para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

8478

(65) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santo Antonio, situado no lugar denominado Fazenda Santo Antonio
ou Guarauninha, localizado no Município de Teixeira Soares, Estado
do Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 11 de novembro de 1997.

8479

(66) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Gamelão, situado no Município de Timbó Grande, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

8480

(67) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cupim, situado no Município de Itapiúna, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

8481

(68) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Baixão
Grande, situado no Município de 'Iuntum, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

8482

(69) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Giki - Data Campestre, situado no Município de Mirador, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.

8483

(70) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santo Angelo, constituído pelos Lotes nss 61, 62 e 101-0, situados na
Gleba Ribeirão do Tigre, SecçãoA e Gleba 13, da Colônia Paranavai, localizado nos Municípios de Marilena e Loanda, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997. ....
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8657
(71) -

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pedra Grande/Fazenda Pedra Grande, situado no Município de Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no
DO de 11 de novembro de 1997.

Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaAleluia, situado no Município de Doverlândia, Estado de Goiás, e dá
tras providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.
- Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes N, M,
O, F e 516, do Loteamento Rural Eldorado - Gleba Ipiranga, conhecido também como Gleba Furnas III situado no Município de Tapurah,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
11 de novembro de 1997.
- Decreto de 10 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Miritituba, situado no Município de Itaituba, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Credencia o Centro Universitário de Araraquara, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997
_...
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Credencia a Universidade
Anhembi Morumbi, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Palmeira, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Bariri Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Bariri, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 13 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Alvorada de Lins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Lins, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 13 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Emissora Sarandiense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 13 de novembro de 1997.
- Decreto de 12 de novembro de 1997 - Dá nova redação ao art. P do
Decreto de 22 de novembro de 1995, que declara de utilidade pública
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras

8486

(72) -

ou-

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

8487

8488

8489

8490

8491

8492

8493

8494

8495

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8645-8670, novo 1997

8658
Contra as Secas, a área de terra que menciona. Publicado noDO de 13
de novembro de 1997.
(82) -

8496

Decreto de 12 de novembro de 1997 - Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro a ampliação da participação societária estrangeira no Banco Noroeste S.A .. Publicado no DO de 13 de novembro de

1997.

8502

(83) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Credencia o Centro Universitário Newton Paiva, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8502

(84) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro, a participação estrangeira de até cem por cento
no capital do Banco Meridional do Brasil S.A. e em suas controladas.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8503

(85) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Belo Horizonte, conhecido como Fazenda Castanhal Belo Horizonte, situado no
Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8504

(86) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pau
D'Óleo IMarizeira, situado no Município de Taipu, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de
novembro de 1997.

8505

(87) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda SerraAzul, situado nos Municípios de Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte e Redenção, Estado do Pará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8506

(88) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cristal, situado no Município de Santa Luzia do Pará, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8508

(89) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Olho D'Água, situado no Município de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia, e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de novem-

bro de 1997.
Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Borro Preto, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.
(91) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto

8509

(90) -
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Santa Clara, situado no Município de Ibiquera, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8511

(92) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
IpirangaI e lI, situado no Município de Una, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado noDO de 14 de novembro de 1997.

8512

(93) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Rio das Rãs,
situado no Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8513

(94) -

Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Jangadinha, constituído pelos Lotes nss 6-A-1, 6-A-2, 6-A-3 e 6-A-5,
da Gleba nº 2, da Colônia Rio da Paz, e por parte do Lote nQ 1, denominado Lote n" 249, da Gleba Jangadinha, situado no Município de Cascavel, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO
de 14 de novembro de 1997.
(95) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Corumbataí/ Canadá, situado no Município de Jardim Alegre,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado naDO de 14 de
novembro de 1997.
(96) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Uruburetama, conhecido por Macaco, situado no Município de Itarema, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novem-

bro de 1997.
Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Morro do
São Cristão / Santo Antônio das Areias, situado no Município de Faina, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado noDO de 14
de novembro de 1997.
(98) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Simaúma,
situado no Município de Monção, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado noDO de 14 de novembro de 1997.
(99) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brejo de São Félix, situado no Município de Parnarama, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.
(100) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Lúcia, situado no Município de Amarante do Maranhão, Esta-

8515

8516

8517

(97) -
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8660
do do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
novembro de 1997.

8521

(101) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Línoena, situado no Município de -Iuruena, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997. .... ....

8523

(102) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas propriedades denominadas Caboclo e Panelas ou Rapoza, situado nos Municípios de Bananeiras, Solânea e Dona Inês, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997. ....

8524

(103) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Floresta, situado no Município de Camalaú, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8525

(104) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Salomão, situado no Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8526

(105) - Decreto de 13 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Caip, constituído dos Lotes 81-A, 4 e 5~B, 82-A, 89-A, 94-A, 93-Ae 90~
A, situado no Município de Paragominas, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1997.

8527

(106) - Decreto de 14 de novembro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global
de R$19.405.435,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 17 de novembro de 1997.

8529

(107) - Decreto de 14 de novembro de 1997 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 1.500.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
novembro de 1997.

8530

(108) - Decreto de 14 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a execução, em
território nacional, da Resolução n'' 1.132 (1997) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabelece embargo de petróleo e derivados e de armamento bélico contra Serra Leoa, bem como proíbe a
entrada e o trânsito de membros da junta militar daquele país, e de
seus familiares em idade adulta, no Brasil. Publicado no DO de 17 de
novembro de 1997
"...........................

8531
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(109) - Decreto de 14 de novembro de 1997 -Renova a concessão da Rádio
Educadora de Dois Vizinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. Publicado no DO de 17 de novembro de 1997.

8532

(110) - Decreto de 14 de novembro de 1997 -Renova a concessão da Rádio
Jequitibá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 17 de novembro de 1997.

8533

(111) -

Decreto de 14 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Fundação Educacional União da Serra para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Marau, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 17 de novembro de 1997.

8534

(112) - Decreto de 14 de novembro de 1997 - Renova a autorização do Governo do Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicado noDO de 17 de novembro de 1997.

8535

(113) - Decreto de 14 de novembro de 1997 - Credencia o Centro Universitário Nove de Julho, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 17 de novembro de 1997.

8536

(114) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taboieiro Redondo, situado no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado naDO de 18 de novembro

de 1997.

8536

(115) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária" o imóvel rural denominado Sítio Paraíso, situado no Município de Agua Branca, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

8538

(116) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Croatá ouRamada, situado no Município de Itapipoca, Estado do Ceará, e
dá outras providências. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997. .._

8539

(117) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denonrinado Lote
São Julião/Clotildes/Cristalino/Planura, conhecido por Fazenda Jaraguá, situado no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado naDO de 18 de novembro de 1997. ....

8540

(118) - Decreto de 17 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 350.000.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18
de novembro de 1997.

8541
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8662
(119) - Decreto de 17 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.

8542

(120) - Decreto de 17 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor global de R$ 9.927.688,00, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Gabinete do
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 18 de novembro de 1997.

8543

(121) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 67.151.037,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
18 de novembro de 1997.

8544

(122) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 106.390.000,00, em favor
de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.
(123) - Decreto de 17 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 120.000.000,00, em favor
de Encargos Financeiros da União, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de novembro de
1997.
(124) - Decreto de 17 de novembro de 1997 -Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a área de terra que menciona. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.
(125) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Porto Alegre de Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.
(126) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Monte Carmelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Monte Carmelo, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.
(127) - Decreto de 17 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a área de terra que menciona. Publicado no DO de 18 de novembro de 1997.
(128) - Decreto de 18 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 140.000,00, em favor do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11,
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Ministério de Minas e Energia, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997. ....

8552

(129) - Decreto de 18 de novembro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$108.561.71O,OO, em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério
do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997. .....

8552

(130) - Decreto de 18 de novembro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global
de R$ 54.959.967,00, em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997. ....

8554

(131) - Decreto de 18 de novembro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor global
de R$ 82.274.417,00, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997.

8555

(132) - Decreto de 18 de novembro de 1997 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor total
de R$ 43.408.599,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1997. ....

8556

(133) - Decreto de 19 de novembro de 1997 - Outorga à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) concessões para produção e distribuição
de energia elétrica em Municípios do Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 20 de novembro de 1997.

8557

(134) - Decreto de 19 de novembro de 1997 - Revoga a autorização concedida à Sociedade Lamport & Holt Line Limited para funcionar no Brasil. Publicado no DO de 20 de novembro de 1997.

8561

(135) - Decreto de 19 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 77.366.053,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado naDO de 20 de
novembro de 1997.

8562

(136) - Decreto de 19 de novembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de
R$ 1.261.889,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de novembro de 1997.

8563

(137) - Decreto de 19 de novembro de 1997 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso do Araguaia, constituído pelo Lote 51, da Região ltaipavas, situ-
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8664

(138)

(139)

(140)

(141)

(142)

(143)

(144)

(145)

(146)

(147)

ado no Município de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado noDO de 20 de novembro de 1997.
- Decreto de 19 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Angical- Gleba Gameleira - I" Parte, conhecido por Fazenda Angical de Baixo, situado no Município de Palestina do Pará, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro
de 1997.
- Decreto de 19 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazendaAçaizal, situado no Município de Palestina do Pará, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1997.
- Decreto de 19 de novembro de 1997 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
PalmitallAbaeté, situado no Município de São João D'Aliança, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de novembro de 1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 -Restabelece o título de utilidade pública federal da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, com sede na Cidade de Niterói (RJ). Publicado no DO de 21 de
novembro de 1997
- Decreto de 20 de novembro de 1997 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).
Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública
a Associação de Assistência aos Hansenianos de Jundiaí, com sede na
Cidade de Jundiaí (SP), e outras entidades. Publicado noDO de 21 de
novembro de 1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 - Dispõe sobre a definição dos
limites do Parque Nacional do Caparaó, criado pelo Decreto nº 50.646,
de 24 de maio de 1961, e dá outras providências. Publicado no DO de
21 de novembro de 1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Barro Vermelho, situado no Município de Sítio do Mato,Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de
1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Malhadinha ou Maravilha, situado no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
novembro de 1997.
- Decreto de 20 de novembro de 1997 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
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Canta Galo, situado no Município de Santa Bárbara do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
novembro de 1997.

8584

(148) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Barroca, situado no Município de J 6ia, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências. Publicado noDO de 21 de novembro de 1997..

8585

(149) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Angélica, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.

8586

(150) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Rosa I
e 11,situado no Município de Alhandra, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
(151) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Marcos, situado nos Municípios de Juarez Távora e Gurinhém, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
(152) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Brejo da
Ilha, situado no Município de Estreito, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
(153) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mangal, situado no município de Sítio do Mato, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997...
(154) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto
Ressurreição constituído pelas propriedades Ressurreição, Boa Vista,
São Felipe, Boa Sorte, Monte Alegre, São José, São Domingos, Bonfim, Entrevista e Vitória, situado no Município de Ilhéus, Estado da
Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro
de 1997.
(155) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho Direito, situado no Município de Cansanção, Estado da Bahia, e
dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997..
(156) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mocambo situado no Município de Andaraí, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.
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(157) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
José, situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.

8595

(158) - Decreto de 20 de novembro de 1997 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jubiabá, situado no Município de Ituberá, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997.

8596

(159) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas
Thainá I, II e llI, situado no Município de São Desidério, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de
1997.
(160) - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda CaecatalMarimbu, situado no Município de Ituberá, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de novembro de 1997. ....
(161) - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor das Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. (Eletrosul), Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
(Celesc), Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia Estadual de Energia Elétrica (Ceee), Departamento Municipal de Eletricidade (DME), Alcoa Alumínio S.A., Camargo Corrêa Industrial
S.A., Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), S.A. Indústrias Votorantim, Companhia de Cimento Portland Rio Branco, Valesul Alumínio S.A. e Inepar S.A. Indústria e Comércio, empresas integrantes do
Consórcio Machadinho, a área de terra que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.
(162) - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco (Codevasf), área de terra localizada no Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia. Publicado noDO de 24
de novembro de 1997.
(163) - Decreto de 21 de novembro de 1997 -Renova a concessão outorgada à Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.
(164) - Decreto de 21 de novembro de 1997 - Prorroga e autoriza o uso
compartilhado da concessão do aproveitamento hidrelétrico Usina
Costa Rica, localizado em trecho do Rio Sucuriú, Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 24 de novembro de 1997.
(165) - Decreto de 24 de novembro de 1997 - Fixa cargos privativos de
Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de paz, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de novembro de 1997.
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8598

8599

8603

8604

8605
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8667
(166) - Decreto de 24 de novembro de 1997 -Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - lucra a doar ao Município de
Marmeleiro, Estado do Paraná, o imóvel denominado Lote 5A da Gleba Esperança. Publicado no DO de 25 de novembro de 1997.

8614

(167) - Decreto de 24 de novembro de 1997 - Credencia o Centro Universitário São Camilo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 25 de novembro de 1997.

8616

(168) - Decreto de 24 de novembro de 1997 - Credencia o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, com sede na Cidade de Americana e
unidades de ensino fora da sede nas Cidades de São Paulo, Campinas
e Lorena, todas no Estado de São Paulo. Publicado noDO de 25 de novembro de 1997.

8617

(169) - Decreto de 24 de novembro de 1997 - Credencia a Universidade
Cândido Mendes, com sede no Município do Rio de Janeiro e campi
nos Municípios do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes e Nova Friburgo, todos no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 25 de
novembro de 1997.

8617

(170) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaAmazonas, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1997.

8618

(171) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Fazenda
São Jerônimo, lugar denominado Três Barras, situado no Município
de Caçu, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO
de 26 de novembro de 1997.

8619

(172) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Brejinho, conhecido por Fazenda Brejinho 11, situado no Município de
Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no
DO de 26 de novembro de 1997.

8620

(173) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Engenho
Jundiá de Cima, situado no Município de Tamandaré, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado naDO de 26 de novem-

bro de 1997.
(174) - Decreto de 25 de novembro de 1997 -Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Calif6rnia/ Fazenda Dalas, situado no Município de Poço Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1997.

8622

8623

(175) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Ãgec Vérme-
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8668
lha, situado no Município de Neópolis, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1997.

8624

(176) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Barra, situado no Município de Jaguaribara, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1997.

8625

(177) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa da Cruz - Gleba 2, situado no Município de Itapipoca, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro

de 1997.
(178) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Inês / Nossa Senhora de Fátima, situado no Município de Fazenda Nova, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no
DO de 26 de novembro de 1997.
(179) - Decreto de 25 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Mata Azul, situado no Município de Montividiu do Norte, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro

de 1997.

8626

8627

8628

(180) - Decreto de 26 de novembro de 1997 -Reconhece como de interesse
do Governo brasileiro a ampliação da participação societária estrangeira no Banco Brascan S.A. Publicado no DO de 27 de novembro de

1997.
(181) - Decreto de 26 de novembro de 1997 - Outorga concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Queimado, em
trecho do Rio Preto, nos Estados de Minas Gerais e Goiás, e no Distrito
Federal. Publicado no DO de 27 de novembro de 1997.
(182) - Decreto de 27 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São João,
Data Pedra, situado no Município de Mirador, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 28 de novembro de 1997. '"
(183) - Decreto de 27 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Conjunto
Serra do Rio Real, constituído pelas propriedades Serra do SobradolMata Verde/Serra da EstrelalBrioso e Serra do Sobrado, situado no
Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de novembro de 1997.
(184) - Decreto de 27 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Mirante, constituído das propriedades Oiteiro Alegre! São João! Areia
Preta! Colina Verde! Pensilvânia! Jequitibáf Vila Dalete/ Água Comprida! Sapucaia! Riacho Largo, situado no Município de Igrapiúna,

8630

8630

8633

8634
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8669
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado noDO de 28 de
novembro de 1997.

8635

(185) - Decreto de 27 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Regalo / São
João, Data Pedra, situado no Município de Mirador, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de novembro de

1997.

8636

(186) - Decreto de 28 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 3.444.494,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de P de dezembro de 1997.

8637

(187) - Decreto de 28 de novembro de 1997 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 500.600,00, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
1º de dezembro de 1997. . ..

8638

(188) - Decreto de 28 de novembro de 1997 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 47.184.067,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 1º de dezembro de

1997.

8639

(189) - Decreto de 28 de novembro de 1997 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes nºs 1,
2,4 e 497, conhecido por Fazenda Flor da Mata, situado no Município
de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1997.

8640

RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.375 - Decreto de 11 de novembro de 1997 -Altera alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Publicado noDO de 12 de novembro

de 1997.
Retificado no DO de 13 de novembro de 1997.
2.392 - Decreto de 20 de novembro de 1997 - Promulga o Tratado sobre as
Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia. Publicado no
DO de 21 de novembro de 1997.
Retificado no DO de 26 de novembro de 1997.
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8670
DECRETO NÃO NUMERADO
(40) -

Decreto de 16 de setembro de 1997 -Declara de utilidade pública a
Associação Batataense dos Deficientes Físicos, com sede na Cidade de
Batatais(SP), e outras entidades. Publicado no DO de 17 de setembro
de 1997 e retificado no DO de 20 de novembro de 1997. ..
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO COMERCIAL
Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil e México
Decreto nº 2.380, de 12 de novembro de 1997...........................................
Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto n Q 2.378, de 12 de novembro de 1997
ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N° 9
Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e México
Decreto n'l 2.379, de 12 de novembro de 1997...........................................

8224
8222

8223

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N° 10
Ata de Retificação do Protocolo de Adequação, execução; Brasil e Colômbia
Decreto nº 2.394, de 20 de novembro de 1997...........................................

8280

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N° 11
Décimo Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreto n e 2.377, de 12 de novembro de 1997...........................................

8221

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL N° 21
Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Cuba
Decreto n'l 2.395, de 20 de novembro de 1997...........................................

8281

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N° 25
Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto n Q 2.393, de 20 de novembro de 1997...........................................

8279
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8672
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 27
Sétimo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela
Decreto nº 2.396, de 20 de novembro de 1997...........................................

8281

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Servidor público; Cadastro, atualização
Decreto nº 2.402, de 24 de novembro de 1997

8291

AERONÃUTICA
Oficial-General; Cargos privativos
(165) Decreto de 24 de novembro de 1997

8608

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÔES (APEX)
Criação; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae)
Decreto nº 2.398, de 21 de novembro de 1997

8283

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)
Criação; Estrutura regimental e Quadro demonstrativo, aprovação;
Decreto n Q 2.335/97, alteração
Decreto nf!. 2.364, de 5 de novembro de 1997..........................

8086

AGROPECUÁRIA BRASIL NOVO
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 7 de novembro de 1997

8466

ÁGUA VERMELHA, NEÓPOLIS (SE)
Interesse social, declaração
(175) Decreto de 25 de novembro de 1997

8624

ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS, BATATAlS
(SP)
Utilidade pública, declaração
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
Publicado no DO de 17 de setembro de 1997 e retificado no DO de 20 de
novembro de 1997

8451

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE LUZ SÍNCROTRON
(ABTLuS)
Organização social, qualificação; Laborat6rio Nacional de Luz Síncrotron
Decreto nº 2.405, de 26 de novembro de 1997...........................................

8294

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p- 8671-8730, novo 1997

8673
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS HANSENIANOS DE JUNDIAÍ,
JUNDIAÍ (SP)
Utilidade, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997
.

8570

ASSOCIAÇÃO SOCIAL PASTORAL ESPERANÇA DE DEUS, ESTÃNCIA
(SE)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997
.

8570

ATO INTERNACIONAL
Acordo Comercial; Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil e México
Decreto n Q 2.380, de Iâ de novembro de 1997
.
Acordo de Complementação Econômica n Q 25; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Peru
Decreto n Q 2.393, de 20 de novembro de 1997
_
.
Ata de Retificação do Protocolo de Adequação, execução; Brasil e Colômbia
Decreto n Q 2.394, de 20 de novembro de 1997
.
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, Promulgação
Decreto n'22.400, de 21 de novembro de 1997
..
Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação; Promulgação; Brasi! e Ucrânia
Decreto n'22.392, de 20 de novembro de 1997
Publicado no DO de 21 de novembro de 1997
..
Retificado no DO de 26 de novembro de 1997
.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação N'2 9; Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil e México
Decreto nf! 2.379, de 12 de novembro de 1997
..
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação ns 10; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia
Decreto nf! 2.378, de 12 de novembro de 1997
.
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Decreto nf! 2.377, de 12 de novembro de 1997
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Acordo de Alcance Parcial n" 21; Sexto Protocolo Adicional, execução;
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8674
AUMENTO DE CAPITAL
Banco Meridional do Brasil S.A.; Interesse do Governo brasileiro
(84) Decreto de 13 de novembro de 1997 ..

8503

Banco Noroeste S.A
(82) Decreto de 12 de novembro de 1997

8502

B
BAlXÃO GRANDE, TUNTUM (MA)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 10 de novembro de 1997

8482

BANCO BRASCAN S.A.
Capital social; Participação estrangeira, aumento
(180) Decreto de 26 de novembro de 1997

8630

BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Interesse do Governo brasileiro
(84) Decreto de 13 de novembro de 1997

8503

BANCO NOROESTE S.A.
Aumento de capital; Interesse do Governo brasileiro
(82) Decreto de 12 de novembro de 1997

8502

BARRA, JAGUARIBARA (CE)
Interesse social, declaração
(176) Decreto de 25 de novembro de 1997

8625

BOLSA DE ESTUDO
Concessão; Ministério da Educação e do Desporto; Ministério da Ciência
e Tecnologia
Decreto nº 2.370, de 10 de novembro de 1997...........................................

8212

BREJO DA ILHA, ESTREITO (MA)
Interesse social, declaração
(152) Decreto de 20 de novembro de 1997

.

8589

C
CABOCLO E PANELAS, BANANEIRAS, SOLÂNEA E DONA INÊS (PB)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 13 de novembro de 1997
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8675
CÁGADOIBOQUEIRÃO, TURURU (CE)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 7 de novembro de 1997

8463

CALIF6RNIAlFAZENDA DALAS, POÇO REDONDO (SE)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 25 de novembro de 1997

8623

cÂMARA DOS DEPUTADOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

CAPITAL SOCIAL
Participação estrangeira, aumento; Banco Brascan S.A.; Interesse do
Governo brasileiro
(180) Decreto de 26 de novembro de 1997

8630

CARGO EM COMISSÃO
Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Regimento e Quadro demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.385, de 13 de novembro de 1997...........................................
Regimento e Quadro demonstrativo, aprovação; Ministério das Comunicações
Decreto n'l2.389, de 18 de novembro de 1997...........................................
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério das Minas e Energia; Decreto n'' 1.820/96, alteração
Decreto n Q 2.362, de 3 de novembro de 1997......................................
Decreto nº 2.404, de 25 de novembro de 1997....................................
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; Decreto n" 2.224/97, alteração
Decreto n Q 2.408, de 27 de novembro de 1997....................................
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Fazenda; Decreto n" 2.281/97, alteração
Decreto n" 2.363, de 3 de novembro de 1997......................................
Ministério da Fazenda; Decreto n" 2.282/97, alteração
Decreto n Q 2.409, de 27 de novembro de 1997....................................

8233

8247

8085
8293
8326

8086
8326

CASA DA CRIANÇA DE BROTAS, BROTAS (SP)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8671-8730, novo 1997

8676
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA
Credenciamento
(75) Decreto de 12 de novembro de 1997

8490

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PANA
Credenciamento
(83) Decreto de 13 de novembro de 1997

8502

CENTRO UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO
Credenciamento
(113) Decreto de 14 de novembro de 1997

8536

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO
Credenciamento
(168) Decreto de 24 de novembro de 1997

8617

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
Credenciamento
(167) Decreto de 24 de novembro de 1997

8616

CLUBE DAS MÃEs, GUARACI (SPl
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

COLÉGIO SÃO FRANCISCO, PEDREIRAS (MA)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

COLÔMBIA
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n'' 10; Ata de Retificação do
Protocolo de Adequação, execução; Brasil
Decreto nº 2.394, de 20 de novembro de 1997...........................................

8280

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 10; Oitavo Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.378, de 12 de novembro de 1997

8222

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)
Cargo em comissão; Função gratificada; Regimento e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto n 2 2.385, de 13 de novembro de 1997
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8677
COMPANHIA CENTRO-OESTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Energia elétrica, distribuição
Estado do Rio Grande do Sul
(33) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................

8440

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Rio Preto (MG), (GO) e (DF)
(181) Decreto de 26 de novembro de 1997.........................................

8630

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Rio Preto (MG), (GO) e (DF)
(181) Decreto de 26 de novembro de 1997.........................................
Imóvel; Servidão administrativa
Divinópolis (MG)
(124) Decreto de 17 de novembro de 1997......................
São Gonçalo do Pará e Pará de Minas (MG)
(127) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Uberlândia, Uberaba e Nova Ponte (MG)
(37) Decreto de 5 de novembro de 1997................
Uberlândia (MG)
(39) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................

8630

8547
8550
8447
8449

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
Estatuto, aprovação
Decreto n Q 2.390, de 19 de novembro de 1997...........................................

8260

COMPANHIA NORTE-NORDESTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Energia elétrica, distribuição
Estado do Rio Grande do Sul
(34) Decreto de 4 de novembro de 1997...

8442

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
Energia elétrica, distribuição, concessão
(33) Decreto de 19 de novembro de 1997

8557

Servidão administrativa; Imóvel
Morro Agudo e Orlândia (SP)
(38) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................

8448
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8678
COMUNIDADE ESPÍRITA CAlRBAR SCHUTEL, MATÃO (SP)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

CONJUNTO RESSURREIÇÃO, ILHÉUS (BAl
Interesse social, declaração
(154) Decreto de 20 de novembro de 1997

.

8591

CONJUNTO SANTA CLARA, IBIQUERA (BA)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 13 de novembro de 1997

8511

CONJUNTO SERRA DO RIO REAL, TOMAR DO GERU (SE)

Interesse social, declaração
(183) Decreto de 27 de novembro de 1997..........................................

8634

CONSELHO PARTICULAR DE COLÍDER DA SOCIEDADE SÃO VICENTE
DE PAULO, COLÍDER (MT)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público
Decreto n Q 2.371, de 10 de novembro de 1997...........................................

8213

CONTRATOTEMPORÃRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATO
Poder Executivo; Reavaliação, renegociação
Decreto n'!. 2.399, de 21 de novembro de 1997

8285

CONVENÇÃO INTERAMERICANASOBRE CONFLITOS DE LEIS EM MATÉRIA DE SOCIEDADES MERCANTIS
Promulgação
Decreto n P 2.400, de 21 de novembro de 1997

.

8288

CRÉDITO ESPECIAL
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997

8638

Justiça Eleitoral
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997

8638
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8679
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

Encargos Financeiros da União
(123) Decreto de 17 de novembro de 1997

8546

Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997

8529
8543

Ministério da Aeronáutica
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997

8529
8543

Ministério da Cultura
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997..............................

8556

Ministério da Educação e do Desporto
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997
(188) Decreto de 28 de novembro de 1997
(36) Decreto de 5 de novembro de 1997

;

8556
8639
8446

Ministério da Fazenda
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997...............
(63) Decreto de 7 de novembro de 1997 .,..........

8552
8554
8477

Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997.......

8529

Ministério da Justiça
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........

8555

Ministério da Marinha
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997 .

8555

Ministério da Previdência e Assistência Social
(186) Decreto de 28 de novembro de 1997

8637

Ministério da Saúde
(107) Decreto de 14 de novembro de 1997......
(118) Decreto de 17 de novembro de 1997.
(135) Decreto de 19 de novembro de 1997

8530
8541
8562

Ministério das Minas e Energia
(128) Decreto de 18 de novembro de 1997

8552

Ministério das Relações Exteriores
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555
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8680
Ministério do Exército
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(136) Decreto de 19 de novembro de 1997

8563

Ministério do Planejamento e Orçamento
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997

8552
8554

Ministério dos Transportes
(121) Decreto de 17 de novembro de 1997

8544

Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(119) Decreto de 17 de novembro de 1997
(122) Decreto de 17 de novembro de 1997

8542
8545

Presidência da República
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

Secretaria de Assuntos Estratégicos
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997

8554

Tribunal de Contas da União
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

CRISTAL, SANTA LUZIA DO PARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(88) Decreto de 13 de novembro de 1997

8508

CUBA
Acordo de Alcance Parcial ni' 21; Sexto Protocolo Adicional, execução;
Brasil
Decreto n Q 2.395, de 20 de novembro de 1997...........................................

8281

CULTIVARES ver SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA
Imóvel, desapropriação
Licínio de Almeida e Caculé (BA); Decreto Não Numerado (91) de
22.11.95, alteração
(81) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................

8496
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8681
DESAPROPRIAÇÃO
Agropecuária Brasil Novo
(54) Decreto de 7 de novembro de 1997

8466

Água Vermelha, Neópolis (SE)
(175) Decreto de 25 de novembro de 1997.................................................

8624

Baixão Grande, Tuntum (MA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1997

8482

Barra, Jaguaribara (CE)
(176) Decreto de 25 de novembro de 1997

_.....

8625

Belém (PA); Decreto nl! 95.728/88, restabelecimento
(32) Decreto de 4 de novembro de 1997

8439

Bom J esus da Lapa (BA)
(162) Decreto de 21 de novembro de 1997

8603

Br~odaITha,Eskeiw(N.ú\)

(152) Decreto de 20 de novembro de 1997

8589

Caboclo e Panelas, Bananeiras, Solânea e Dona Inês (PB)
(102) Decreto de 13 de novembro de 1997......

8524

Cágado/Boqueirão, Tururu (CE)
(52) Decreto de 7 de novembro de 1997..

8463

CalifórniaIFazenda Dalas, Poço Redondo (SE)
(174J Decreto de 25 de novembro de 1997

8623

Conjunto Ressurreição, Ilhéus (BA)
(154) Decreto de 20 de novembro de 1997

8591

Conjunto Santa Clara, Ibiquera (BA)
(91) Decreto de 13 de novembro de 1997...................................................

8511

Conjunto Serra do Rio Real, Tomar do Geru (SE)
(183) Decreto de 27 de novembro de 1997

8634

Cristal, Santa Luzia do Pará (PA)
(88) Decreto de 13 de novembro de 1997

8508

Engenho Jundiá de Cima, Tamandaré (PE)
(173) Decreto de 25 de novembro de 1997

8622

Engenho Souto Maior, Paudalho (PE)
(55) Decreto de 7 de novembro de 1997

8467

Estância do Umarizeiro (RN)
(46) Decreto de 6 de novembro de 1997

8457

Fazenda Açaizal, Palestina do Pará (PA)
(139) Decreto de 19 de novembro de 1997

8566
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8682
Fazenda Aleluia, Doverlândia eGO)
(72) Decreto de lO de novembro de 1997 ..

8487

Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)
(170) Decreto de 25 de novembro de 1997

8618

Fazenda Angical de Baixo, Palestina do Pará (PA)
(138) Decreto de 19 de novembro de 1997..................

8565

Fazenda Barra Verde, Boa Vista do Tupim (BA)
(48) Decreto de 6 de novembro de 1997

8459

Fazenda Barro Preto, Marabá (PA)
(90) Decreto de 13 de novembro de 1997

8510

Fazenda Barro Vermelho, Sítio do Mato (BA)
(145) Decreto de 20 de novembro de 1997

8582

Fazenda Barroca, Jóia (RS)
(148) Decreto de 20 de novembro de 1997

8585

Fazenda Boa Sorte, Marilena (PR)
(60) Decreto de 7 de novembro de 1997

8473

Fazenda Brejinho, Unaí (MG)
(172) Decreto de 25 de novembro de 1997

8620

Fazenda Brejo de São Félix, Parnarama (MA)
(99) Decreto de 13 de novembro de 1997

8520

Fazenda Caip, Paragominas (PA)
(105) Decreto de 13 de novembro de 1997

8527

Fazenda Canta Galo, Santa Bárbara do Sul (RS)
(147) Decreto de 20 de novembro de 1997.................................................

8584

Fazenda CascatalMarimbu, Ituberá (BA)
(160) Decreto de 20 de novembro de 1997

8598

Fazenda Castanhal Belo Horizonte, São Domingos do Araguaia (PA)
(85) Decreto de 13 de novembro de 1997

8504

Fazenda Corumbataí/Canadá, Jardim Alegre (PR)
(95) Decreto de 13 de novembro de 1997

8516

Fazenda Croaté, ltapipoca (CE)
(116) Decreto de 17 de novembro de 1997

8539

Fazenda Cupira, Itapiúna (CE)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1997

8481

Fazenda Flor da Mata, São Félix do Xingu (PA)
(189) Decreto de 28 de novembro de 1997

8640

Fazenda Gamelão, Timbó Grande (SC)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1997

8480
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8683
Fazenda J angadinha, Cascavel (PR)
(94) Decreto de 13 de novembro de 1997.

8515

Fazenda J araguá, Água Boa (MT)
(117) Decreto de 17 de novembro de 1997

8540

Fazenda Jatobá, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 7 de novembro de 1997....

8476

Fazenda Jubiabá, Ituberá (BA)
(158) Decreto de 20 de novembro de 1997

8596

Fazenda Lagoa da Cruz, Itapipoca (CE)
(l77) Decreto de 25 de novembro de 1997

8626

Fazenda Línoena, Juruena (MT)
(01) Decreto de 13 de novembro de 1997.................................................

8523

Fazenda Longar, Ibicuitinga (CE)
(56) Decreto de 7 de novembro de 1997

8469

Fazenda Malhadinha, Porto Franco (MA)
(146) Decreto de 20 de novembro de 1997.................................................

8583

Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(153) Decreto de 20 de novembro de 1997

8590

Fazenda Mata Azul, Montividiu do Norte (GO)
(179) Decreto de 25 de novembro de 1997.................................................

9628

Fazenda Mirante, Igrapiúna (BA)
(184) Decreto de 27 de novembro de 1997

8635

Fazenda Mocambo, Andaraí (BA)
(156) Decreto de 20 de novembro de 1997

8594

Fazenda Nova, Mossorõ (RN)
(50) Decreto de 6 de novembro de 1997

8461

Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(89) Decreto de 13 de novembro de 1997

8509

Fazenda Palmital/Abaeté, São João D'Aliança (GO)
(140) Decreto de 19 de novembro de 1997

8567

Fazenda Paraíso do Araguaia, Xinguara (PA)
(137) Decreto de 19 de novembro de 1997

8564

Fazenda Pau D'Óleo&1arizeira, Taipu (RN)
(86) Decreto de 13 de novembro de 1997

8505

Fazenda Riacho Direito, Cansanção (BA)
(155) Decreto de 20 de novembro de 1997

8593

Fazenda Santa Angélica, Carutapera (MA)
(149) Decreto de 20 de novembro de 1997

8556
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8684
Fazenda Santa Cecilia, Iteguagé (PR)
(53) Decreto de 7 de novembro de 1997

.

Fazenda Santa Helena, Rosário Oeste (MT)
(5I) Decreto de 6 de novembro de 1997

8465
8462

Fazenda Santa Inês! Nossa Senhora de Fátima, Fazenda Nova (GO)
(178) Decreto de 25 de novembro de 1997

8627

Fazenda Santa Lúcia, Amarante do Maranhão (MA)
(IDO) Decreto de 13 de novembro de 1997

8521

Fazenda Santa Rita lI, Santa Rita do Pardo (MS)
(57) Decreto de 7 de novembro de 1997

8470

Fazenda Santo Ângelo, Marilena e Loanda (PR)
(70) Decreto de 10 de novembro de 1997

8485

Fazenda Santo Antonio, Teixeira Soares (PR)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1997

8479

Fazenda São Jerônimo, Caçu (GO)
(171) Decreto de 25 de novembro de 1997.................................................

8619

Fazenda São José, Ilhéus (BA)
(157) Decreto de novembro de 1997

8595

Fazenda Serra Azul, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte e

Redenção (PAl
(87) Decreto de 13 de novembro de 1997

8506

Fazenda Taboleiro Redondo, Imperatriz (MA)
(114) Decreto de 17 de novembro de 1997

8536

Fazenda Vaian6polis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás (GO)
(47) Decreto de 6 de novembro de 1997

8458

Fazenda Zé Mano, Itaquiraí (MS)
(61) Decreto de 7 de novembro de 1997

8475

Fazenda Zé Mano, Itaquiraí, (MS)
(59) Decreto de 7 de novembro de 1997

8472

Fazendas Ipiranga I e 11,Una (BA)
(92) Decreto de 13 de novembro de. 1997

8512

Fazendas Thainá I, 11e IH, São Desidério (BA)
(159) Decreto de 20 de novembro de 1997

8597

Floresta, Camalaú (PB)
(103) Decreto de 13 de novembro de 1997.................................................

8525
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8685
Giki - Data Campestre, Mirador (MA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1997...................................

8483

Gleba Furnas 111, Tapurah (MS)
(73) Decreto de 10 de novembro de 1997

8488

Imóvel, Reforma agrária
(54) Decreto de 7 de novembro de 1997

8466

Licínio de Almeida e Caculé (BA); Decreto Não Numerado (91) de
22.11.95, alteração
(81) Decreto de 12 de novembro de 1997

8496

Limão, Araruna (PB)
(49) Decreto de 6 de novembro de 1997

8460

Miritituba, Itaituba (PA)
(74) Decreto de 10 de novembro de 1997

8489

Morro do São Cristão/Santo Antônio das Areias, Faina (GO)
(97) Decreto de 13 de novembro de 1997

8518

Pedra Grande!Fazenda Pedra Grande, Nossa Senhora da Glória (SE)
(71) Decreto de 10 de novembro de 1997

8486

Piratuba (SC); Maximiliano de Almeida e Machadinho (RS)
(161) Decreto de 21 de novembro de 1997

8599

Rancho 'Iupambãe, Miranda (MS)
(58) Decreto de 7 de novembro de 1997

8471

Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa (BA)
(93) Decreto de 13 de novembro de 1997

8513

Salomão, Itabaiana (PB)
(104) Decreto de 13 de novembro de 1997

8526

Santa Rosa I e Il, Alhandra (PB)
(150) Decreto de 20 de novembro de 1997

8587

São JoãolData Pedra, Mirador (MA)
(182) Decreto de 27 de novembro de 1997

8633

São Marcos, Juarez Távora e Gurínhém (PB)
(151) Decreto de 20 de novembro de 1997

8588

Simaúma, Monção (MA)
(98) Decreto de 13 de novembro de 1997

8519

Sítio Paraíso, Água Branca (AL)
(115) Decreto de 17 de novembro de 1997

8538

Uruburetama, Itarema (CE)
(96) Decreto de 13 de novembro de 1997

8617
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8686

E
ELETRICIDADE ver ENERGIA ELÉTRICA
EMISSORA SARANDIENSE LTDA., SARANDI (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(80) Decreto de 12 de novembro de 1997

8495

EMISSORAS RIOGRANDENSES LTDA., PELOTAS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(41) Decreto de 5 de novembro de 1997

.

8452

Lamport & Holt Line Limited
Funcionamento, autorização, revogação
(134) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................

8561

EMPRESA ESTRANGEIRA

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(123) Decreto de 17 de novembro de 1997

8546

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

ENERGIA ELÉTRICA
Distribuição, concessão; Companhia Centro-Oeste de Distribuição de
Energia Elétrica
Estado do Rio Grande do Sul
(33) Decreto de 4 de novembro de 1997...........................
Distribuição, concessão; Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de
Energia Elétrica
Estado do Rio Grande do Sul
(34) Decreto de 4 de novembro de 1997...

8440

8442

Distribuição, concessão; Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
(133) Decreto de 19 de novembro de 1997

8557

Taxa, recolhimento; Lei n 29.427/96
Decreto nº 2.410, de 28 de novembro de 1997...........................................

8327

ENGENHO JUNDIÃ DE CIMA, TAMANDARÉ (PE)
Interesse social, declaração
(173) Decreto de 25 de novembro de 1997.................................................

8622
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8687
ENGENHO SOUTO MAIOR, PAUDALHO (PE)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 7 de novembro de 1997

8467

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n'' 11; Décimo Segundo
Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto nº 2.377, de 12 de novembro de 1997
.

8221

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Energia elétrica, distribuição
(33) Decreto de 4 de novembro de 1997

8440

Energia elétrica, distribuição
(34) Decreto de 4 de novembro de 1997

8442

ESTÂNClADO UMARIZElRO (RN)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 6 de novembro de 1997.....................................................

8457

F
FAZENDAAÇAlZAL, PALESTINA DO PARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(139) Decreto de 19 de novembro de 1997..........................................

8566

FAZENDAALELUlA, DOVERLÂNDlA(GO)
Interesse social, declaração
(72) Decreto de 10 de novembro de 1997

8487

FAZENDA AMAZONAS, MORADA NOVA(CE)
Interesse social, declaração
(170) Decreto de 25 de novembro de 1997

8616

FAZENDAANGlCAL DE BAIXO, PALESTlNADO PARÁ (PA)
Interesse social, declaração
(138) Decreto de 19 de novembro de 1997

8565

FAZENDA BARRA VERDE, BOA VISTA DO TVPIM (BA)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 6 de novembro de 1997 ........ _...........................................

8459
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8688
FAZENDA BARRO PRETO, MARABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 13 de novembro de 1997

8510

FAZENDA BARRO VERMELHO, SÍTIO DO MATO (BA)
Interesse social, declaração
(145) Decreto de 20 de novembro de 1997

8582

FAZENDA BARROCA, JÓIA (RS)
Interesse social, declaração
(148) Decreto de 20 de novembro de 1997

8585

FAZENDA BOA SORTE, MARILENA (PR)
Interesse social, desapropriação
(60) Decreto de 7 de novembro de 1997

8473

FAZENDA BREJINHO, UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(172) Decreto de 25 de novembro de 1997................................................

8620

FAZENDA BREJO DE SÃO FÉLIX, PARNARAMA (MA)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 13 de novembro de 1997

8520

FAZENDA CAIP, PARAGOMINAS (PA)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 13 de novembro de 1997

8527

FAZENDA CANTA GALO, SANTA BÁRBARA DO SUL (RS)
Interesse social, declaração
(147) Decreto de 20 de novembro de 1997

8584

FAZENDA CASCATAlMARIMBU, lTUBERÁ (BA)
Interesse social, declaração
(160) Decreto de 20 de novembro de 1997

8598

FAZENDA CASTANHAL BELO HORIZONTE, SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(85) Decreto de 13 de novembro de 1997

8504

FAZENDA CORUMBATAÍ/CANADÁ, JARDIM ALEGRE (PR)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 13 de novembro de 1997

8516
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8689
FAZENDA CROATÁ, ITAPIPOCA (CE)
Interesse social, declaração
(116) Decreto de 17 de novembro de 1997

_.......................................

6539

_.........................

8481

FAZENDA FLOR DA MATA, SÃO FÉLIX DO XINGU (PA)
Interesse social, declaração
(189) Decreto de 28 de novembro de 1997 .._.............................................

8640

FAZENDA GAMELÃO, TIMBÓ GRANDE (SC)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 10 de novembro de 1997

8480

FAZENDAJANGADINHA, CASCAVEL (PR)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 13 de novembro de 1997

8515

FAZENDAJARAGUÁ, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração
(117) Decreto de 17 de novembro de 1997

8540

FAZENDAJATOBÁ, ITAQUIRAÍ (MS)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 7 de novembro de 1997.....................................................

8476

FAZENDAJUBIABÁ,ITUBERÁ(BA)
Interesse social, declaração
(158) Decreto de 20 de novembro de 1997

8596

FAZENDA LAGOA DA CRUZ, ITAPIPOCA (CE)
Interesse social, declaração
(177) Decreto de 25 de novembro de 1997

8626

FAZENDA LINOENA, JURUENA (MT)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 13 de novembro de 1997

8523

FAZENDA LONGAR, IBICUITINGA (CE)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 7 de novembro de 1997

8469

FAZENDA CUPIRA, ITAPIúNA (CE)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 10 de novembro de 1997
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8690
FAZENDAMALHADINHA, PORTO FRANCO (MA)
Interesse social, declaração
(146) Decreto de 20 de novembro de 1997

.

8583

FAZENDA MANGAL, SÍTIO DO MATO (BA)
Interesse social, declaração
(153) Decreto de 20 de novembro de 1997

.

8590

FAZENDA MATA AZUL, MONTIVIDIU DO NORTE (GO)
Interesse social, declaração
(179) Decreto de 25 de novembro de 1997

8628

FAZENDA MIRANTE, IGRAPIúNA (BA)
Interesse social, declaração
(184) Decreto de 27 de novembro de 1997

8635

FAZENDA MOCAMBO, ANDARAÍ (BA)
Interesse social, declaração
(156) Decreto de 20 de novembro de 1997

8594

FAZENDA NOVA, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 6 de novembro de 1997

8461

FAZENDA OLHO D'ÁGUA, VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 13 de novembro de 1997

8509

FAZENDA PALMITALlABAETÉ, SÃO JOÃO D'AL!ANÇA (GO)
Interesse social, declaração
(140) Decreto de 19 de novembro de 1997

.

8567

FAZENDA PARAÍso DO ARAGUAIA, XINGUARA (PA)
Interesse social, declaração
(137) Decreto de 19 de novembro de 1997

8564

FAZENDA PAU D'ÓLEOIMARIZEIRA, TAIPU (RN)
Interesse social, declaração
(86) Decreto de 13 de novembro de 1997

8505

FAZENDA RIACHO DIREITO, CANSANÇÃO (BA)
Interesse social, declaração
(155) Decreto de 20 de novembro de 1997
;.....................................

8593
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8691
FAZENDA SANTA ANGÉLICA, CARUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração
(149) Decreto de 20 de novembro de 1997

8556

FAZENDA SANTA CEcíLIA, ITAGUAGÉ (PR)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 7 de novembro de 1997

_..........................

8465

FAZENDA SANTA HELENA, ROSÁRIO OESTE (MT)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 6 de novembro de 1997

8462

FAZENDA SANTA INÊS/ NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, FAZENDA
NOVA (GO)
Interesse social, declaração
(178) Decreto de 25 de novembro de 1997

8627

FAZENDA SANTA LÚCIA, AMARANTE DO MARANHÃo (MA)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 13 de novembro de 1997

8521

FAZENDA SANTA RITA 11,SANTA RITA DO PARDO (MS)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 7 de novembro de 1997

8470

FAZENDA SANTO ÂNGELO, MARILENA E LOANDA (PR)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 10 de novembro de 1997

8485

FAZENDA SANTO ANTONIO, TEIXEIRA SOARES (PR)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 10 de novembro de 1997

8479

FAZENDA SÃO JERÔNIMO, CAÇU (GO)
Interesse social, declaração
(171) Decreto de 25 de novembro de 1997

8619

FAZENDA SÃO JOSÉ, ILHÉUS (BA)
Interesse social, declaração
(157) Decreto de novembro de 1997

8595
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8692
FAZENDA SERRA AZUL, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CUMARU DO
NORTE E REDENÇÃO (PA)
Interesse social, declaração
(87) Decreto de 13 de novembro de 1997

8506

FAZENDA TABOLElRO REDONDO, IMPERATRIZ (MA)
Interesse social, declaração
(114) Decreto de 17 de novembro de 1997

8536

FAZENDA VAIANÓPOLIS, RIO VERDE E SANTA HELENA DE GOIÃs
(GO)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 6 de novembro de 1997

8458

FAZENDA ZÉ MANO, ITAQUIRAÍ (MS)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 7 de novembro de 1997

8475

FAZENDA ZÉ MANO, ITAQUIRAÍ, (MS)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 7 de novembro de 1997

8472

FAZENDAS IPIRANGA I E lI, UNA (BA)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 13 de novembro de 1997

8512

FAZENDAS THAINÁ I, II E m, SÃO DESIDÉRIO (BA)
Interesse' social, declaração
(159) Decreto de 20 de novembro de 1997

8597

FLORESTA, CAMALAÚ (PB)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 13 de novembro de 1997

.

8525

Plano Geral de Convocação, aprovação; Militar
Decreto n Q 2.407, de 27 de novembro de 1997...........................................

8298

FORÇAS ARMADAS

FUNÇÃO GRATIFICADA
Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Regimento e Quadro demonstrativo, aprovação
Decreto n" 2.385, de 13 de novembro de 1997

8233
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8693
FUNDAÇÃO BENEFICENTE SIMININO, CUIABÁ (MT)
Utilidade pública
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

FUNDAÇÃO DE ASSISTÉNCIAAO ESTUDANTE (FAE)
Inventariança, encerramento
(142) Decreto de 20 de novembro de 1997

8569

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIÃO DA SERRA, MARAU (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(111) Decreto de 14 de novembro de 1997

8534

FUNDAÇÃO JOÃO PAULO 11, CACHOEIRA PAULISTA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(64) Decreto de 10 de novembro de 1997

8478

FUNDAÇÃO L'HERMITAGE, SILVÃNIA(GO)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Rio Vermelho de
Silvânia Ltda.
(2) Decreto de 3 novembro de 1997

8334

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAlS
DE DESCANSO, DESCANSO (SC)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO, PALMEIRA
(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(77) Decreto de 12 de novembro de 1997

8492

FUNDO PARAAPARELHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM DA POLÍCIA FEDERAL (FUNAPOL)
Criação; Lei Complementar nº 89/97, regulamentação
Decreto nº 2.381, de 12 de novembro de 1997...........................................

8225

GARINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997................................................

8529

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997................................................

8543
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8694
GIKI - DATA CAMPESTRE, MIRADOR (MA)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 10 de novembro de 1997

.

8483

GLEBA FURNAS in, TAPURAH (MS)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 10 de novembro de 1997

8488

GRUPO-EXECUTIVO DO SETOR PESQUEIRO
Criação; Decreto n" 1.697/95, alteração
Decreto n Q 2.403, de 24 de novembro de 1997

8293

H
HORA EXTRA

Normas; Lei n'' 8.112/90 e Decreto n" 2.030/96, alteração
Decreto n Q 2.374, de 11 de novembro de 1997...........................................

8216

I
IMÓVEL
Desapropriação
Belém (PA); Decreto n Q 95.728/88, restabelecimento
(32) Decreto de 4 de novembro de 1997..................
Bom Jesus da Lapa (BA)
(162) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................
Piratuba '(SC); Maximiliano de Almeida e Machadinho (RS)
(161) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Licínio de Almeida e Caculé (BA); Decreto Não Numerado (91) de
22.11.95, alteração
(81) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Doação
Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária (Incra)
Marmeleiro (PR)
(166) Decreto de 24 de novembro de 1997
Interesse social; Reforma agrária
Fazenda Malhadinha, Porto Franco (MA)
(146) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8439
8603
8599

8496

8614

8556
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8695
Agropecuária Brasil Novo
(54) Decreto de 7 de novembro de 1997..................................
Água Vermelha, Ne6polis (SE)
(]75) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Baixão Grande, Tuntum (MA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Barra, Jaguaribara (CE)
(76) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Brejo da Ilha, Estreito (MA)
(152) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Caboclo e Panelas, Bananeiras, Solânea e Dona Inês (PB)
(02) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Cágado/Boqueirão, Tururu (CE)
(52) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Calif6rnialFazenda Dalas, Poço Redondo (SE)
(174) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Conjunto Ressurreição, Ilhéus (BA)
(154) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Conjunto Santa Clara, Ibiquera (BA)
(91) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Conjunto Serra do Rio Real, Tomar do Geru (SE)
(183) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
Cristal, Santa Luzia do Pará (PA)
(88) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Engenho Jundiá de Cima, Tamandaré (PE)
(173) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Engenho Souto Maior, Paudalho (PE)
(55) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Estância do Umarizeiro (RN)
(46) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Açaizal, Palestina do Pará (PA)
(139) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................

8466
8624

8482
8625

8589
8524
8463
8623
8591
8511
8634
8508
8622
8467
8457
8566

Fazenda Aleluia, Doverlândia (GO)
(72) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8487

Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)
(170) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................

8618

Fazenda Angical de Baixo, Palestina do Pará (PA)
(138) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Barra Verde, Boa Vista do Tupim (BA)
(48) Decreto de 6 de novembro de 1997............................................

8565
8459
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8696
Fazenda Barro Preto, Marabá (PA)
(90) Decreto de 13 de novembro de 1997....................
Fazenda Barro Vermelho, Sítio do Mato (BA)
(145) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Barroca, Jóia (RS)
(148) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Boa Sorte, Marilena (PR)
(60) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Brejinho, Unaí (MG)
(172) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Brejo de São Félix, Parnarama (MA)
(99) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Caip, Paragominas (PA)
(105) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Canta Galo, Santa Bárbara do Sul (RS)
(147) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda CascataIMarimbu, Ituberá (BA)
(160) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8510

8582
8585
8473
8620
8520
8527
8584
8598

Fazenda Castanhal Belo Horizonte, São Domingos do Araguaia
(PA)

(85) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8504

Fazenda CorumbataílCanadá, Jardim Alegre (PR)
(95) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8516

Fazenda Croata, Itapipoca (CE)
(116) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8539

Fazenda Cupira, Itapiúna (CE)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8481

Fazenda Flor da Mata, São Félix do Xingu (PA)
(189) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................

8640

Fazenda Gamelão; Timb6 Grande (SC)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8480

Fazenda -Iangadinha, Cascavel (PR)
(94) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8515

Fazenda Jaraguá, Água Boa (MT)
(117) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8540

Fazenda J atobá, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 7de novembro de 1997

8476

Fazenda Jubiabá, Ituberá (BA)
(158) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8596
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8697
Fazenda Lagoa da Cruz, Itapipoca (CE)
(177) Decreto de 25 de novembro de 1997

Fazenda Linoena, Juruena (MT)
(101) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Longar, Ibicuitinga (CE)
(56) Decreto de 7 de novembro de 1997...........
Fazenda Mengal, Sítio do Mato (BA)
(153) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mata Azul, Montividiu do Norte (GO)
(179) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mirante, Igrapiúna (BA)
(184) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mocambo, Andaraí (BA)
(156) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Nova, Mossoró (RN)
(50) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(89) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Palmital/Abaeté, São João D'Aliança (GO)
(140) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Paraíso do Araguaia, Xinguara (PA)
(137) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Pau D'Óleo/Marizeira, Taipu (RN)
(86) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Riacho Direito, Cansanção (BA)
(155) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Angélica, Carutapera (MA)
(149) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Cecília, Itaguagé (PR)
(53) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Santa Helena, Rosário Oeste (MT)
(51) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Santa Inês/Nossa Senhora de Fátima, Fazenda Nova (GO)
(178) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Lúcia, Amarante do Maranhão (MA)
(100) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Rita lI, Santa Rita do Pardo (MS)
(57) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Santo Ângelo, Marilena e Loanda (PR)
(70) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8226
8523
8469
8590
8628
8635
8594
8461
8509
8567
8564
8505
8593
8556
8465
8462
8627
8521
8470
8485
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8698
Fazenda Santo Antonio, Teixeira Soares (PR)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fazenda São Jerônimo, Caçu eGO)
(171) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda São José, Ilhéus (BA)
(157) Decreto de novembro de 1997
Fazenda Serra Azul, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte
e Redenção (PA)
(87) Decreto de 13 de novembro de 1997..........
Fazenda Taboleiro Redondo, Imperatriz (MA)
(114) Decreto de 17 de novembro de 19970.0.......
Fazenda Vaian6polis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás (GO)
(47) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Zé Mano, Itaquiraí, (MS)
(59) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Zé Mano, Itaquiraf (MS)
(61) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazendas lpiranga I e II, Una (BA)
(92) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazendas 'I'hainá l, II e lII, São Desidério (BA)
(159) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Floresta, Camalaú (PB)
(03) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Giki - Data Campestre, Mirador (MA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Gleba Furnas lII, Tapurah (MS)
(73) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Limão, Araruna (PB)
(49) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Miritituba, ltaituba (PA)
(74) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
MOITO do São Cristão/Santo Antônio das Areias, Faina (GO)
(97) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8479
8619
8595

8506
8536
8458
8472
8475
8512
8597
8525
8483
8488
8460
8489
8518

Pedra GrandeIFazenda Pedra Grande, Nossa Senhora da Glória
(SE)

(71) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8486

Rancho 'Iupambãe, Miranda (MS)
(58) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8471

Regalo/São João, Mirador (MA)
(85) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................

8636
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8699
Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa (BA)
(93) Decreto de 13 de novembro de 1997..
Salomão, Itabaiana (PE)
(104) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Santa Rosa I e lI, Alhandra (PB)
(150) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
São João/ Data Pedra, Mirador (MA)
(182) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
São Marcos, Juarez Távora e Gurinhém (PB)
(51) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Simaúma, Monção (MA)
(98) Decreto de 13 de novembro de 1997
Sítio Paraíso, Água Branca (AL)
(115) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Uruburetama, Itarema (CE)
(96) Decreto de 13 de novembro de 1997..........................
Servidão administrativa
Divinópolis (MG)
(124) Decreto de 17 de novembro de 1997.............................
São Gonçalo do Pará e Pará de Minas (MG)
(127) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Servidão administrativa; Utilidade pública
Morro Agudo e Orlândia (SP)
(38) Decreto de 5 de novembro de 1997...............
Uberlândia (MG)
(39) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Uberlândia, Uberaba e Nova Ponte (MG)
(37) Decreto de 5 de novembro de 1997....................

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
AJíquotas, alteração; MercosuU
Decreto ns 2.376, de 12 de novembro de 1997

8513
8526

8587
8633
8588
8519
8538
8517

8547
8550

8448
8449
8447

.

8219

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquotas, alteração
Decreto n'-'- 2.375, de 11 de novembro de 1997
Publicado no DO de 12 de novembro de 1997.....
Retificado no DO de 13 de novembro de 1997...........................................

8217
8643

Tabela de Incidência, notas complementares, acréscimo; Decreto
n' 2.092/96
Decreto n'-'- 2.391, de 20 de novembro de 1997...........................................

8276
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8702
Fazenda Brejinho, Unaí (MG)
(172) Decreto de 25 de novembro de 1997........

Fazenda Caip, Paragominas (PA)
(105) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Canta Galo, Santa Bárbara do Sul (RS)
(147) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda CascataIMarimbu, Ituberá (BA)
(160) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Castanhal Belo Horizonte, São Domingos do Araguaia

8620
8527
8584
8598

(PA)
(85) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8504

Fazenda Corumbataí/Canadé, Jardim Alegre (PR)
(95) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8516

Fazenda Croatá, Itapipoca (CE)
(116) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Cupira, Itapitina (CE)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8481

Fazenda Flor da Mata, São Félix do Xingu (PA)
(189) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................

8640

Fazenda Gamelão; Timbó Grande (SC)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8480

Fazenda .Jangadinha, Cascavel (PR)
(94) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8515

Fazenda Jaraguá, Água Boa (MT)
(117) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8540

Fazenda Jatobá, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8476

Fazenda Jubiabá, Ituberá (BA)
(158) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8596

Fazenda Lagoa da Cruz, Itapipoca (CE)
(177) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................

8626

Fazenda Linoena, Juruena (MT)
(101) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................

8523

Fazenda Longar, Ibicuitinga (CE)
(56) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8469

Fazenda Malhadinha, Porto Franco (MA)
(146) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8583

Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(153) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8590

8539
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8703
Fazenda Mata Azul, Montividiu do Norte (GO)
(179) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................

8628

Fazenda Mirante, Igrapiúna (BA)
(184) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................

8635

Fazenda Mocambo, Andaraí (BA)
(156) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8594

Fazenda Nova, Mossoró (RN)
(50) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................

8461

Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(89) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8509

Fazenda Palmital/Abaeté, São João D'Aliança (GO)
(140) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................

8567

Fazenda Paraíso do Araguaia, Xinguara (PA)
(137) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................

8564

Fazenda Pau D'ÓleolMarizeira, Taipu (RN)
(86) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8505

Fazenda Riacho Direito, Cansanção (BA)
(155) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8593

Fazenda Santa Angélica, Carutapera (MA)
(149) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8556

Fazenda Santa Cecília, Itaguagé (PR)
(53) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8465

Fazenda Santa Helena, Rosário Oeste (MT)
(51) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................

8462

Fazenda Santa Inês/ Nossa Senhora de Fátima, Fazenda Nova (GO)
(178) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................

8427

Fazenda Santa Lúcia, Amarante do Maranhão (MA)
(100) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................

8521

Fazenda Santa Rita Il, Santa Rita do Pardo (MS)
(57) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8470

Fazenda Santo Ângelo, Marilena e Loanda (PR)
(70) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8485

Fazenda Santo Antonio, Teixeira Soares (PR)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8479

Fazenda São Jerônimo, Caçu (GO)
(171) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................

8619

Fazenda São José, Ilhéus (BA)
(157) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8595
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8704
Fazenda Serra Azul, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte
e Redenção (PA)
(87) Decreto de 13 de novembro de 1997.....
Fazenda 'I'aboleiro Redondo, Imperatriz (MA)
(114) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Vaianópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás (GO)
(47) Decreto de 6 de novembro de 1997........
Fazenda Zé Mano, Itaquiraí (MS)
(61) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Zé Mano, Itaquiraí, (MS)
(59) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazendas Ipiranga I e Il, Una (BA)8442
(92) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8506
8536
8458

8475
8472
8512

Fazendas Thainá I, 11e 111, São Desidério (BA)
(159) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Floresta, Camalaú (PB)
(103) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................

8525

Giki - Data Campestre, Mirador (MA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8483

8597

Gleba Furnas I1I, Tapurah (MS)
(73) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Limão, Araruna (PB)
(49) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Miritituba, Itaituba (PA)
(74) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Morro do São Cristão/Santo Antônio das Areias, Faina (GO)
(97) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Pedra GrandeIFazenda Pedra Grande, Nossa Senhora da Glória

8488
8460
8489
8518

(SE)

(71) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Rancho Tupambãe, Miranda (MS)
(58) Decreto de 7 de novembro de 1997.....
Regalo/São João, Mirador (MA)
(185) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa (BA)
(93) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Salomão, Itabaiana (PB)
(104) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Santa Rosa I e Il, Alhandra (PB)
(150) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8486
8471
8636
8513
8526
8587
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8705
São João/Data Pedra, Mirador (MA)
(182) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
São Marcos, Juarez Távora e Gurinhém (PB)
(51) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Simaúma, Monção (MA)
(98) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

Sítio Paraíso, Água Branca CAL)
(115) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Uruburetama, Itarema (CE)
(96) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Desapropriação
Fazenda Brejo de São Félix, Parnarama (MA)
(99) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8633
8588
8519

8538
8517

8520

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997

8638

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997

8638

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON
Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron
Decreto nº 2.405, de 26 de novembro de 1997...........................................

8294

LAMPORT & HOLT LINE LIMITED
Funcionamento, autorização, revogação
(134) Decreto de 19 de novembro de 1997

8561

LAR DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA JOEL CORRÊA DE ÁVILA, SÃO PAU-

LO (SP)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570
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8706
LIMÃO, ARARUNA (PB)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 6 de novembro de 1997

.

8460

Nomenclatura Comum, alteração; Imposto de Importação, alíquotas,
alteração
Decreto n Q 2.376, de 12 de novembro de 1997...............................

8219

M
MERCOSUL

MÉXICO
Acordo Comercial; Protocolo de Prorrogação, execução; Brasil
Decreto nº 2.380, de 12 de novembro de 1997...........................................

8224

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n Q 9; Sexto Protocolo Adicional, execução; Brasil
Decreto n Q 2.379, de 12 de novembro de 1997

8223

MILITAR
Plano Geral de Convocação, aprovação; Forças Armadas
Decreto n Q 2.407, de 27 de novembro de 1997...........................................

8298

Redução de tempo de serviço
(35) Decreto de 5 de novembro de 1997

8445

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÁO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n Q 2.224197, alteração
Decreto n Q 2.408, de 27 de novemvro de 1997...........................................
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997
Remanejamento
Ministério das Minas e Energia; Decreto n Q 1.820/96, alteração
Decreto n Q 2.362, de 3 de novembro de 1997......................................
Remanejamento; Cargo em comissão
Ministério das Minas e Energia; Decreto ns 1.820/96, alteração
Decreto n Q 2.404, de 25 de novembro de 1997....................................
Remanejamento; Decreto ns 2.282/97, alteração
Decreto n Q 2.409, de 27 de novembro de 1997....................................

8326
8555

8085

8293
8326

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555
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8707
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997

8543

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997

8529

Remanejamento
Ministério da Fazenda; Decreto n? 2.281/97, alteração
Decreto nº 2.363, de 3 de novembro de 1997......................................

8086

MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Bolsa de estudo, concessão
Decreto n Q 2.370, de 10 de novembro de 1997

.

8212

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997

8556

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Bolsa de estudo, concessão
Decreto nº 2.370, de 10 de novembro de 1997...........................................

8212

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(188) Decreto de 28 de novembro de 1997.....................................

8639

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(36) Decreto de 5 de novembro de 1997
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997

8446
8556

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 2.281/97, alteração
Decreto nº 2.363, de 3 de novembro de 1997.............................................

8086

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n? 2.282/97, alteração
Decreto nº 2.409, de 27 de novembro de 1997...........................................

8326

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(63) Decreto de 7 de novembro de 1997
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997.................................................

8477
8552
8554

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997.................................................

8529
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8708
MINISTÉRIO DA JUSTiÇA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.................................................

8555

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(186) Decreto de 28 de novembro de 1997

8637

.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(l07) Decreto de 14 de novembro de 1997
(118) Decreto de 17 de novembro de 1997
(135) Decreto de 19 de novembro de 1997

8530
8541
8562

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Regimento e Quadro demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de 1997

8247

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n" 1.820/96, alteração
Decreto nº 2.362, de 3 de novembro de 1997.............................................
Decreto nº 2.404, de 25 de novembro de 1997...........................................

8085
8293

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(128) Decreto de 18 de novembro de 1997

8552

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(136) Decreto de 19 de novembro de 1997

..

8563
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8709
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997

8552
8554

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(121) Decreto de 17 de novembro de 1997

8544

MINISTRO DE ESTADO
Viagens, despesas; Normas; Decreto ns 941/93, alteração
Decreto n Q 2.397, de 20 de novembro de 1997

8282

MIRITITUBA, ITAITUBA (PA)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 10 de novembro de 1997

8489

MORRO DO SÃO CRISTÃO/SANTO ANTÔNIO DAS AREIAS, FAINA(GO)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 13 de novembro de 1997

.

8518

Altera
Decreto n Q 2.376, de 12 de novembro de 1997...........................................

8219

N
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM)

9" BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
6!l Companhia de Polícia Militar Independente, transformação
Decreto n Q 2.367, de 10 de novembro de 1997...........................................

8204

o
OBRADEASSISTÊNCIAÀINFÃNCIADE BANGU, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.................................................

8570

OFICIAL DA AERONÁUTICA
Cargos privativos
(165) Decreto de 24 de novembro de 1997

8608
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8710
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; União Federal, concessão de garantias, suspensão
Decreto n" 2.368, de 10 de novembro de 1997...........................................

8205

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
(119) Decreto de 17 de novembro de.1997
(122) Decreto de 17 de novembro de 1997
.

8542
8545

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Ministério da Saúde
(107) Decreto de 14 de novembro de 1997
(118) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
(135) Decreto de 19 de novembro de 1997...................
Ministério da Previdência e Assistência Social
(186) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................

8530
8541
8562
8637

ORÇAMENTO FISCAL
Crédito especial
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................
Justiça Eleitoral
(187) Decreto de 28 de novembro de 1997
Crédito suplementar
Encargos Financeiros da União
(123) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997.....................
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(120) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Educação e do Desporto
(188) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................
Ministério das Minas e Energia
(128) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

8638
8638

8546
8543
8543
8639
8552

Legal
(136) Decreto de 19 de novembro de 1997 ...,.....................................

8563
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8711
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(119) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
(122) Decreto de 17 de novembro de 1997.............................

ORÇAMENTO
Receita; Despesa, Compatibilização; Exercício de 1997; União Federal;
Decreto n" 2.214/97, alteração
Decreto nº 2.401, de 21 de novembro de 1997
_........

8542
8545

8289

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

Encargos Financeiros da União
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Educação e do Desporto
(36) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Ministério da Fazenda
(63) Decreto de 7 de novembro de 1997................
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
(106) Decreto de 14 de novembro de 1997.........
Ministério dos Transportes
(121) Decreto de 17 de novembro de 1997
Ministério da Fazenda
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério do Planejamento e Orçamento
(129) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Fazenda
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério do Planejamento e Orçamento
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Aeronáutica
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997...........
Ministério do Exército
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Justiça
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8555
8555
8529
8446
8477
8529
8529
8544
8552
8552
8554
8554
8555
8555
8555
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8712
Ministério da Marinha
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997................................

8555

Ministério das Relações Exteriores
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8555

Ministério da Educação e do Desporto
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8556

Ministério da Cultura
(132) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8556

Presidência da República
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................
Secretaria de Assuntos Estratégicos
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8555

8555
8555

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8554

Tribunal de Contas da União
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997.........................................

8555

Programação financeira, normas
Decreto nº 2.388, de 17 de novembro de 1997....................................

8246

ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
Regulamento; Decreto ns 1.711/95, alteração
Decreto n" 2.382, de 12 de novembro de 1997

8229

p
PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ
Definido dos limites; Decreto n? 50.646/61
(144) Decreto de 20 de novembro de 1997

8572

PEDRA GRANDEIFAZENDA PEDRA GRANDE, NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA (SE)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 10 de novembro de 1997

8486

PERU
Acordo de Complementação Econômica ns 25; Oitavo Protocolo Adicional,execução;Brasil
Decreto nº 2.393, de 20 de novembro de 1997...........................................

8279
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8713
PESCA ver GRUPO-EXECUTIVO DO SETOR PESQUEIRO
PESSOA DESAPARECIDA
Indenização; Decreto n" 2.318/97, alteração
Decreto n'l 2.387, de 17 de novembro de 1997...........................................

8245

PETRÓLEO
Embargo; Serra Leoa; Resolução n Q 1.132/97, do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, execução
(l08) Decreto de 14 de novembro de 1997

8531

PODER EXECUTIVO
Cargos públicos; Provimento, limites
Decreto n Q 2.373, de 10 de novembro de 1997...........................................

8214

Contratos; Compras; Reavaliação, renegociação

Decreto n 2.399, de 21 de novembro de 1997...........................................

8285

Despesas, cotas trimestrais, aprovação
Decreto n'!. 2.388, de 17 de novembro de 1997...........................................

8246

Despesas, limitação
Decreto n!! 2.384, de 13 de novembro de 1997

8231

Servidor; Assistência à saúde, benefícios
Decreto n" 2.383, de 12 de novembro de 1997

8230

Q

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
6!! Companhia de Policia Militar Independente, transformação; 9!! Batalhão de Polícia Militar
Decreto n" 2.367, de 10 de novembro de 1997...........................................

8204

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Viagens, despesas: Normas: Decreto ns 941/93, alteração
Decreto n Q 2.397, de 20 de novembro de 1997.....................................

8282

R
RÁDIO ALVORADA DE LINS LTDA., LINS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(79) Decreto de 12 de novembro de 1997

8494
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8714
RÁDIO ATUAL GUAIRACÁ DE MANDAGUARI LTDA., MANDAGUARI
(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(27) Decreto de 4 de novembro de 1997

8434

RÁDIO AURORA LTDA., GUAPORÉ (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(40) Decreto de 5 de novembro de 1997.....................................................

8451

RÁDIO BROTAS LTDA., PIRAÍ DO SUL (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(43) Decreto de 6 de novembro de 1997

8454

RÁDIO CIDADE JUNDIAÍ LTDA., JUNDIAÍ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(28) Decreto de 4 de novembro de 1997

8435

RÁDIO CLUBE DE BIRIGUI LTDA., BIRIGUI (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(45) Decreto de 6 de novembro de 1997

8456

RÁDIO CLUBE DE CAMPO BELO LTDA., CAMPO BELO (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(44) Decreto de 6 de novembro de 1997

8455

RÁDIO COLOMBO DO PARANÁ LTDA., COLOMBO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(31) Decreto de 4 de novembro de 1997

8438

RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA., BARIRI (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(78) Decreto de 12 de novembro de 1997

8493

RÁDIO CULTURA DE MONTE CARMELO LTDA., MONTE CARMELO
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(126) Decreto de 17 de novembro de 1997

8549

RÁDIO DIFUSORA DE CAMBÉ LTDA., CAMBÉ (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(30) Decreto de 4 de novembro de 1997

8437

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 11, t. 2, p. 8671-8730, novo 1997

8715
RÁDIO DIFUSORADO PARANÁLTDA., MARECHAL CÂNDIDO RONDON
(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(25) Decreto de 4 de novembro de 1997

8432

RÁDIO EDUCADORA DE DOIS VIZINHOS LTDA., DOIS VIZINHOS (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(109) Decreto de 14 de novembro de 1997

8532

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA., BELO HORIZONTE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(42) Decreto de 6 de novembro de 1997
(112) Decreto de 14 de novembro de 1997

8453
8535

RÁDIO IRACEMA LTDA., CUNHA pORÃ (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(29) Decreto de 4 de novembro de 1997

.

8436

.

8534

.

8433

..

8333

.

8548

RÁDIO JEQUITIBÁ LTDA., CAMPINAS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(110) Decreto de 14 de novembro de 1997
RÁDIO JORNAL SÃO MIGUEL LTDA., SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(26) Decreto de 4 de novembro de 1997
RÁDIO JURITI DE PARACATU LTDA., PARACATU (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(1) Decreto de 3 de novembro de 1997
RÁDIO PORTO ALEGRE DE CURITIBA LTDA., CURITIBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(125) Decreto de 17 de novembro de 1997
RÁDIO RIO VERMELHO DE SILVÂNIALTDA., SILVÁNIA (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação L'Hernritage
(2) Decreto de 3 novembro de 1997

8334

RADIODIFUSÁO
Serviço,concessão,renovação
Emissora Sarandiense Ltda., Sarandi (RS)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................

8495
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8716
Emissoras Riograndenses Ltda., Pelotas (RS)
(41) Decreto de 5 de novembro de 1997.........................
Fundação Educacional União da Serra, Marau (RS)
(111) Decreto de 14 de novembro de 1997...................................
Fundação João Paulo Il, Cachoeira Paulista (SP)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, Palmeira (PR)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Rádio Alvorada de Lins Ltda., Lins (SP)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Rádio Atual Guairacá de Mandaguari Ltda., Mandaguari (PR)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Aurora Ltda., Guaporé (RS)
(40) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Rádio Brotas Ltda., Piraf do Sul (PR)
(43) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Rádio Cidade Jundiaí Ltda., Jundiaí (SP)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1997.......................
Rádio Clube de Birigüi Ltda., Birigili (SP)
(45) Decreto de 6 de novembro de 1997.............
Rádio Clube de Campo Belo Ltda., Campo Belo (MG)
(44) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Rádio Colombo do Paraná Ltda., Colombo (PR)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Cultura de Bariri Ltda., Bariri (SP)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Rádio Cultura de Monte Carmelo Ltda., Monte Carmelo (MG)
(126) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Rádio Difusora de Cambé Ltda., Cambé (PR)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1997
:........................
Rádio Difusora do Paraná Ltda., Marechal Cândido Rondon (PR)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Educadora de Dois Vizinhos Ltda., Dois Vizinhos (PR)
(109) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Inconfidência Ltda., Belo Horizonte (MG)
(42) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Rádio Inconfidência Ltda., Belo Horizonte (MG)
(112) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Iracema Ltda., Cunha Porã (SC)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................

8452
8534
8478
8492
8494
8434
8451
8454
8435
8456
8455
8438
8493
8549
8437
8432
8532
8453
8535
8436
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8717
Rádio Jequitibá Ltda., Campinas (SP)
(110) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Jornal São Miguel Ltda., São Miguel do Iguaçu (PR)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Juriti de Paracatu Ltda., Paracatu (MG)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1997
Rádio Porto Alegre de Curitiba Ltda., Curitiba (PR)
(125) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Sociedade Dífusora Rádio Cultura Ltda., Bagé (RS)
(163) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................
Serviço, concessão, transferência
Fundação L'Hermitage; Rádio Rio Vermelho de Silvânia Ltda.,
Silvãnia (GO)
(2) Decreto de 3 novembro de 1997
RANCHO TUPAMBÃE, MIRANDA(MS)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 7 de novembro de 1997.....................................................

8533
8433
8333
8548
8604

8334

8471

REFORMA AGRÁRIA

Imóvel, desapropriação
Agropecuária Brasil Novo
(54) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Água Vermelha, Neópolis (SE)
(175) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Baixão Grande, Tuntum (MA)
(68) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Barra, Jaguaribara (CE)
(176) Decreto de 25 de novembro de novembro de 1997
Brejo da Ilha, Estreito (MA)
(152) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Caboclo e Panelas, Bananeiras, Solânea e Dona Inês (PB)
(102) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Cágado/Boqueirão, 'I'ururu (CE)
(52) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Califórnia/Fazenda Dalas, Poço Redondo (SE)
(174) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Conjunto Ressurreição, Ilhéus (BA)
(154) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Conjunto Santa Clara, Ibiquera (BA)
(91) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8466
8624
8482
8625
8589
8524
8463
8623
8591
8511
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8718
Conjunto Serra do Rio Real, Tomar do Gero (SE)
(183) Decreto de 27 de novembro de 1997...............................
Cristal, Santa Luzia do Pará (PA)
(88) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Engenho Jundiá de Cima, 'I'amandaré (PE)
(173) Decreto de 26 de novembro de 1997.........................................
Engenho Souto Maior, Paudalho (PE)
(55) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Estância do Umarizeiro (RN)
(46) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Açaizal, Palestina do Pará (PA)
(139) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Aleluia, Doverlândia (GO)
(72) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Amazonas, Morada Nova (CE)
(170) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Angical de Baixo, Palestina do Pará (PA)
(138) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Barra Verde, Boa Vista do Tupim (BA)
(48) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Barro Preto, Marabá (PA)
(90) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Barro Vermelho, Sítio do Mato (BA)
(145) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Barroca, Jóia (RS)
(148) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Boa Sorte, Marilena (PR)
(60) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Brejinho, Unaí (MG)
(172) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Brejo de São Félix, Parnarama (MA)
(99) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Caip, Paragoroinas (PA)
(105) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Canta Galo, Santa Bárbara do Sul (RS)
(147) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda CascatalMarimbu, Ituberá (BA)
(160) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Castanhal Belo Horizonte, São Domingos do Araguaia (PA)
(85) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8634
8508
8622
8467
8457

8566
8487
8618
8565
8459
8510
8582
8585
8473
8620
8520
8527
8584
8598
8504
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8719
Fazenda CorumbataílCanadá, Jardim Alegre (PR)
(95) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

Fazenda Croata, Itapipoca CCE)
(116) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Cupira, Itapiúna CCE)
(67) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Flor da Mata, São Félix do Xingu (PA)
(189) Decreto de 28 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Gamelão; Timb6 Grande (SC)
(66) Decreto de 10 de novembro de 1997,,0
Fazenda Jangadinha, Cascavel (PR)
(94) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda J araguã, Água Boa (MT)
(117) Decreto de 17 de novembro de 1997-.........................................
Fazenda J atobá, Itaquiraí (MS)
(62) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Jubiabá, Ituberá (BA)8596
(158) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Lagoa da Cruz, Itapipoca (CE)
(177) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Linoena, Juruena (MT)
(101) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Longar, Ibicuitinga (CE)
(56) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Malhadinha, Porto Franco (MA)
(146) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mangal, Sítio do Mato (BA)
(153) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mata Azul, Montividiu do Norte (GO)
(179) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mirante, Igrapiúna (BA)
(184) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Mocambo, Andaraí (BA)
(156) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Nova, Mossoró (RN)
(50) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Olho D'Água, Vitória da Conquista (BA)
(89) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda PalmitaJJAbaeté, São João D'Aliança (GO)
(140) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................

8516
8539
8481
8640
8480
8515
8540
8476
8596
8626
8523
8469
8583
8590
8628
8635
8594
8461
8509
8567
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Fazenda Paraíso do Araguaia, Xinguara (PA)
(137) Decreto de 19 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Pau D'ÓleolMarizeira, Taipu (RN)
(86) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Riacho Direito, Cansanção (BA)
(155) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Angélica, Carutapera (MA)
(149) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Helena, Rosário Oeste (MT)
(51) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Santa Inês/Nossa Senhora de Fátima, Fazenda Nova (GO)
(178) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Lúcia, Amarante do Maranhão (MA)
(100) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Santa Rita lI, Santa Rita do Pardo (MS)
(57) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................
Fazenda Santo Ângelo, Marilena e Loanda (PR)
(70) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Santo Antonio, Teixeira Soares (PR)
(65) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fazenda São Jerônimo, Caçu (GO)
(171) Decreto de 25 de novembro de 1997.........................................
Fazenda São José, Ilhéus (BA)
(157) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Serra Azul, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte
e Redenção (PA)
(87) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazenda Taboleiro Redondo, Imperatriz (MA)
(114) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Fazenda Vaianópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás (GO)
(47) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Fazendas Ipiranga I e 11,Una (BA)
(92) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................
Fazendas Thainá I, II e IH, São Desidério (BA)
(159) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Floresta, Camalaú (PB)
(103) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................
Giki - Data Campestre, Mirador (MA)
(69) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Gleba Furnas IH, Tapurah (MS)
(73) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8564
8505

8593
8556
8462
8627
8521
8470
8485
8479
8619
8595

8506
8536
8458
8512
8597
8525
8483
8488
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8721
Limão, Aranma (PB)
(49) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................

8460

Miritituba, Itaituba (PA)
(74) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8489

Morro do São Cristão/Santo Antônio das Areias, Faina (GO)
(97) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8518

Pedra GrandeJFazenda Pedra Grande, Nossa Senhora da Glória
(SE)

(71) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................

8486

Rancho Tupambãe, Miranda (MS)
(58) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8471

Regalo/São João, Mirador (MA)
(185) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................

8636

Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa (BA)
(93) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8513

Salomão, Itabaiana (PB)
(104) Decreto de 13 de novembro de 1997.........................................

8526

Santa Rosa I e lI, Alhandra (PB)
(150) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8587

São João/Data Pedra, Mirador (MA)
(182) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................

8633

São Marcos, Juarez Távora e Gurinhém (PB)
(151) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8588

Símaúma, Monção (MA)
(98) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8519

Sítio Paraíso, Água Branca (AL)
(115) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8538

Fazenda Zé Mano, Itaquiraí, (MS)
(59) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8472

Fazenda Zé Mano, Itaquiraí (MS)
(61) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8475

Uruburetama, Itarema (CE)
(96) Decreto de 13 de novembro de 1997...........................................

8517

Fazenda Santa Cecília, Itaguagé (PR)
(53) Decreto de 7 de novembro de 1997.............................................

8465

Regalo/São João, Mirador (MA)
(185) Decreto de 27 de novembro de 1997.........................................

8636
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REGALO/SÃO JOÃO, MlRADOR (MAl

Interesse social, declaração
(185) Decreto de 27 de novembro de 1997

8636

RIO DAS RÃS, BOM JESUS DA LAPA (BAl

Interesse social, declaração
(93) Decreto de 13 de novembro de 1997

8513

s
SALOMÃO, ITABAIANA (PBl

Interesse social, declaração
(104) Decreto de 13 de novembro de 1997.................................................

8526

SANTA ROSA I E 11,ALHANDRA (PEl

Interesse social, declaração
(150) Decreto de 20 de novembro de 1997

_..................

8587

SÃO JOÃOIDATA PEDRA, MlRADOR (MAl

Interesse social, declaração
(182) Decreto de 27 de novembro de 1997

8633

SÃO MARCOS, JUABEZ TÁVORA E GURINHÉM (PBl

Interesse social, declaração
(151) Decreto de 20 de novembro de 1997

8588

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

SEGURO DE CRÉDITO Ã EXPORTAÇÃO (SCEl

Normas; Lei n Q 6.704179, regulamentação
Decreto n Q 2.369, de 10 de novembro de 1997

8206

SERRA LEOA

Petróleo; Armamento bélico, embargo; Membros da Junta Militar, entradano Brasil, proibição; Resolução n" 1.132/97, do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, execução
(108) Decreto de 14 de novembro de 1997

8531
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8723
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
(SEBRAE)
Agência de Promoção de Exportações (Apex), criação
Decreto n'2 2.398, de 21 de novembro de 1997

8283

SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES (SNPC)
Normas; Lei n" 9.456/97, regulamentação
Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997........................................

8091

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público
Decreto n'!. 2.371, de 10 de novembro de 1997...........................................

8213

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
São Gonçalo do Pará e Pará de Minas (MG)
(127) Decreto de 17 de novembro de 1997
Utilidade pública
Morro Agudo e Orlândia (SP)
(38) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Uberlândia (MG)
(39) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Uberlândia, Uberaba e Nova Ponte (MG)
(37) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Divinópolis (MG)
(124) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8550

8448
8449
8447
8547

SERVIDOR PúBLICO
Cadastro, atualização; Administração pública
Decreto n~ 2.402, de 24 de novembro de 1997...........................................

8291

6' COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR INDEPENDENTE
Transformação; 9º Batalhão de Polícia Militar
Decreto nº 2.367, de 10 de novembro de 1997...........................................

8204

SIMAúMA, MONÇÃO (MA)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 13 de novembro de 1997

8519
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8724
SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Normas; Lei n" 8.948/94, regulamentação
Decreto nº 2.406, de 27 de novembro de 1997

8295

SÍTIO PARAÍso, ÁGUA BRANCA (AL)

Interesse social, declaração
(115) Decreto de 17 de novembro de 1997

.

8538

SOCIEDADE DIFUSORARÁDIO CULTURALTDA., BAGÉ (RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão,' renovação
(163) Decreto de 21 de novembro de 1997

8604

SOCIEDADE HOSPITALAR BOM PASTOR, SANTO AUGUSTO (RS)

Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997

8570

SOCIEDADE PESTALOZZI DE PORTO VELHO, PORTO VELHO (RO)

Utilidade pública, declaração
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.................................................

8570

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE NITERÓI, NITERÓI
(RJ)

Utilidade pública, restabelecimento de título
(141) Decreto de 20 de novembro de 1997

8568

T
TELECOMUNICAÇÃO

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Emissoras Riograndenses Ltda., Pelotas (RS)
(41) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Emissora Sarandiense Ltda., Sarandi (RS)
(80) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Fundação João Paulo II, Cachoeira Paulista (SP)
(64) Decreto de 10 de novembro de 1997...........................................
Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, Palmeira (PR)
(77) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Fundação Educacional União da Serra, Marau (RS)
(111) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Juriti de Paracatu Ltda., Paracatu (MG)
(1) Decreto de 3 de novembro de 1997..........................

8452
8495
8478
8492
8534
8333
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Rádio Difusora do Paraná Ltda., Marechal Cândido Rondou (PR)
(25) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Jornal São Miguel Ltda., São Miguel do Iguaçu (PR)
(26) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Atual Guairacá de Mandaguari Ltda., Mandaguari (PR)
(27) Decreto de 4 de novembro de 1997..........
Rádio Cidade Jundiaí Ltda., Jundiaf (SP)
(28) Decreto de 4 de novembro de 1997...................
Rádio Iracema Ltda., Cunha Porã (SC)
(29) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Difusora de Cambé Ltda.; Cambé (PR)
(30) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Colombo do Paraná Ltda., Colombo (PR)
(31) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................
Rádio Aurora Ltda., Guaporé (RS)
(40) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Rádio Inconfidência Ltda., Belo Horizonte (MG)
(42) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Rádio Brotas Ltda., Piraí do Sul (PR)
(43) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................
Rádio Clube de Campo Belo Ltda., Campo Belo (MG)
(44) Decreto de 6 de novembro de 1997.............................................

8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8451
8453
8454
8455

Rádio Clube de Birigüi Ltda., Birigüi (SP)
(45) Decreto de 6 de novembro de 1997..................
Rádio Cultura de Bariri Ltda., Bariri (SP)
(78) Decreto de 12 de novembro de 1997
,....
Rádio Alvorada de Lins Ltda., Lins (SP)
(79) Decreto de 12 de novembro de 1997...........................................
Rádio Educadora de Dois Vizinhos Ltda., Dois Vizinhos'(Plc)
(109) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Jequitibá Ltda., Camoinas (SP)
(110) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Inconfidência Ltda., Belo Horizonte (MG)
(112) Decreto de 14 de novembro de 1997.........................................
Rádio Porto Alegre de Curitiba Ltda., Curitiba (PR)
(125) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Rádio Cultura de Monte Carmelo Ltda., Monte Carmelo (MG)
(126) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................
Sociedade Difusora Rádio Cultura Ltda., Bagé (RS)
(163) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................

8456
8493
8494
8532
8533
8535
8548
8549
8604
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8726
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação L'Hermitage; Rádio Rio Vermelho de Silvânia Ltda.,
Silvânia (GO)
(2) Decreto de 3 novembro de 1997

8334

TERRA INDÍGENA
Demarcação
Lábrea (AM)

(21) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8417

Água PretaJInari, Pauini (AM)
(20) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8414

Alto Sepatini, Lábrea (AM)
(13) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8391

Apinayé, Itaguatins, Maurilândia e Tocantinópolis (TO)
(19) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8410

Camadeni, Pauini (AM)
(15) Decreto de 3 de novembro de 1997

;...........

8394

CatiparilMamoriá, Pauini (AM)
(23) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8428

Igarapé Capana, Boca do Acre (AM)
(3) Decreto de 3 de novembro de 1997

8335

Inauini/Teuini, Boca do Acre e Pauini(AM)
(16) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8396

Ipixuna, Humaitá (AM)
(9) Decreto de 3 de novembro de 1997

8358

Kanamari do Rio Juruá, Eurinepé, Itamarati e Pauini (AM)
(22) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8418

Nove de Janeiro, Humaitá, (AM)
(6) Decreto de 3 de novembro de 1997

8348

Paraná do Boá Boá, Japurá (AM)
(24) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8430

Parque do Tumucurnaque, Almeirim, Orixinriná, Óbidos e Alenquer

(PA); Laranjal do Jari (AP)
(12) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................

8382

Paumari do Cuniuá, 'I'apauã (AM)
(8) Decreto de 3 de novembro de 1997......................

8356

Peneri/Tucaquiri, Pauini (AM)
(7) Decreto de 3 de novembro de 1997

8354
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Pirahã, Humaitá (AM)
(lO) Decreto de 3 de novembro de 1997..........
Raimundão, Alto Alegre (RR)
(17) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................
Rio Biá, Carauari e Jutai (AM)
(18) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................
Rio Paro D'Este, Alenquer, Monte Alegre e Almeirim (PA)
(5) Decreto de 3 de novembro de 1997
_..............................
São Pedro do Sepatini, Lábrea (AM)
(14) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................
Tumiã, Lábrea (AM)
(11) Decreto de 3 de novembro de 1997.............................................
Xambioá, Araguaína (TO)
(4) Decreto de 3 de novembro de 1997

8366

8404
8405
8343

8393
8380
8341

TESOURO NACIONAL
Legislação; Decreto n" 93.872/86, alteração
Decreto n <:l 2.397, de 20 de novembro de 1997

8282

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(130) Decreto de 18 de novembro de 1997

8554

TRATADO SOBRE AS RELAÇÕES DE AMIZADE E COOPERAÇÃO
Promulgação; Brasil e Ucrânia
Decreto n<:l2.392, de 20 de novembro de 1997
Publicado no DO de 21 de novembro de 1997...........................................
Retificado no DO de 26 de novembro de 1997...........................................

8278
8643

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(131) Decreto de 18 de novembro de 1997

8555

u
uCRÂNIA
Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação; Promulgação; Brasil
Decreto n [! 2.392, de 20 de novembro de 1997
Publicado no DO de 21 de novembro de 1997...........................................
Retificado no DO de 26 de novembro de 1997...........................................

8278
8643
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UNIÃO FEDERAL
Concessão de garantias, suspensão; Operação financeira; Empréstimo
externo
Decreto n Q 2.368, de 10 de novembro de 1997...........................................

8205

Orçamento; Receita; Despesa; Compatibilização; Exercício de 1997;
Decreto n!! 2.214/97, alteração
Decreto nº 2.401, de 21 de novembro de 1997...........................................

8289

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Credenciamento
(76) Decreto de 12 de novembro de 1997

8491

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES
Credenciamento
(169) Decreto de 24 de novembro de 1997

8617

URUBURETAMA, ITAREMA(CE)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 13 de novembro de 1997

8517

USINA COSTA RICA
Aproveitamento hidrelétrico, concessão, prorrogação (MS)
(164) Decreto de 21 de novembro de 1997

8605

UTILIDADE PÚBLICA
Declaração
Associação Batataense dos Deficientes Físicos, Batatais (SP)
(40) Decreto de 16 de setembro de 1997
Publicado no DO de 17 de setembro de 1997 e retificado no DO de 20
de novembro de 1997
Associação de Assistência aos Hansenianos de Jundiai, Jundiaí
(SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Associação Social Pastoral Esperança de Deus, Estância (SE)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Casa da Criança de Brotas, Brotas (SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Clube das Mães, Guaraci (SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................
Colégio São Francisco, Pedreiras (MA)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8644

8570
8570
8570
8570
8570
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Comunidade Espírita Cairbar Schutel, Matão (SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Conselho Particular de Colíder da Sociedade São Vicente de Paulo,
Colíder (MT)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Fundação Beneficente Siminino, Cuiabá (MT)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Fundação Médico Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, Descanso (SC)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Instituição Filantrópica e Educacional Parábola, São Paulo (SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Lar de Assistência à Criança Joel Corrêa de Ávila, São Paulo (SP)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Obra de Assistência à Infância de Bangu, Rio de Janeiro (RJ)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Sociedade Hospitalar Bom Pastor, Santo Augusto (RS)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Sociedade Pestalozzi de Porto de Porto Velho, Porto Velho (RO)
(143) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8570

Imóvel, desapropriação
Belém (PA); Decreto n" 95.728/88, restabelecimento
(32) Decreto de 4 de novembro de 1997.............................................

8439

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Licínio de Almeida e Caculé (BA); Decreto Não Numerado (91)
de 22.11.95, alteração
(81) Decreto de 12 de novembro de 1997....................................

8496

Bom Jesus da Lapa (BA)
(162) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................

8603

Piratuba (SC); Maximiliano de Almeida e Machadinho (RS)
(161) Decreto de 21 de novembro de 1997.........................................

8599

Imóvel; Servidão administrativa

Divinópolis (MG)
(124) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8547

Morro Agudo e Orlândia (SP)
(38) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................

8448

São Gonçalo do Pará e Pará de Minas (MG)
(127) Decreto de 17 de novembro de 1997.........................................

8550
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Uberlândia (MG)
(39) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Uberlândia, Uberaba e Nova Ponte (MG)
(37) Decreto de 5 de novembro de 1997.............................................
Restabelecimento de título
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niter6i, Niterói (RJ)
(141) Decreto de 20 de novembro de 1997.........................................

8449
8447

8568

v
VENEZUELA
Acordo de Complementação Econômica nº 27; Sétimo Protocolo Adicio-

nal, execução; Brasil
Decreto n Q 2.396, de 20 de novembro de 1997

8281

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Viagens, despesas: Normas: Decreto nº 941193, alteração
Decreto n'2 2.397, de 20 de novembro de 1997...........................................

8282
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1997 n
Dispõe sobre a fixação dos coeficientes
do Fundo de Participação dos Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º Fica atribuído aos Municípios, exceto os de capital, coeficiente individual no Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), segundo seu número de habitantes, conforme estabelecido
no § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os Municípios
regularmente instalados, fazendo-se a revisão de suas quotas anualmente, com base nos dados oficiais de população produzidos pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
nos termos do § 2º do art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

§ 2º Ficam mantidos, a partir do exercício de 1998, os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) atribuídos em
1997 aos Municipios que apresentarem redução de seus coeficientes
pela aplicação do disposto no caput deste artigo.
(*) Retificada no

DO de 24.12.1997 (pág. 9393 desta obra).
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Art. 2' A partir de lº de janeiro de 1999, os ganhos adicionais
em cada exercício, decorrentes do disposto no § 2' do art. 1Q desta lei
complementar, terão aplicação de redutor financeiro para redistribuição automática aos demais participantes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), na forma do que dispõe o § 2' do art. 91 da
Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 1.881, de 27 de agosto de 1981.

§ l'
será de:
I
II -

III IV -

O redutor financeiro a que se refere o caput deste artigo
vinte por cento no exercício de 1999;
quarenta por cento no exercício de 2000;
sessenta por cento no exercício de 2001; e·
oitenta por cento no exercício de 2002.

§ 2' A partir de l' de janeiro de 2003, os Municípios a que se
refere o § 2' do art. I" desta lei complementar terão seus coeficientes
individuais no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) fixados
em conformidade com o que dispõe o caput do artigo anterior.
Art. 3' Os Municípios que se enquadrarem no coeficiente três
inteiros e oito décimos passam, a partir de l' de janeiro de 1999, a participarda Reserva do. Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
prevista no art. 2' do Decreto-Lei n" 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ I" Aos Municípios que se enquadrarem nos coeficientes três
inteiros e oito décimos e quatro no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será atribuído coeficiente de participação conforme estabelecido no parágrafo único do art. 3' do Decreto-Lei n' 1.881, de
27 de agosto de 1981.
§ 2' Aplica-se aos Municípios participantes da reserva de que
trata o caput deste artigo o disposto no § 2' do art. l' e no art. 2' desta
lei complementar.
Art. 4º Aos Municípios das capitais dos Estados, inclusive a
Capital Federal, será atribuído coeficiente individual de participação conforme estabelecido no § I" do art. 91 da Lei n' 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Parágrafo único. Aplica-se aos Municípios de que trata o caput
o disposto no § 2º do art. l' e no art. 2' desta lei complementar.
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Art. 5º Compete à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) apurar a renda per capita para os efeitos desta
lei complementar.
Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1998.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Lei Complementar nº 71, de 3 de setembro de 1992; a Lei Complementar nº 74, de 30 de abril de 1993; os §§ 4º e 5º do art. 91 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Brasília, 22 dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
LEI COMPLEMENTAR Nº 92, DE 23 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a legislação do imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

Art. lº O inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 33

.

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a
partir de 1º de janeiro de 2000;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »
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Art. 2' Os subitens 2.1,5.8.2,5.8.3,5.8.3.1 e 5.8.3.3 do anexo
da Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996, passam a vigorar com a expressão «2000» em substituição a «1998».
Art. 3º Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, passam a vigorar com a expressão «de 1996 a 1999" em substituição a «de 1996 e 1997".
Art. 4' Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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LEI Nº 9.522, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no
valor de R$ 3.000.000,00, para os fins que
especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamentoda Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na forma
indicada no Anexo 111 desta lei, no montante especificado.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1997, págs. 28321/28322.

LEI N' 9.523, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério Público da
União e dos diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global
de R$ 909.888.000,00, para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério Público da União e dos
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 909.888.000,00 (novecentos e nove milhões e oitocentos
e oitenta e oito mil reais), para atender às programações constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas dos diversos órgãos do Poder Executivo, na forma
indicada no Anexo III desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1997, págs. 28322/28356.

LEI N' 9.524, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgãos dos
Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 955.767.787,00,
para os fins que especifica.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DAREPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União de que trata a Lei n' 9.438,
de 26 de fevereiro de 1997, em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito suplementar no valor de R$
955.767.787,00 (novecentos e cinqüenta e cinco milhões e setecentos e
sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais), para atender à
programação indicada nos Anexos I e IH desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de:
I - cancelamento de dotações orçamentárias constantes do
Anexo H desta lei;
H - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1996, de diversas entidades da Administração indireta e
do excesso de arrecadação de receita de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, nos termos do art. 43, § 1', incisos I e H, da Lei
n' 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. anteriores ficam
alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, conforme demonstrado nos Anexos IV e V desta lei.
Art. 4º Fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, inclusive entre órgãos e Poderes, até o limite de vinte por
cento da programação a que se refere o art. 1º desta lei, para atender
a despesas com pessoal e encargos sociais da União.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1997, págs. 28357/28435.

LEI Nº 9.525, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Dispõe sobre as férias dos servidores

públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Os arts. 77 e 78 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de
necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação especifica.

(*) Retificada no DO de 5.12.1997 (pág. 9393 desta obra).
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§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas,
desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da Administração Pública.»
"Art. 78. .
.
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor
adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período."
Art. 2º Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts.
77,78 e 80 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI Nº 9.526, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre recursos não reclamados
correspondentes às contas de depósitos não
recadastrados, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n? 1.597, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º Os recursos existentes nas contas de depósitos, sob
qualquer título, cujos cadastros não foram objeto de atualização, na
forma das Resoluções do Conselho Monetário Nacional n's 2.025, de
24 de novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994, somente
poderão ser reclamados, junto às instituições depositárias, até 28 de
novembro de 1997.
§ 1º A liberação dos recursos de que trata este artigo pelas instituições depositárias fica condicionada à satisfação, pelo reclamante, das exígências estabelecidas nos incisos I e II do art. 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.025, de 1993, observado o
disposto no art. 3º e seus parágrafos da mesma resolução.
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§ 2' Decorrido o prazo de que trata este artigo, os saldos não
reclamados, remanescentes junto às instituições depositárias, serão
recolhidos ao Banco Central do Brasil, na forma por este determinada extinguindo-se os contratos de depósitos correspondentes na
data do recolhimento.
§ 3º À medida em que os saldos não reclamados remanescentes
de que trata o parágrafo anterior forem sendo recolhidos ao Banco Central do Brasil, este providenciará a publicação no Diário Oficial da União de edital relacionando os valores recolhidos e indicando a instituição
depositária, sua agência, a natureza e o número da conta do depósito,
estipulando prazo de trinta dias, contados da sua publicação, para que
os respectivos titulares contestem o recolhimento efetuado.
§ 4º Do indeferimento da contestação cabe recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de dez dias, para o Conselho Monetário Nacional.
Art. 2' Decorrido o prazo de que trata o § 3º do artigo anterior,
os valores recolhidos não contestados passarão ao domínio da União,
sendo repassados ao Tesouro Nacional como receita orçamentária.
Parágrafo único. Dos valores a que se refere este artigo, sessenta por cento serão destinados ao Programa Nacional de Reforma
Agrária e a outros programas de natureza social, na forma estabelecida em regulamento que vier a ser baixado pelo Poder Executivo, e
quarenta por cento constituirão receitas do Fundo de Garantia para
Promoção da Competitividade (FGPC).
Art. 3º O prazo para requerer judicialmente o reconhecimento de direito aos depósitos de que trata esta lei é de seis meses, contado da publicação do edital a que faz menção o § 3' do art. 1'.
Parágrafo único. Na hipótese de contestação ou recurso a que se
referem os §§ 3' e 4' do art. 1', o prazo de que trata este artigo contarse-á da ciência da decisão administrativa indeferitória definitiva.
Art. 4' Não se aplicam aos depósitos de que trata esta lei o
disposto na Lei n? 2.313, de 3 de setembro de 1954.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 8 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109' da República.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Congresso Nacional
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LEI NQ 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis n "s 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. F Os arts. 9 Q , 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19,20,24,31,35,36,
37,38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,81,83,84,86,87,91,92,93,
95,98,102,103,117,118,119,120,128,129,133,140,143,149,164,
167, 169, 186,203,230 e 243 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 9º
.
11 - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo
das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade.»

Art. 10.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.»
«Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos,
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital,
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas>
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"Art. 13. .
.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I,
III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI,
VIII, alíneas a, b, d, e e t, IX e X do art. 102, o prazo será contado
do término do impedimento.
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeção.
"Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições
do cargo público ou da função de confiança.
§ 1º É de quinze dias O prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado
sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se
não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.
§ 3º Àautoridade competente do órgão ou entidade para onde
for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no priníeiro dia útil após o término do
inípedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação."
"Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da
data de publicação do ato que promover o servidor."
"Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro Município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado,
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato,
para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do
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cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
§ l' Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2' É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput»
«Art. 19. .
.
§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da administração.
«Art. 20.
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento ou comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis
6, 5 e 4, ou equívalentes.
§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão
ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts.
81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso
para outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86e 96, bem
assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento."
«Art. 24. .
.
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
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equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga..
«Art. 31.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3° do art. 37, o
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (Sipec), até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade..
«Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa
de função de confiança dar-se-á:
......................................................................................................»

«Art. 36.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
de ofício, no interesse da administração;
a pedido, a critério da administração; e
111 - a pedido, para outra localidade, independentemente
do interesse da administração:
I
11 -

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro
ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; e

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese
em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados."
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
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pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
I
interesse da administração;
11 - equivalência de vencimentos;
UI - manutenção da essência das atribuições do cargo;
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; e
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

§ 1" A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão
ou entidade.
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do Sipec e os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal envolvidos.
§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será
colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma
dos arts. 30 e 31.

§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do 8ipec, e ter exercício provisório, em outro órgão ou
entidade, até seu adequado aproveitamento.»
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente desiguados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
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§ 1º O substituto assumirá automátic~.8cumulativamenrn prejuízo do cargo que ocupa, o exercrcio do cargo ou funt,,:, sede direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos
ç~o t mentos, impedimentos legais ou regulamentares do titua as ~a vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela
lar e neração de um deles durante o respectivo período.
reJIlU

§ 22 O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do carfunção de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial,
go ou scs dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, sunOS c~es a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
p;rJ.? a substituição, que excederem o referido período."
elet IV

"Art. 44.

.
.
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem
motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos
t sos ausências justificadas, ressalvadas as concessões de
a ra trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
que pensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrênC?m ser estabelecida pela chefia imediata.
cHl, a

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
rt ito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da
~~e~a iroediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.»
"Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão preente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
~::ais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
.

exce

§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
da dez por cento da remuneração ou provento.

§ 22 Areposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
t a do pagamento indevido no mês anterior ao do processacons ta
m en t o da folha".
"Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demiid exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibili-

ti

0,

_
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dade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa à reposição
seja superior a cinco vezes o valor de sua remuneração, terá o
prazo de sessenta dias para quitar o débito.
§ 1" A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório ou de
sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo,
sob pena de inscrição em dívida ativa.»
«Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a
ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, em qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.
......................................................................................................»

«Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em
caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com
pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser
em regulamento.
§ l' Adíária será concedida por dia de afastamento, sendo
devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite
fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as
despesas extraordinárias cobertas por diárias.
§ 3' Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião, constituídas por Municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos
órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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rias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro
do território nacional.»
«Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento;
......................................................................................................»

"Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia e Assessoramento
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido
em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9'."

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o
vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor
em função ou cargo de confiança,
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o qüinqüênio."

"Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O restante do período interrompido será
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77."

"Art. 81.

.
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v-

para capacitação;

......................................................................................................»

"Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro(a), dos pais, dos filhos,
do padrastro ou madastra ou enteado, ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial.
§ l' A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação
de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.
§ 2' A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por
até trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração por até noventa dias.»
"Art. 84.
§ 2' No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro(a) também seja servidor público, civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica
ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.»
"Art. 86.
§ 1e O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde
desempenha suas funçôes e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito.
§ 2' A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os
vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses."
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Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercicio, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único.

Os periodos de licença de que trata o ca-

put não são acumuláveis»,

"Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em
estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por período não superior a esse limite.

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos
dois anos do término da anterior ou de sua prorrogação.
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão,
observado o disposto na alinea c do inciso VIU do art. 102 desta
lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes
limites:
I -

para entidades com até 5.000 associados, um servidor;

U - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois
servidores; e

UI -

para entidades com mais de 30.000 associados, três

servidores.

§ lº Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que 'cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reformá do Estado.
......................................................................................................»
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«Art. 93.
§ 5º Aplicam-se à União, em se tratando de empregado ou
servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ 1º e 2º
deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se
tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista
que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o
custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.»
"Art. 95

.

§ 4º As hipóteses, condições e forma para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinadas em regulamento."
«Art. 98.

.

.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.
§ 3º As disposições do parágrafo anterior são extensivas
ao servidor que tenha cõnjuge, filho ou dependente portador de
deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação
de horário na forma do inciso II do art. 44."
«Art. 102.

N - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento;
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afastamento, conforme dispuser o regulamento;
VIII -

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8752
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e
quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere."
"Art. 103.

.

.

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do
art. 102.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

"Art. 117 .
.......................................................................................................

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado."
"Art. 118.

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos
da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»

"Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do
art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
......................................................................................................»

"Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que
acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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de de horários e local com o exercício de um deles, declarada pelas
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos."

"Art. 128.

.

.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar."
"Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIU
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave."

"Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que
se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se
desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
U - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; e
UI - julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á
pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das
datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 2' A comissão lavrará, até três dias após a publicação do
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por interCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p- 8735-8913, dez. 1997
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médio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-Ihe vista do processo na
repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor,
em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3' do art. 167.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada amá-fé,
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias,
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições
deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta lei."

"Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I -

a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;
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b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos
dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual
ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período
de doze meses;

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço,
superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento".

«Art. 143.

.

.

§ l' Compete ao órgão central do Sipec supervisionar e
fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2' Constatada a omissão no cumprimento da obrigação
a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.
§ 3' A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de
órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade,
delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente
da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e
dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no
âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as
competências para o julgamento que se seguir à apuração.»

«Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta por três servidores estáveis designados pela
autoridade competente, observado o disposto no § 3' do art. 143,
que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igualou superior ao do indiciado.
......................................................................................................»

«Art. 164.
.......................................................................................................
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§ 2' Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo,
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nfvel, ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado."

«Art. 167.

.

.

§ 4' Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a
autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.»

«Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de
hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e
ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para
instauração de novo processo.
......................................................................................................»

«Art. 186.
§ 3' Na hipótese do inciso I o servidor será submetido a
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo
ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.».

«Art. 203.
§ 2' Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos
do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado somente
produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de
que tratam os parágrafos do art. 230.
§ 4º O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente
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do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por junta
médica oficial.»
«Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo
Sistema Unico de Saúde (SUS) ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante
convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.

§ l' Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou
junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
§ 2' Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
juridica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não
estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão."
«Art. 243.
§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e
conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior.
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§ 9º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando
considerados desnecessários.»
Art. 2' Ficam extintas as gratificações a que se referem o item
VI do Anexo II do Decreto-Lei n" 1.341, de 22 de agosto de 1974, o
item V do Anexo IV da Lei nº 6.861, de 26 de novembro de 1980, o
Anexo I do Decreto-Lei n' 1.873, de 27 de maio de 1981 e o art. 17 da
Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
§ 1º A importância paga em razão da concessão das gratificações
a que se refere o caput deste artigo passa a constituir, a partir da publicação desta lei e em caráter transitório, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
§ 2' A vantagem a que se refere o parágrafo anterior não se incorpora aos proventos de aposentadoria e pensões, extinguindo-se o
seu pagamento na hipótese em que o servidor passar a ter exercício,
em caráter permanente, em outra localidade não discriminada expressamente nas normas vigentes à época de sua concessão.

Art. 3' O art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão
mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ F A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma
da Constituição farájus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público; e
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c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
§ 4º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.
§ 52 O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxilio ou benefício-alimentação.
§ 6º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.
§ 72 Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento
regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos,
ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.
§ 82 As diárias sofrerão desconto correspondente ao aUXÍlio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a
proporcionalidade prevista no § 6º."

Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como às autarquias, às fundações instituidas pelo Poder Público,
às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Art. 5º Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado, assistente juridico, procurador e demais integrantes do Grupo
Juridico, da Administração Pública Federal direta, autárquíca, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão
concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo
de 1997.
Art. 6º O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 7º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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ção de confiança no âmbito daquele sistema, terá a remuneração relativa ao cargo efetivo por conta do órgão ou entidade de origem.
Parágrafo único. A colocação de servidor à disposição do Sistema Único de Saúde será formalizada mediante portaria publicada
no Diário Oficial da União.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos
arts. 9· e 10 desta lei.
Art. 13. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a publicação desta lei, texto consolidado da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 14. Os arts. 2' e 152 da Lei n'' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º
.
§ 6' Os juizes militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
§ 9' Os juizes civis, referidos na letra c do caput deste artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade limite
para permanência no serviço público».
«Art. 152.
Parágrafo único. O periodo de trinta dias, contado a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância,
por convocação extraordinária do Juiz Presidente."
Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercicio de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os
arts. 3' e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994.
§ l' A importância paga em razão da incorporação a que se
refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de
1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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vamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais.
§ 2' É assegurado o direito à incorporação ou atualização de
parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.573-13, de 27 de outubro de 1997, e na Medida Provisória n' 1.595-14, de 10 de novembro de 1997.
Art. 17.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18. Ficam revogados o art. l' da Lei nº 2.123, de I" de dezembro. de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de 11 de
junho de 1962, o parágrafo único do art. 3' da Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, o § 2' do art. 2' da Lei nº 5.845, de 6 de dezembro de
1972, os incisos III e IV do art. 8', o art. 23, os incisos IV e Vdo art. 33,
o parágrafo único do art. 35, os §§ I? e 2' do art. 78, o parágrafo único
do art. 79, o § 2' do art. 81, os arts. 88, 89, o § 3' do art. 91, o parágrafo
único do art. 101, os arts. 192, 193, as alíneas d e e do art. 24, o art. 251
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5' da Lei n' 8.162, de 8
de janeiro de 1991, o art. 4' da Lei nº 8.889, de21 de junho de 1994e os
arts. 3' e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
LEI N' 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis n !ls. 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulhode 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segutnte lei:
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Art. 1s Ficam restabelecidos os arts. 34, 35, 98 e 99, e alterados os arts. 12,22,25,28,29,30,31,32,33,38,39,45,47,55,69,94 e
97 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 12.

V-

.

···········································

.

.

b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua.
.......................................................................................................

§ 5º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) de antes da investidura".
«Art. 22

.

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos Segurados empregados e trabalhadores avulsos:
§ 2º (Vetado).
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§ 6º A contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de
transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por cento da receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até
dois dias úteis após a realização do evento.
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe
de futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.
§ 9º No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na
alínea b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta lei."
«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a
do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8765
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
..................................................................................................... ,

"Art. 28.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 32 O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal,
diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 8º

Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:

a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta
por cento da remuneração mensal;
b) (Vetado);

c) as gratificações e verbas eventuais concedidas a qualquer título, ainda que denominadas pelas partes de liberalidade, ressalvado o disposto no § 9º.
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites
legais, salvo o salário-maternidade;
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d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas
e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art.
137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5
de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479
da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da
Lei n" 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
I) o abono do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Assistência ao Servidor Público (Pasep);
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja
extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
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o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da
agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei n? 4.870,
de I? de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar,
aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e
468 da CLT;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico
ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do
trabalho para prestação dos respectivos serviços;

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso-creche pago em conformidade com a legislação
trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade,
quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fimdamental e a CUI:SOS de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
u) a importância recebida a titulo de bolsa de aprendizagem
garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo
com o disposto no art. 64 daLei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos
autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8' do art. 477 da CLT.

§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no §
5' do art. 12, a-remuneração efetivamente auferida na entidade
sindical ou empresa de origem..
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«Art. 29.
Escala de Salários-Base
Classe

Salário-Base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em Cada Classe
(Interstícios)

1

R$

120,00

2

R$

206,37

12

3

R$ 309,56

24

4

R$

412,74

24

5

R$

515,93

36

6

R$

619,12

48
48

12

-

7

R$

722,30

8

R$

825,50

60

9

R$

928,68

60

10

R$ 1.031,87

-

Art. 30.
UI - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de
que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de
estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regnlamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segnrado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
VI - o proprietário, o incorporador defiuido na Lei n' 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da uniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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dade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
.......................................................................................................

x-

a pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do
art. 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso
lU deste artigo, caso comercializem sua produção:
a) no exterior;

b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoafisica de que trata a alínea a do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;

Xl - aplica-se o disposto nos incisos UI e IV deste artigo à
pessoa fisica não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa fisica.
§ 3' Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o
disposto nas alíneas a e b do inciso I, relativamente à remuneração do segurado referido no § 5' do art. 12."

«Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 2' Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
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que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
......................................................................................................»

«Art 32. .
.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciãria e outras informações de interesse do INSS.
§ 1º O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de formalização ou de dispensa de
apresentação do documento a que se refere o inciso IV, para segmentos de empresas ou situações específicas.

§ 2º As informações constantes do documento de que trata
o inciso IV, servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
§ 3º O regulamento disporá sobre local, data e forma de
entrega do documento previsto no inciso IV.
§ 4º A não apresentação do documento previsto no inciso
IV, independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:

o a 5 segurados

~

6 a 15 segurados

1 x o valor mínimo

16 a 50 segurados

2 x o valor mínimo

51 a 100 segurados

5 x o valor mínimo

101 a 500 segurados
501 a 1000 segurados

valor mínimo

-

---

_.-

-

10 x o valor mínimo
20 x o valor mínimo

1001 a 5000 segurados

35 x o valor mínimo

Acima de 5000 segurados

50 x o valor mínimo
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§ 59 A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.
§ 6º A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará
o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 49 •
§ 7º A multa de que trata o § 49 sofrerá acréscimo de cinco
por cento por mês, calendário ou fração, a partir do mês seguinte
àquele em que o documento deveria ter sido entregue.
§ 8º O valor mínimo a que se refere o § 49 será o vigente na
data da lavratura do auto de infração.
§ 9º A empresa deverá apresentar o documento a que se
refere o inciso IV; mesmo quando não ocorrerem fatos geradores de
contribuição previdenciária, sob pena da multa prevista no § 4º.
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV é condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito
para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização."

«Art. 33.
§ 7º O crédito da seguridade social é constituído por meio
de notificação de débito, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado
pelo contribuinte."

«Art. 34. As contribuições sociais e outras importãncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o
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art. 13 da Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o
valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.»
«Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de l'
de abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) sete por cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo mês seguínte ao do
vencimento da obrigação;
H - para pagamento de créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15' dia dorecebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS);
d) vinte e cinco por cento, após o 15' dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
IH - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;
c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
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d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se ocrédito foi objeto de parcelamento.
§ 1Q Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a
que se refere o caput e seus incisos.
§ 2º Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou
em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar.
§ 3º O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência
em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se
refere o § 1 Q deste artigo."
«Art. 38. .
..

§ 5º

Será admitido o reparcelamento por uma única vez .

.§ 6º Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de
parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065,
de 20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1º dia do mês da concessão do
parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento relativamente ao mês do pagamento.
§ 7º O deferimento do parcelamento pelo Instituto N acionaI do Seguro Social (INSS) fica condicionado ao pagamento da
primeira parcela.
§ 8º Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo paga a
primeira parcela ou descumprida qualquer cláusula do acordo
de parcelamento, proceder-se-á à inscrição da dívida confessada,
salvo se já tiver sido inscrita na Dívida Ativa do Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS) e à sua cobrança judicial.»

«Art. 39.

..

.
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§ 3' O não recolhimento ou não parcelamento dos valores
contidos no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 importará na inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).»
«Art. 45.

.
.
§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2' e 3º incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por
cento.»
«Art. 47.
1.
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
......................................................................................................»

«Art. 55.

v-

aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente, ao órgão do INSS competente,
relatório circunstanciado de suas atividades.
......................................................................................................»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e
falhas existentes.
§ l' Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o benefíciário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior farse-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o beCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913. dez. 1997
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nefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3" Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»

«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
......................................................................................................»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da
autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades
operacionais.
§ 1º Na alienação a que se refere este artigo será observado
o disposto no art. 18 e nos incisos I, H e IH do art. 19, da Lei nº
8.666, de 21 dejunho de 1993, alterada pelas Leis nºS8.883, de 8
de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.
§ 2º

(Vetado)."

«Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o
leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro ofíciaI, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não
poderá ser inferior ao da avaliação;

H -

no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil.

§ I" Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar
seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma
prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.
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§ 2' Todas as condições do parcelamento deverão constar
do edital de leilão.

§ 3º O débito do executado será quitado na proporção do
valor de arrematação.
§ 4º O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da
primeira parcela.
§ 5' Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições:
o) valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago;
b) constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor,
em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro
da garantia;

c) indicação do arrematante como fiel depositário do bem
móvel, quando constituído penhor; e
d) especificação dos critérios de reajustamento do saldo e
das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários.

§ 6' Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer
das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, e será acrescido em cinqüenta por cento de seu
valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado.
§ 7' Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o
caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por
cinqüenta por cento do valor da avaliação.

§ 8º Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo
INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua
utilização.
§ 9º Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz
do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da hasta pública.
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§ 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar
como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva
remoção.)~

«Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receber
em dação de pagamento.
Parágrafo único. O INSS, no prazo de sessenta dias, providenciará alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial.»
Art. 2º Ficam restabelecidos O § 4º do art. 86 e os arts. 31 e 122, e
alterados os arts. 11, 16, 18, 34, 58, 74, 75, 86, 94, 96,102,103,126,130
e 131 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 11.

.

.

va) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com o
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;
b) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
de extração mineral - garimpo - , em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;

e) o brasileiro civil quetrabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda
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que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio .
.................................................................................................

§ 4 9 O dirigente sindical mantém, durante o exercício do
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regimento Geral
de Previdência Social (RGPS) de antes da investidura.»

"Art. 16.

.

.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
...... .................................................................................................

"Art. 18.

.
.
§ 2
O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
CRGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a
ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado."
"Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o
disposto no art. 29 e no art. 86, § 59."
"Art. 34. .
.
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o
segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado corno salário-de-contribuição para fins de concessão de
qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31;
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuiçã o referentes aos meses de contribuiçôes efetivamente recolhidas.»
"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
poder Executivo.
9
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§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3º Aempresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4º Aempresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica desse documento.»
"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
H - do requerimento, quando requerida após o prazo
previsto no inciso anterior;
IH - da decisão judicial, no caso de morte presumida.»
"Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na
data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei,»
«Art. 86. O auxilio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que
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impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria
ou até a data do óbito do segurado.
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não
prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de casualidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 5º

(Vetado)."

«Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e
do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social
se compensarão financeiramente .
......................................................................................................»

«Art. 96.
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento."
«Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
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§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em
que estes requisitos foram atendidos.
§ 2' Não será concedida pensão por morte aos dependentes
do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos
do art. 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior»
«Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para
haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores,
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.»
«Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço,
se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em
atividade.»
«Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) nos processos de interesse dos beneficiários e dos
contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o rcgu-

lamento.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código de
Processo Civil é de trinta dias.»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8782
propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação
versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência
Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários
baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
a) abster-se de constitui-los;

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que
inscritos em dívida ativa;

c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisõesjudiciais.»
Parágrafo único.

(Vetado).

Art. 3º Os arts. 144,453,464 e 465 da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) passam a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho."
«Art. 453

.

§ 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das
empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida
sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes
do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público.
§ 2º O ato de concessão de beneficio de aposentadoria a
empregado que não tiver completado trinta e cinco anos de serviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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ço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.»
"Art. 464
.
Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada
empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de
crédito próximo ao local de trabalho.»
«Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em
dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou
imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. i>
Art. 4º Os arts. 3' e 9º da Lei n'' 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q

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

§ 1º

fJ contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratamo art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, e aLei Complementar n" 84, de 18 de janeiro de 1996.
......................................................................................................»

«Art. 9º

§ 4º Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.»
Art. 5º Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos U do art. 119 e lU do § 1º do art. 120 da Constituição Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas pela
legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8784
§ 1º O aposentado de qualquer regime previdenciário que
exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
§ 2'

(Vetado).

Art. 6' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Seriar), criado pela Lei n' 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 7' O § 3' do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25.

.

.

§ 3' Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto
no § 3' do art. 25 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n" 8.540, de 22 de dezembro de 1992."
Art. 8' O art. 3' da Lei n" 7.070, de 20 de dezembro de
1982, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de
natureza previdenciária e não poderá ser reduzido em razão de
eventual aquisição de capacidade laborativa 011 de redução de incapacidade para o trabalho, ocorridas após a sua concessão.»
Art. 9' Os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que
prestam serviços no exterior, amparados pela Lei n? 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, terão sua situação regularizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mediante indenização das contribuições patronais e dos segurados, na forma como segue:
I - para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
1993, serão consideradas as alíquotas a que se referem os arts.
20 e 22 da Leí n' 8.212, de 24 de julho de 1991 e o salário-de-contribuição vigentes no mês da regularização, para apuração dos
valores a serem vertidos ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS);
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II - sobre o valor da contribuição, apurado na forma do parágrafo anterior, serão aplicados juros de mora de um por cento ao mês.
§ 1Q A indenização a que se refere o caput retroagirá à data da
efetiva admissão do auxiliar local, cabendo à respectiva entidade
empregadora a despesa decorrente, inclusive a correspondente à
contribuição do segurado.
§ 2Q OS débitos referentes aos fatos geradores ocorridos a partir deL? de janeiro de 1994 obedecerão à legislação de regência.
§ 3 Q O disposto nesta lei aplica-se, também, aos auxiliares locais de nacionalidade brasileira cujos contratos de trabalho se encontram rescindidos, no que se refere ao seu período de vigência, excluídos aqueles que tiverem auxílio financeiro para ingresso em previdência local ou privada, compensação pecuniária no ato do encerramento do seu contrato de trabalho ou que eram filiados ao regime
previdenciário local.
§ 4º O auxiliar local que tenha, comprovadamente, recebido
alguma das importãncias a que se refere o parágrafo anterior, ainda
que em atividade, somente terá regularizado o período para o qual
não ocorreu o referido pagamento.
Art. 10. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
concordar com valores divergentes, para pagamento de débito objeto
de execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria
do Juízo e os cálculos apresentados pelo executado for igualou inferior a cinco por cento.
§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se somente a débitos cuja
petição inicial da execução tenha sido protocolada em Jnízo até 31 de
março de 1997.
§ 2 Q A extinção de processos de execução, em decorrência da
aplicação do disposto neste artigo, não implicará condenação em honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o
exeqüente, oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a
desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência
de valores de atualização nos limites do percentual referido.
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Art. 11.

A extinção do vínculo de que trata o § 1º do art. 453 da

C LT não se opera para os empregados aposentados por tempo de ser. o que permaneceram nos seus empregos até esta data, bem como
Ç
r a aqueles que foram dispensados entre 13 de outubro de 1996 e
~g de novembro de 1997, em razão da aposentadoria por tempo de
rviço desde que sohcitem, expressamente, até 30 de janeiro de
~~98, ; suspensão da aposentadoria e, quan.do houver, a do paganto feito por entidade fechada de previdência privada comple~:ntar patrocinada pela empresa empregadora.
§ 12 O disposto no caput deste artigo não se aplica aos que, em
f' ce do desligamento, receberam verbas rescisórias ou indenizatórias OU quaisquer outras vantagens a título de incentivo à demissão.
V1

a

,

§ 22 O retorno ao trabalho do segurado aposentado dar-se-á
té 2 de fevereiro de 1998, não fazendo jus a qualquer indenização,
a ssarcimento ou contagem de tempo de serviço durante o periodo si~~ado entre a data do desligamento e a data do eventual retorno.
§ 32 O pagamento da aposentadoria será restabelecido, a ped' do do segurado, quando do seu afastamento definítivo da atividad~, asseguran~o-se-lhe os re.aj~stes co~cedidos ~os benefícios de
e s t a ç ã o continuada da Previdência Social no período da suspensão
r
P
.
da aposenta d orra.
Art. 12. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
Vniâo, no prazo de trinta dias, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e
8.21 3, ambas de 1991.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
]V1edidas Provisórias nOs. 1.523, de 11 de outubro de 1996, 1.523-1, de
12 de novembro de 1996, 1.523-2, de 12 de dezembro de 1996,
1 523-3, de 9 de janeiro de 1997, 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997,
l ' 523-5, de 6 de março de 1997, 1.523-6, de 3 de abril de 1997,
1" 523-7, de 30 de abril de 1997, 1.523-8, de 28 de maio de 1997,
1" 523-9, de 27 de junho de 1997, 1.523-10, de 25 de julho de 1997,
1" 523-1 1, de 26 de agosto de 1997, 1.523-12, de 25 de setembro de
1997, 1.523-13, de 23 de outubro de 1997 e 1.596-14, de 10 de novembro de 1997.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e
até que sej am exigíveis as contribuições instituídas ou modificadas
Co

1.
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por esta lei, são mantidas, na forma da legislação anterior, as que
por ela foram alteradas.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, a Lei n? 5.527, de 8 de
novembro de 1968, a Lei nº 5.9?9, de 19 de novembro de 1973, a Lei
n" 6.903, de 30 de abril de 1981, a Lei n" 7.850, de 23 de outubro de
1989, o § 2º do art. 38 e o art. 100 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, o § 5º do art. 3º, o § I' do art. 44, O parágrafo único do art. 71, os
arts. 139, 140, 141, 148 e 152 da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 1991,
os arts. 3' e 4º da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei n" 8.641,
de 31 de março de 1993, o § 4' do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril
de 1994.
Parágrafo único. (Vetado).
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
LEI N' 9.529, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre exportação indireta e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e Considera-se exportação indireta, para fins de acesso
a linhas de crédíto comercial externas, a venda, pelo próprio fabricante, de insumos que integrem o processo produtivo, o de montagem e o de embalagem de mercadorias destinadas à exportação, desde que a empresa exportadora final, adquirente dos referidos insumos, aceite o título representativo da venda e declare no verso deste,
juntamente com o fabricante, que os insumos serão utilizados em
quaisquer dos processos referidos neste artigo.
Parágrafo único. A constatação, a qualquer tempo, de falsidade na declaração de que trata este artigo sujeita o fabricante e a emCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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presa adquirente, a critério do Banco Central do Brasil, ao impedimento de cursarem suas operações como exportação indireta junto
às instituições financeiras, sem prejuízo das demais sanções penais
e administrativas cabíveis.
Art. 2º Na hipótese de intervenção, liquidação extrajudicial
ou falência de instituição financeira que tenha concedido crédito
com lastro nos títulos emitidos na forma do caput do art. 1º, as importãncias recebidas para liquidação do crédito serão destinadas ao
pagamento das linhas comerciais que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. No caso de falência ou concordata do emitente do título de que trata o art. 1º, a instituição financeira que houver
concedido crédito com lastro em tais títulos poderá pedir a restituição das respectivas importãncias.
Art. 3' Aplica-se à exportação indireta definida nesta lei o art.
2' do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a utilização dos dividendos e do superávit financeiro de fundos e de
entidades da Administração Pública Federal indireta, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Serão destinados à amortização da dívida pública federal:
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I - a receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento
de participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores;
II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e das
fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
apurado no balanço patrimouial do exercício de 1997 e seguintes, nos
termos do art. 43, § 2º, da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvados: o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); o
Fundo Nacional da Cultura (FNC), e os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores públicos com finalidade específica;
III - as disponibilidades financeiras destinadas aos fundos, às
autarquias e às fundações, existentes em poder do Tesouro Nacional,
no encerramento do exercício de 1996, não comprometidas com os
restos a pagar nem compromissadas com operações de financiamento com contratos já assinados ou em fase de contratação, desde que
protocolados na instituição antes de 31 de outubro de 1997;
IV - o produto da arrecadação de que tratam o art. 85 da Lei
n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o art. 40 da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995.
§ l' Para cumprimento do disposto neste artigo, os fundos, as
autarquias e as fundações recolherão ao Tesouro Nacional os respectivos superávits, tão logo se encontrem disponíveis os recursos financeiros correspondentes.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos constitucionais administrados pelas instituições financeiras de que trata o
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição, e aos que interessam à
defesa nacional, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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LEI Nº 9.531, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Cria o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), e âa outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1c Fica criado o Fundo de Garantia para Promoção da
Competitividade (FGPC), de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento e gerido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES), com a finalidade de
prover recursos para garantir o risco das operações de financiamento realizadas pelo BNDES e pela Agência Especial de Financiamento Industrial (Finamo), diretamente ou por intermédio de instituições financeiras repassadoras, destinadas a:
I - microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita
operacional bruta anual não ultrapasse R$ 720.000,00 (setecentos e
vinte mil reais);
II - médias empresas, cuja receita operacional líquida anual
não ultrapasse R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que sejam exportadoras ou fabricantes de insumos que integrem o processo
produtivo, ou de montagem e de embalagem de mercadorias destinadas à exportação.
§ 1e O provimento de recurso de que trata o caput deste artigo
será concedido para garantir o risco das operações de financiamento
para:
I - o aumento da competitividade, por meio da implantação,
expansão, modernização ou relocalização;
II - a produção destinada à exportação.
§ 2º Os critérios de apuração de receita anual, de que tratam
os incisos I e II do caput deste artigo, serão fixados em decreto.
Art. 2º O patrimõnio inicial do FGPC será constituído mediante
a transferência de quarenta por cento dos recursos atribuidos à União por força do art. 2º da Medida Provisória nº 1.597, de 10 de novembro de 1997.
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Art. 3º Constituem recursos do FGPC:
I - as comissões cobradas por conta da garantia de provimento de seus recursos;
11 - o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
111 - a recuperação de crédito de operações honradas com recursos por ele providos;
IV - a reversão de saldos não aplicados;
V - outros recursos destinados pelo Poder Público.
§ 1º O saldo positivo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGPC.
§ 2º As disponibilidades financeiras do FGPC serão aplicadas
no BNDES, que garantirá a mesma taxa de remuneração de suas
disponibilidades.

Art. 4º O BNDES, a Finame e as instituições financeiras repassadoras deverão participar do risco das operações para as quais
está prevista a garantia de provimento de recursos pelo FGPC.
Parágrafo único. Será devida ao FGPC comissão a ser cobrada
pelo gestor do fundo, em cada uma das operações, para todo provimento de recursos para garantir seu risco.
Art. 5º O Poder Executivo estabelecerá:
I
o volume máximo de operações a terem o risco garantido;
11
os níveis máximos de garantia a serem adotados nas operações;
111
os níveis mínimos de participação do BNDES, da Finame
e das instituições financeiras repassadoras no risco das operações;
IV
os percentuais de comissão a serem cobrados nas operações;
V
as condições de efetivação do provimento dos recursos
peloFGPC.
Parágrafo único.

(Vetado).
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Art. 6 0

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109 0
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1s Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro
liquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço
levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem
sido disponibilizados para a pessoa juridica domiciliada no Brasil.
§ 10 Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados disponibilizados para a empresa no Brasil:
a) no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido apurados;

b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do
crédito em conta representativa de obrigação da empresa no exterior.

§ 2 0 Para efeito do disposto na alínea b do parágrafo anterior,
considera-se:
a) creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro
de seu valor para qualquer conta representativa de passivo exigivel
da controlada ou coligada domiciliada no exterior;
b) pago o lucro, quando ocorrer:

1. o crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou coligada no Brasil;
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2. a entrega, a qualquer título, à representante da beneficiária;
3. a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para
qualquer outra praça;
4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer
praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada,
domiciliada no exterior,
§ 3' Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domicili~das no exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no
balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil.
§ 4' Os créditos de Imposto de Renda de que trata o art. 26 da
Lei n' 9.249, de 1995, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o Imposto de Renda devido no Brasil se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto,
no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de
sua apuração.
§ 5' Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e
1997, considerar-se-á vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999.
Art. 2' Os percentuais dos benefícios fiscais referidos no inciso I e no § 3' do art. 11 do Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de
1974, com as posteriores alterações, nos arts. 1', inciso Il, 19 e 23, da
Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e no art. 4', inciso V, da Lei
n" 8.661, de 2 de junho de 1993, ficam reduzidos para:

I - 30% (trinta por cento), relativamente aos periodos de
apuração encerrados a partir de l' de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de I" de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
III - 10% (dez por cento), relativamente aos periodos de apuração encerrados a partir de I? de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
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§ 1º Os percentuais do benefício fiscal de que tratam o art. 4'
do Decreto-Lei nº 880, de 18 de setembro de 1969, o inciso V do art.
11 do Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, o inciso I do art. 1º e o art. 23 da
Lei nº 8.167, de 1991, ficam reduzidos para:
a) 25% (vinte e cinco por cento), relativamente aos períodos de
apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
b) 17% (dezessete por cento), relativamente aos períodos de
apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;

c) 9% (nove por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013.
§ 2' Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1º de janeiro de 2014, os benefícios fiscais de
que trata este artigo.

Art. 3º Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. I
13 da Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei '
nº 756, de 11 de agosto de 1969, com a redação do art. l' do DecretoLei n? 1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do art. 1º da Lei
nº 9.440, de 14 de março de 1997, para os projetos de instalação, modernização, ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a partir de 1º de janeiro de 1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam a ser de redução do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, observados os seguintes percentuais:
I - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro
de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
11 - 50% (cinqüenta por cento), a partir de I' de janeiro de
2004 até 31 de dezembro de 2008;
111 - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de
2009 até 31 de dezembro de 2013.

§ l' O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, no órgão competente,
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para os quais prevalec,e o benefício de isenção até o término do prazo
de concessão do benefício.
§ 2' Os benefícios fiscais de redução do Imposto de Renda e
adicionais não restituíveis, de que tratam o art. 14 da Lei nº 4.239,
de 1963, e o art. 22 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam a
ser calculados segundo os seguintes percentuais;
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a
partir de 1º de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
H - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1e de janeiro de
2004 até 31 de dezembro de 2008;
HI - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir
de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
§ 3' Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de lº de janeiro de 2014, os benefícios fiscais de
que trata este artigo.
Art. 4º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
poderão manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado,
apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
§ 1º A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de documento de arrecadação
(Darf) específico, de parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até;
I de janeiro
H de janeiro

18% par" o Finor e Finam e 25% para o Funres, a partir
de 1998 até dezembro de 2003;
12% para o Finor e Finam e 17% para o Funres, a partir
de 2004 até dezembro de 2008;
IH - 6% para o Finor e Finam e 9% para o Funres, a partir de
janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2º No Darf a que se refere o parágrafo anterior, a pessoajurídica deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual
houver optado.
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§ 3' Os recursos de que trata este artigo serão considerados
disponíveis para aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.

§ 4' A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o
art. 9' da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de
Darf específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 5' A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável,
não podendo ser alterada.
§ 6' Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado
na declaração de rendimentos, a parcela excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9' da Lei n' 8.167,
de 1991, como recursos próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o
fundo destinatário da opção manifestada no Darf.

§ 7' Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor destinado para os fundos, a diferença deverá
ser paga com acréscimo de multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do Imposto de Renda.
§ 8' Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de l' de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios
fiscais de que trata este artigo.
Art. 5' Adedução do Imposto de Renda relativa aos incentivos
fiscais previstos no art. l' da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976, no
art. 26 da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do
art. 4' da Lei n' 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do Imposto de Renda devido,
observado o disposto no § 4' do art. 3' da Lei n' 9.249, de 1995.

Art. 6' Observados os limites específicos de cada incentivo e o
disposto no § 4' do art. 3' da Lei n' 9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:
"I - o art. l' da Lei n' 6.321, de 1976 e o inciso I do art. 4' da Lei
n' 8.661, de 1993, não poderá exceder a quatro por cento do Imposto
de Renda devido;
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U - o art. 260 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação do art. 10 da Lei n" 8.242, de 12 de outubro de 1991, o art. 26
da Lei n" 8.313, de 1991, e o art. l' da Lei n' 8.685, de 20 de julho de
1993, não poderá exceder a quatro por cento do Imposto de Renda
devido.

Art. 7' Apessoajuridica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto
no art. 20 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea a do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei
n'' 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
U - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea c do § 2'do art. 20 do Decreto-Lei n" 1.598, de 1977,
em contrapartjda à conta de ativo permanente, não sujeita à amortização;
UI - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o
de que trata a alínea b do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei n" 1.598, de
1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para
cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento
seja o de que trata a alinea b do § 2' do art. 20 do Decreto-Lei n" 1.598,
de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo,
para cada mês do período de apuração.
§ I" O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo
do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2' Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver
sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
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a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma
prevista no inciso lU;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na
forma prevista no inciso IV.

§ 3'

O valor registrado na forma do inciso U do caput:

a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração
de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangivel que lhe deu causa.

§ 4' Na hipótese da alínea b do parágrafo anterior, a posterior
utilização econômica do fundo de comércio ou intangivel sujeitará a
pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e
multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5' O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em
conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8'
quando:

O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive,

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido;

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária.

Art. 9' À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de novembro e
dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente
e tributado à alíquota de dez por cento.
§ l' Se a opção se referir a saldo de lucro inflacionário tributado na forma do art. 28 da Lei nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, aalíquota a ser aplicada será de três por cento.
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§ 2' A opção a que se refere este artigo será irretratável e manifestada mediante o pagamento do imposto, em quota única, na
data da opção.

Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou
no lucro presumido não será permitida qualquer dedução a título de
incentivo fiscal.
Art. 11. A dedução relativa às contribuições para entidades de
previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8'
da Lei n? 9.250, de 26 de dezembro de 1995, somada às contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), a
que se refere a Lei n" 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da
pessoa física, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido
na declaração de rendimentos.
§ I" Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), aplicam-se, também, as
normas de incidência do Imposto de Renda de que trata o art. 33 da
Lei n' 9.250, de 1995.
§ 2' Na determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o valor das despesas com
contribuições para a previdência privada, a que se refere o inciso V
do art. 13 da Lei n" 9.249, de 1995, e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), a que se refere a Lei n? 9.477, de
1997, cujo ônus seja da pessoajuridica, não poderá exceder, em cada
período de apuração, a vinte por cento do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados
ao referido plano.
§ 3' O somatório das contribuições que exceder o valor a que
se refere parágrafo anterior deverá ser adicionado ao lucro líquido
para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

§ 4' O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. 7' da Lei n" 9.477, de 1997.

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c,
da Constituição, considera-se ímune a instituição de educação ou de
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assistência social que preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1c Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa
ou de renda variável.
§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere
este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados;

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado
da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

e) apresentar, anualmente, declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa
aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição
que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.

§ 3º Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superavit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
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exercício, destine referido resultado integralmente ao incremento de
seu ativo imobilizado.

Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na
lei, a Secretaria da Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade
a que se refere o artigo anterior, relativamente aos anos-calendários
em que a pessoa juridica houver praticado ou, por qualquer forma,
houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para
que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se também infração a dispositivo
da legislação tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios,
acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação
da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei nO 9.430, de 1996.

Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
§ F A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao Imposto de Renda da pessoa jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2º Não estão abrangidos pela isenção do Imposto de Renda
os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3º Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art.
12, § 2º, alíneas a a e e § 3º e dos arts. 13 e 14.
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§ 4º O disposto na alíneag do § 2º do art. 12 se aplica, também,
às instituições a que se refere este artigo.

Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio das instituições isentas as disposições do art. 23
da Lei nº 9.249, de 1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades isentas para o patrimônio de outra pessoajuridica,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo
valor de sua aquisição ou pelo valor atribuido, no caso de doação.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda à alíquota de quinze por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1e Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicamse as normas do inciso I do art. 17 da Lei nº 9.249, de 1995.
§ 2º

O imposto de que trata este artigo será:

a) considerado tributação exclusiva;

b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos valores.

§ 3º Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos
bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se
refere o caput será computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa juridica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento
do Imposto de Renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos,
se tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.
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Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art.
30 da Lei nº 4.506, de 1964, e alterações posteriores, às entidades
que se dediquem às seguintes atividades:
I
11

111
IV
V

educacionais;
de assistência à saúde;
de administração de planos de saúde;
de prática desportiva, de caráter profissional;
de administração do desporto.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição,
conforme o caso, de imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do art. 12 ou do art. 15.

Art. 19. A isenção do Imposto de Renda a que se refere o art.
16 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, somente se aplica ao fundo de investimento imobiliário que, além das previstas na referida
lei, atendam, cumulativamente, às seguintes condições:
I -

seja composto por, no mínimo, vinte e cinco quotistas;

11 - nenhum de seus quotistas tenha participação que represente mais de cinco por cento do valor do patrimônio do fundo;

111 - não aplique seus recursos em empreendimento imobiliário de que participe, como proprietário, incorporador, construtor ou
sócio, qualquer de seus quotistas, a instituição que o administre ou
pessoa ligada a quotista ou à administradora.
§ 1º
ligada:

Para efeito do disposto no inciso 111, considera-se pessoa

a) à quotista, pessoa física, a empresa sob seu controle ou qualquer de seus parentes até o segundo grau;

b) à quotista, pessoa juridica, e à administradora do fundo:

1. a pessoa fisica que seja sua controladora, conforme definido
no § 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os parentes desta até o segundo grau;
2. a pessoajuridica que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de
1976.
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§ 2' O fundo de investimento imobiliário que não se enquadrar nas condições a que se refere este artigo fica equiparado a pessoa jurídica, para efeito da incidência dos tributos e contribuições de
competência da União.
§ 3' Na hipótese do parágrafo anterior, é responsável pelo
cumprimento das obrigações tributárias do fundo a entidade que o
administrar.
§ 4' Os fundos de investimento imobiliário existentes na data
da publicação desta lei deverão se enquadrar, até 31 de dezembro de
1998, nas condições a que se refere este artigo.
§ 5' Às entidades que não observarem o prazo referido no parágrafo anterior aplica-se o disposto no § 2º.
§ 6' O limite a que se refere o inciso II não se aplica no caso em
que o quotista seja seguradora ou entidade de previdência privada
fechada ou aberta.

Art. 20. O caput do art. l' da Lei n' 9.481, de 13 de agosto de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. l' A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hípóteses:».
Art. 21. Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante
os anos-calendários de 1998 e 1999, a alíquota de 25% (vinte e cinco
por cento), constante das tabelas de que tratam os arts. 3' e 11 da Lei
nO 9.250, de 1995, e as correspondentes parcelas a deduzir, passam a
ser, respectivamente, de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos
por cento), R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).
Parágrafo úuico. Ficam restabelecidas, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 2000, a alíquota
de 25% (vinte e cinco por cento) e as respectivas parcelas a deduzir
de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) e R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) de que tratam os arts. 3' e 11 da Lei n' 9.250,
de 1995.
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Art. 22. A soma das deduções a que se referem os incisos I a

In do art. 12 da Lei n" 9.250, de 1995, fica limitada a seis por cento
do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
quaisquer dessas deduções.
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de
mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus
ou do doador.
§ 1º Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração
de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 2º O imposto a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
pago pelo inventariante, no caso de espólio, ou pelo doador, no caso
de doação, na data da homologação da partilha ou do recebimento da
doação.
§ 3º O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os
bens ou direitos, na sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da homologação da partilha
ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a transferência.
§ 4º Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos
bens e direitos de que trata este artigo, será considerado como custo
de aquisição o valor pelo qual houverem sido transferidos.

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens
ou direitos atribuidos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da
sociedade conjugal ou da unidade familiar.
Art. 24. Na declaração de bens correspondente à declaração
de rendimentos das pessoas físicas, relativa ao ano-calendário de
1997, a ser apresentada em 1998, os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1995 deverão ser informados pelos valores apurados com
observância do disposto no art. 17 da Lei n? 9.249, de 1995.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá as
normas necessárias à aplicação do disposto neste artigo.
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Art. 25. O § 2' do art. 7º da Lei n' 9.250, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2' O Ministro da Fazenda poderá estabelecer limites e
condições para dispensar pessoas físicas da obrigação de apresentar declaração de rendimentos.»

Art. 26. Os §§ 3º e 4' do art. 56 da Lei nº 8.981, de 1995, com as
alterações da Lei nº 9.065, de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«§ 3' A declaração de rendimentos das pessoas juridicas
deverá ser apresentada em meio magnético, ressalvado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 4º O Ministro da Fazenda poderá permitir que as empresas de que trata a Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, optantes pelo «Simples", apresentem suas declarações por meio de
formulários.»

Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei
n'' 8.981, de 1995, é limitada a vinte por cento do Imposto de Renda
devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 1º do referido art.
88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único.
8.981, de 1995, será:

A multa a que se refere o art. 88 da Lei n"

a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este
tiver direito à restituição;

b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da
Receita Federal, notificado ao contribuinte.

Art. 28. A partir de 1e de janeiro de 1998, a incidência do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, nas aplicações em
fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma, ocorrerá:
I - diariamente, sobre os rendimentos produzidos pelos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos;
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II - por ocasião do resgate das quotas, em relação à parcela
dos valores mobiliários de renda variável integrante das carteiras
dos fundos.
§ 1Q Na hipótese de que trata o inciso lI, a base de cálculo do
imposto será constituída pelo ganho apurado pela soma algébrica
dos resultados apropriados diariamente ao quotista.
§ 2' Para efeitos do disposto neste artigo o administrador do
fundo de investimento deverá apropriar, diariamente, para cada
quotista:
a) os rendimentos de que trata o inciso I, deduzido o Imposto de

Renda;
b) os resultados positivos ou negativos decorrentes da avaliação dos ativos previstos no inciso 11.

§ 3º As aplicações, os resgates e a apropriação dos valores de
que trata o parágrafo anterior serão feitos conforme a proporção dos
ativos de renda fixa e de renda variável no total da carteira do fundo
de investimento.
§ 4' As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser
compensadas com ganhos auferidos em resgates posteriores, no
mesmo fundo de investimento, de acordo com sistemática a ser definida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5Q OS fundos de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por 95% de ativos de renda fixa, ao calcular o imposto pela apropriação diária de que trata o inciso I, poderão computar, na base de cálculo, os rendimentos e ganhos totais do patrimônio
do fundo.
§ 6' Os fundos de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por 80% de ações negociadas no mercado à vista
de bolsa de valores ou entidade assemelhada, poderão calcular o imposto no resgate de quotas, abrangendo os rendimentos e ganhos totais do patrimônio do fundo.
§ 7' A base de cálculo do imposto de que trata o parágrafo anterior será constituída pela diferença positiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição da quota.
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§ 8º A Secretaria da Receita Federal definirá os requisitos e
condições para que os fundos de que trata o § 6º atendam ao limite ali
estabelecido.
§ 9º O imposto de que trata este artigo incidirá à alíquota de
vinte por cento, vedada a dedução de quaisquer custos ou despesas
incorridos na administração do fundo.
§ 10. Ficam isentos do Imposto de Renda:
a) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes das carteiras dos fundos
de investimentos;
b) os juros de que trata o art. 9º da Lei n" 9.249, de 1995, recebidos pelos fundos de investimento.

§ 11. Fica dispensada a retenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos auferidos pelos quotistas dos fundos de investimento:
a) cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de investimento.

b) constituídos, exclusivamente, pelas pessoas jurídicas de que
trata o art. 77, inciso I, da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 12. Os fundos de investimento de que trata a alínea a do parágrafo anterior serão tributados:
a) como qualquer quotista, quanto a aplicações em quotas de
outros fundos de investimento.

b) como os demais fundos, quanto a aplicações em outros ativos.

§ 13. O disposto neste artigo aplica-se, também, à parcela dos
ativos de renda fixa dos fundos de investimento imobiliário tributados nos termos da Lei n" 8.668, de 1993, e dos demais fundos de investimentos que não tenham resgate de quotas.

Art. 29. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência em 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota em 31 de dezembro 1997 e o respectivo custo de aquisição.
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§ l' Na hipótese de resgate anterior ao vencimento do período
de carência, a apuração dos rendimentos terá por base o valor da
quota na data do último vencimento da carência, ocorrido em 1997.
§ 2' No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas, com rendimento integral, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia 2 de janeiro de 1998.
§ 3' Os rendimentos de que trata este artigo serão tributados
pelo Imposto de Renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, na
data da ocorrência do fato gerador.
Art. 30. O imposto de que trata o § 3' do artigo anterior, retido
pela instituição administradora do fundo, na data da ocorrência do
fato gerador, será recolhido em quota única, até o terceiro dia útil da
semana subseqüente.
Art. 31. Excluem-se do disposto no art. 29, os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 1997 pelos quotistas dos fundos de investimento de renda variável, que serão tributados no resgate de
quotas.
§ l' Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se de
renda variável os fundos de investimento que, nos meses de novembro e dezembro de 1997, tenham mantido, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) de patrimônio aplicado em ações negociadas no
mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se, também, aos rendimentos auferidos pelos quotistas de fundo de investimento que, nos meses de novembro e dezembro de 1997, tenham mantido, no mínimo,
95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos aplicados em quotas dos fundos de que trata o parágrafo anterior.
Art. 32. O imposto de que tratam os arts. 28 a 31 será retido
pelo administrador do fundo de investimento na data da ocorrência
do fato gerador e recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente.
Art. 33. Os clubes de investimento, as carteiras administradas e qualquer outra forma de investimento associativo ou coletivo,
sujeitam-se às mesmas normas do Imposto de Renda aplicáveis aos
fundos de investimento.
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Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica aos fundos
de investimento de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995, que
continuam sujeitos às normas de tributação previstas na legislação
vigente.
Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir
de 1º de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou
isenta, a alíquota do Imposto de Renda será de vinte por cento.

Art. 36. Os rendimentos decorrentes das operações de swap,
de que trata o art. 74 da Lei nº 8.981, de 1995, passam a ser tributados à mesma alíquota incidente sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
Parágrafo único. Quando a operação de swap tiver por objeto
taxa baseada na remuneração dos depósitos de poupança, esta remuneração será adicionada à base de cálculo do imposto de que trata
este artigo.

Art. 37. Os dispositivos abaixo enumerados, da Lei nº 4.502, de
30 de novembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o inciso II do art. 4º:
«Il - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o
comércio de produtos importados, industrializados ou mandados
industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte»;
II - o § 1º do art. 9º:
«§ 1º Se a imunidade, a isenção ou a suspensão for condicionada à destinação do produto, e a este for dado destino diverso,
ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e
da penalidade cabível, como se a imunidade, a isenção ou a suspensão não existissem»;

III - o inciso II do art. 15:
«Il - a 90% (noventa por cento) do preço de venda aos consumidores , não inferior ao previsto no inciso anterior, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa,
desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo»;
IV - o § 2º do art. 46:
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«§ 2' A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de
aplicação do selo especial, ou o uso de selo impróprio ou aplicado
em desacordo com as nornaas regulanaentares, irnportará em
considerar o produto respectivo como não identificado com o descrito nos documentos fiscais»;
V - o § 2' do art. 62:
«§ 2' No caso de falta do documento fiscal que comprove a
procedência do produto e identifique o remetente pelo nome e endereço, ou de produto que não se encontre selado, rotulado ou
marcado quando exigido o selo de controle, a rotulagem ou a
marcação, não poderá o destinatário recebê-lo, sob pena de ficar
responsável pelo pagamento do imposto, se exigível, e sujeito às
sanções cabíveis».
Art. 38. Fica acrescentada ao inciso I do art. 5' da Lei n' 4.502,
de 1964, com a redação dada pelo art. I" do Decreto-Lei n" 1.133, de 16
de novembro de 1970, a alínea e, com a seguinte redação:
«e) objeto de operação de venda, que for consumido ou utilizado dentro do estabelecimento industrial.»

Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação; e
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde
se processe o despacho aduaneiro de exportação.
§ l' Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do
IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se
refere este artigo.
§ 2' Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
§ 3' A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
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a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de
venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a
exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;

c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.
§ 4º Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido o
fato gerador e devido o IPI na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial.
§ 5º O valor a ser pago nas hipóteses do § 3º ficará sujeito à incidência:
a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, referida no § 4º, até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;

b) da multa a que se refere o art. 61 da Lei nº 9.430, de 1996,
calculada a partir do dia subseqüente ao da emissão da referida nota
fiscal.

§ 6º O imposto de que trata este artigo, não recolhido espontaneamente, será exigido em procedimento de ofício, pela Secretaria
da Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis na espécie.
Art. 40. Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IPI, no
início do consumo ou da utilízação do papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos a que se refere a alínea d do inciso VI do
art. 150 da Constituição, em finalidade diferente destas ou na sua
saída do fabricante, do importador ou de seus estabelecimentos distribuidores, para pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou
editoras.
Parágrafo único. Responde solidariamente pelo imposto e
acréscimos legais a pessoa física ou jurídica que não seja empresa
jornalística ou editora, em cuja posse for encontrado o papel a que se
refere este artigo.
Art. 41. Aplica-se aos produtos do Capítulo 22 da Tipi o disposto no art. 18 do Decreto-Lei n? 1.593, de 21 de dezembro de 1977.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8813
Art. 42. Os estabelecimentos produtores de açúcar de cana, localizados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e em Estados
das Regiões Norte e Nordeste, terão direito a crédito presumido, calculado com base em percentual, fixado pelo Poder Executivo em virtude do diferencial de custo da cana-de-açúcar entre as regiões produtoras do País, a ser aplicado sobre o valor do produto saído do estabelecimento e compensado com o IPI devido nas saídas de açúcar.
Parágrafo único. A utilização de crédito presumido, calculado
em desacordo com a legislação, configura redução indevida do IPI, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação aplicável.
Art. 43. O inciso II do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«II - redução de cinqüenta por cento da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista na Tabela de Incidência do IPI (Tipi), incidente sobre equipamentos, máquinas,
aparelhos e instrumentos, bem assim sobre os acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanham esses bens, destinados
à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico».
Art. 44. A comercialização de cigarros no País observará o
disposto em regulamento, especialmente quanto à embalagem,
apresentação e outras formas de controle.
Art. 45. A importação de cigarros do código 2402.20.00 da
Tipi será efetuada com observância do disposto nos arts. 46 a 54 desta lei, sem prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas em legislação específica.
Art. 46. É vedada a importação de cigarros de marca que não
seja comercializada no país de origem.
Art. 47. O importador de cigarros deve constituir-se sob a forma de sociedade, sujeitando-se, também, à inscrição no Registro Especial instituído pelo art. l' do Decreto-Lei nº 1.593 de 1977.
Art. 48. O importador deverá requerer à Secretaria da Receita Federal o fornecimento dos selos de controle de que trata o art. 46
da Lei n? 4.502, de 1964, devendo, no requerimento, prestar as seguintes informações:
I - nome e endereço do fabricante no exterior;
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II - quantidade de vintenas, marca comercial e características físicas do produto a ser importado; e

III - preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, preço FüB da importação e preço de
venda a varejo pelo qual será feita a comercialização do produto no
BrasiL
§ l' O preço FüB de importação não poderá ser inferior ao
preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto, exceto na hipótese do parágrafo seguinte.
§ 2' Será admitido preço FüB de importação proporcionalmente inferior quando o importador apresentar prova de que assumiu custos ou encargos, no Brasil, originalmente atribuíveis ao fabricante.

Art. 49. A Secretaria da Receita Federal, com base nos dados
do Registro Especial, nas informações prestadas pelo importador, e
nas normas de enquadramento em classes de valor aplicáveis aos
produtos de fabricação nacional, deverá:
I - se aceito o requerimento, divulgar, por meio do Diário
Oficial da União, a identificação do importador, a marca comercial e
características do produto, o preço de venda a varejo, a quantidade
autorizada de vintenas e o valor unitário e cor dos respectivos selos
de controle;
II - se não aceito o requerimento, comunicar o fato ao requerente, fundamentando as razões da não aceitação.
§ l' O preço de venda no varejo de cigarro importado de marca
que também seja produzida no País não poderá ser inferior àquele
praticado pelo fabricante nacionaL
§ 2' Divulgada a aceitação do requerimento, o importador
terá o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento dos selos e retirá-los na Receita FederaL
§ 3' O importador deverá providenciar a impressão, nos selos
de controle, de seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, do Ministério da Fazenda (CGC-MF) e do preço de venda a
varejo dos cigarros.
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§ 4 Q OS selos de controle serão remetidos pelo importador ao
fabricante no exterior, devendo ser aplicado em cada maço, carteira,
ou outro recipiente, que contenha vinte unidades do produto, na
mesma forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal para
os produtos de fabricação nacional.
§ 5Q Ocorrendo o descumprimento do prazo a que se refere o §
2 fica sem efeito a autorização para a importação.
Q,

§ 6' O importador terá o prazo de noventa dias a partir da
data de fornecimento do selo de controle para efetuar o registro da
declaração da importação.

Art. 50. No desembaraço aduaneiro de cigarros importados
do exterior deverão ser observados:
I - se as vintenas importadas correspondem à marca comercial divulgada e se estão devidamente seladas, com a marcação no
selo de controle do número de inscrição do importador no CGC e do
preço de venda a varejo;
II - se a quantidade de vintenas importada corresponde à
quantidade autorizada; e
III - se na embalagem dos produtos constam, em língua portuguesa, todas as informações exigidas para os produtos de fabricação nacional.

Parágrafo único. A inobservância de qualquer das condições
previstas no inciso I sujeitará o infrator à pena de perdimento.
Art. 51. Sujeita-se às penalidades previstas na legislação,
aplicáveis às hipóteses de uso indevido de selos de controle, o importador que descumprir o prazo estabelecido no § 6' do art. 49.
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão
calculadas sobre a quantidade de selos adquiridos que não houver
sido utilizada na importação, se ocorrer importação parcial.
Art. 52. O valor tributável para o cálculo do IPI devido no desembaraço aduaneiro dos cigarros do código 2402.20.00 da Tipi será
apurado da mesma forma que para o produto nacional, tomando-se
por base o preço de venda no varejo divulgado pela SRF na forma do
inciso I do art. 49.
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Parágrafo único. Os produtos de que trata este artigo estão sujeitos ao imposto apenas por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Art. 53. O importador de cigarros sujeita-se, na condição de
contribuinte e de contribuinte substituto dos comerciantes varejistas, ao pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas segundo as mesmas normas aplicáveis aos fabricantes de cigarros nacionais.
Art. 54. O pagamento das contribuições a que se refere o artigo anterior deverá ser efetuado na data do registro da Declaração de
Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
Art. 55. Ficam reduzidos à metade os percentuais relacionados nos incisos I, II, III e V do art. 1º da Lei n'' 9.440, de 14 de março
de 1997, e nos incisos I, II e III do art. 1º da Lei n' 9.449, de 14 de
março de 1997.
Art. 56. O inciso IV do art. 1º da Lei nº 9.440 de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"IV - redução de cinqüenta por cento do imposto sobre
produtos industrializados incidente na aquisição de máquinas,
equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição».

Art. 57. A apresentação de declaração de bagagem falsa ou
inexata, sujeita o viajante a muIta correspondente a cinqüenta por
cento do valor excedente do limite de isenção, sem prejuízo do imposto devido.
Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa
que exercer as atividades relacionadas na alínea d) do inciso III do
§ 1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, sujeita-se à incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) às mesmas alíquotas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras.
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§ l' O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de
que trata este artigo é a empresa de factoring adquirente do direito
creditório.
§ 2' O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência
do fato gerador.
Art. 59. A redução do IOF de que trata o inciso V 110 art. 4' da
Lei n? 8.661, de 1993, passará a ser de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 60. O valor dos lucros distribuídos disfarçadamente, de
que tratam os arts. 60 a 62 do Decreto-Lei n' 1.598, de 1977, com as alterações do art. 20 do Decreto-Lei n" 2.065, de 26 de outubro de 1983,
serão, também, adicionados ao lucro líquido para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão
obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
§ 19 Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no ãmbito da legislação do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, os documentos emitidos pelo ECF devem
conter, em relação à pessoa física ou jurídica compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se pessoa física, ou no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), se pessoa jurídica, ambos
do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda
que resumida ou por códigos; e
c) a data e o valor da operação.

§ 2' Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o
manual, somente poderá ser utilizado com autorização específica da
unidade da Secretaria de Estado da Fazenda com jurisdição sobre o
domicílio fiscal da empresa interessada.
Art. 62. A utilização, no recinto de atendimento ao público, de
equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados
relativos a operações com mercadorias ou com a prestação de serviços somente será admitida quando estiver autorizada, pela unidade
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da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa, a integrar o ECF.

Parágrafo único. O equipamento em uso, sem a autorização a
que se refere o caput ou que não satisfaça os requisitos desta, poderá
ser apreendido pela Secretaria da Receita Federal ou pela Secretaria de Fazenda da unidade federada e utilizado como prova de qualquer infração à legislação tributária, decorrente de seu uso.

Art. 63. O disposto nos arts. 61 e 62 observará convênio a ser
celebrado entre a União, representada pela Secretaria da Receita Federal, e as unidades federadas, representadas no Conselho de Política
Fazendária (Confaz) pelas respectivas Secretarias de Fazenda.
Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos
créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por
cento do seu patrimônio conhecido.

§ l' Se o crédito tributário for formalizado contra pessoa física, no arrolamento devem ser identificados, inclusive, os bens e direitos em nome do cônjuge, não gravados com a cláusula de incomunicabilidade.
§ 2' Na falta de outros elementos indicativos, considera-se patrimônio conhecido, o valor constante da última declaração de rendimentos apresentada.
§ 3' A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens
e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 4' A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título,
dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da formalidade
prevista no parágrafo anterior, autoriza o requerimento de medida
cautelar fiscal contra o sujeito passivo.
§ 5' O termo de arrolamento de que trata este artigo será registrado independentemente de pagamento de custas ou emolumentos:
I no competente registro imobiliário, relativamente aos
bens imóveis;
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n - nos órgãos ou entidades, onde, por força de lei, os bens
móveis ou direitos sejam registrados ou controlados;
In - no Cartório de Títulos e Documentos e Registros Especiais do domicílio tributário do sujeito passivo, relativamente aos demais bens e direitos.
§ 6º AB certidões de regularidade fiscal expedidas deverão
conter informações quanto à existência de arrolamento.
§ 7º O disposto neste artigo só se aplica à soma de créditos de
valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 8º Liquidado, antes do seu encaminhamento para inscrição
em Dívida Ativa, o crédito tributário que tenha motivado o arrolamento, a autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
comunicará o fato ao registro imobiliário, cartório, órgão ou entidade
competente de registro e controle, em que o termo de arrolamento tenha sido registrado, nos termos do § 5', para que sejam anulados os
efeitos do arrolamento.
§ 9º Liquidado ou garantido, nos termos da Lei n" 6.830, de 22
de setembro de 1980, o crédito tributário que tenha motivado o arrolamento, após seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa,
a comunicação de que trata o parágrafo anterior será feita pela autoridade competente da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Art. 65. Os arts. 1º e 2º da Lei n? 8.397, de 6 de janeiro de 1992,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. l' O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias.
Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na
hipótese dos incisos V, alínea b, e VII, do art. 2º, independe da
prévia constituição do crédito tributário."

"Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida
contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário,
quando o devedor:
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III

caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar

bens;

IV
contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio; e
V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda
ao recolhimento do crédito fiscal:
a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua
exigibilidade;
b) põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros;
VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa,
que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;
VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando
exigível em virtude de lei;
VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário;
IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a
satisfação do crédito."
Art. 66. O órgão competente do Ministério da Fazenda poderá
intervir em instrumento ou negócio jurídico que depender de prova de
inexistência de débito, para autorizar sua lavratura ou realização,
desde que o débito seja pago por ocasião da lavratura do instrumento
ou realização do negócio, ou seja oferecida garantia real suficiente, na
forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 67. O Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, que, por
delegação do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setembro de 1969, regula o
processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 16. .
.
§ 4Q A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
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a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; e

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
§ 5º Ajuntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que
se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6º Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.»

«Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante."
«Art. 23.

.

.

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do
órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo.
§ 2º

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição
da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital,
se este for o meio utilizado.

§ 3º Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
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§ 4º Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo o do endereço postal, eletrônico oude fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal."

«Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira instãncia deverão ser qualificados
e identificados, tendo prioridade no julgamento aqueles em que
estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem
tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e
nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo."

«Art. 30.
§ 3º Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos
sobre produtos, exarados em outros processos administrativos
fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia
fiel, nos seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação;

b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos,
veículos e outros produtos complexos de fabricação em série, do
mesmo fabricante, com iguais especificações, marca e modelo..

«Art. 34.
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.»

Art. 68. Os processos em que estiverem presentes as circunstâncias de que trata o art. 27 do Decreto nº 70.235, de 1972, terão
prioridade de tratamento, na forma estabelecida em ato do Ministro
de Estado da Fazenda, na cobrança administrativa, no encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, na efetivação da inscrição e
no ajuizamento das respectivas execuções fiscais.
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Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham
por objeto a compra e forneciment~ de. bens aos consumidore.s, s.uteitam-Se às mesmas normas de incidência dos Impostos e contribuições
de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 70. Os dispositivos abaixo enumerados, da Lei nº 9.430,
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -

o § 2' do art. 44:

,,§ 2' As muItas a que se referem os incisos I e II do caput
passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e
duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;

b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei n'' 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;

c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.»
II -

o art. 47:

"Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até
o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.»
Art. 71. O disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, aplica-se, também, nas hipóteses de aquisições
de imóveis por pessoas jurídicas.
Art. 72. O § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n' 1.510, de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 1º A comunicação deve ser efetuada em meio maguético
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.»
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Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o §
4' do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido.

Art. 74. O art. 6º do Decreto-Lei n" 1.437, de 17 de dezembro
de 1975, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Parágrafo único. O Fundaf destinar-se-á, também, a fornecer recursos para custear:
a) o funcionamento dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda,
inclusive o pagamento de despesas com diárias e passagens referentes aos deslocamentos de conselheiros e da gratificação de
presença de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.708,
de 4 de outubro de 1971;

b) projetos e atividades de interesse ou a cargo da Secretaria da Receita Federal, inclusive quando desenvolvidos por pessoa juridica de direito público interno, organismo internacional
ou administração fiscal estrangeira.»

Art. 75. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração, cobrança e fiscalização da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo e inativo.

Art. 76. O disposto nos arts. 43, 55 e 56 não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados no órgão competente para a sua
apreciação, até 14 de novembro de 1997.
Art. 77. A aprovação de novos projetos, inclusive de expansão,
beneficiados com qualquer dos incentivos fiscais a que se referem o
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, com as posteriores alterações, o Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 1968, o Decreto-Lei
n? 1.435, de 16 de dezembro de 1975 e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, fica condicionada à vigência de:
I - lei complementar que institua contribuição social de intervenção no domínio econômico, incidente sobre produtos importados
do exterior pelos respectivos estabelecimentos beneficiados; e
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II - lei especifica, que disponha sobre critérios de aprovação
de novos projetos, visando aos seguintes objetivos:
a) estímulo à produção de bens que utilizem, predominantemente, matérias-primas produzidas na Amazônia Ocidental;
b) prioridade à produção de partes, peças, componentes e matérias-primas, necessários para aumentar a integração da cadeia produtiva dos bens finais fabricados na Zona Franca de Manaus;
c) maior integração com o parque produtivo instalado em outros pontos do território nacional;
d) capacidade de inserção internacional do parque produtivo;
e) maior geração de emprego por unidade de renúncia fiscal estimada; e
f) elevação dos níveis mínimos de agregação dos produtos
oriundos de estabelecimentos localizados na Zona Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental.

§ 1º O disposto no caput deste artigo deixará de produzir efeitos se O Poder Executivo não encaminhar ao Congresso Nacional, até
15 de março de 1998, os projetos de lei de que trata este artigo.
§ 2' Ficam extintos, a partir de 1º de janeiro de 2014, os benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no
caput deste artigo.
Art. 78. As obras fonográficas sujeitar-se-ão a selos e sinais
de controle, sem ônus para o consumidor, com o fim de identificar a
legítima origem e reprimir a produção e importação ilegais e a comercialização de contrafações, sob qualquer pretexto, observado
para esse efeito o disposto em regulamento.
Art. 79. Os ganhos de capital na alienação de participações
acionárias de propriedade de sociedades criadas pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal, com o propósito específico de contribuir
para o saneamento das finanças dos respectivos controladores, no
âmbito de Programas de Privatização, ficam isentos do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo fica condicionada à aplicação exclusiva do produto da alienação das participaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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ções acionárias no pagamento de dívidas dos Estados, Municípios ou
Distrito Federal.

Art. 80. Aos atos praticados com base na Medida Provisória
n" 1.602, de 14 de novembro de 1997, e aos fatos jurídicos dela decorrentes, aplicam-se as disposições nela contidas.
Art. 81. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - nessa data, em relação aos arts. 9', 37 a 42, 44 a 54, 64 a
68,74 e 75;
II - a partir de l' de janeiro de 1998, em relação aos demais
dispositivos dela constantes.
Art. 82.
I -

Ficam revogados:

a partir da data de publicação desta lei:

a) os seguintes dispositivos da Lei n" 4.502, de 1964:

1. o inciso IV acrescentado ao art. 4' pelo Decreto-Lei n" 1.199,
de 27 de dezembro de 1971, art. 5', alteração lª;
2. os incisos X, XIV e XX do art. 7';
3. os incisos XI, XIII, XXI, XXII, XXV, XXVII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV do art. 7', com as alterações
do Decreto-Lei n' 34, de 1966, art. 2', alteração 3';
4. o parágrafo único do art. 15, acrescentado pelo art. 2', alteração sexta, do Decreto-Lei n" 34, de 1966;
5. o § 3' do art. 83, acrescentado pelo art. I', alteração terceira,
do Decreto-Lei n" 400, de 1968;
6. o § 2' do art. 84, renumerado pelo art. 2', alteração vigésima
quarta, do Decreto-Lei n" 34, de 1966;
b) o art. 58 da Lei n'' 5.227, de 18 de janeiro de 1967;

c) o art. I' do Decreto-Lei n" 1.276, de I' de junho de 1973;
d) o § 1º do art. 18 da Lei n' 6.099, de 12 de setembro de 1974;

e) o art. 7' do Decreto-Lei n'' 1.455, de 7 de abril de 1976;

fJ

o Decreto-Lei n' 1.568, de 2 de agosto de 1977;
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g) os incisos IV e V do art. 4º, o art. 5', o art. 10 e os incisos lI,
Ill, V1 e V1II do art. 19, todos do Decreto-Lei n' 1.593, de 21 de dezembro de 1977;
h) o Decreto-Lei n'' 1.622, de 18 de abril de 1978;
i) o art. 2º da Lei nº 8.393, de 30 de dezembro de 1991;
j) o inciso V1I do art. 1º da Lei n'' 8.402, de 1992;
I) o art. 4' da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992;
m) os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994;
n) o art. 39 da Lei nº 9.430, de 1996;
II - a partir de 1º de janeiro de 1998:
a) o art. 28 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943;
b) o art. 30 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964;
c) o § l' do art. 260, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
d) os §§ l' a4º do art. 40 da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993;
e) o art. 10 da Lei n" 9.477, de 1997;
f) o art. 4' da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985 (valetransporte).
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a conceder
apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e Fica autorizado o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a programas de garantia de renda mínima instituídos por
Municípios que não disponham de recursos financeiros suficientes
para financiar integralmente a sua implementação.
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§ 1º O apoio a que se refere este artigo será restrito aos Municípios com receita tributária por habitante, incluídas as transferências constitucionais correntes, inferior à respectiva média estadual e
com renda familiar por habitante inferior à renda média familiar
por habitante do Estado.
§ 2º Sem prejuízo da diversidade dos programas passíveis de
serem implementados pelos Municípios, o apoio financeiro da União
terá por referência o limite máximo de beneficio por família dado
pela seguinte equação: Valor do Benefício por Família ~ R$ 15,00
(quinze reais) x número de dependentes entre zero e catorze anos [0,5 (cinco décimos) x valor da renda familiar per capita].
§ 3' O Presidente da República poderá corrigir o valor de R$
15,00 (quinze reais), quando este se mostrar inadequado para atingir os objetivos do apoio financeiro da União.
§ 4º O benefício estabelecido no § 2º deste artigo será, no minimo, eqnivalente a R$ 15,00 (quinze reais), observado o disposto no
art. 5' desta lei.

Art. 2' O apoio financeiro da União, de que trata o art. 1º, será
limitado a cinqüenta por cento do valor total dos respectivos programas municipais, responsabilizando-se cada Município, isoladamente ou em conjunto com o Estado, pelos outros cinqüenta por cento.
Parágrafo único. A prefeitura municipal que aderir ao programa previsto nesta lei não poderá despender mais do que quatro por
cento dos recursos a ele destinados com atividades intermediárias,
funcionais ou administrativas para sua execução.
Art. 3º Poderão ser computados, como participação do Município e do Estado no financiamento do programa, os recursos municipais e estaduais destinados à assistência socioeducativa, em horário
complementar ao da freqüência no ensino fundamental para os filhos e dependentes das famílias beneficiárias, inclusive portadores
de deficiência.

Parágrafo único. A assistência socioeducativa inclui o apoio
pedagógico aos trabalhos escolares, a alimentação e práticas desportivas oferecidas aos alunos.
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Art. 4º Os recursos federais serão transferidos mediante con"nio com o Município e, se for o caso, com o Estado, estipulando o
vZnvênio nOS termos da legislação vigente, a forma de acompanha~ento, o'controle e a fiscalização do programa municipal.
Art. 5º Observadas as condições definidas nos arts. 1· e 2º, e
sem prejuízO da diversidade de limites adotados pelos programas municipais os recursos federais serão destinados exclusivamente a famílias que'se enquadrem nos seguintes parâmetros, cumulativamente:
I
II -

renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo;
filhos ou dependentes menores de catorze anos; e
III - comprovação, pelos responsáveis, da matrícula e freqüência de todos os seus dependentes entre sete e catorze anos, em
escola pública ou em programas de educação especial.
§ 1. Para os efeitos desta lei, considera-se família a unidade
nuclear, eventualmente ampliada por outros individuos que com ela
possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de
seus membros.
§ 2. Serão computados para cálculo da renda familiar os valores concedidos a pessoas que j á usufruam de programas federais instituídos de acordo com preceitos constitucionais, tais como previdência rural, seguro-desemprego e renda mínima a idosos e deficientes,
bem como programas estaduais e municipais de complementação
pecuniária.
§ 3º Inexistindo escola pública ou vaga na rede pública na localidade de residência da criança, a exigência de que trata o inciso
III do caput deste artigo poderá ser cumprida mediante a comprovação de matrícula em escola privada.
§ 4· Será excluído do benefício, pelo prazo de cinco anos, ou definitivamente, se reincidente, o beneficiário que prestar declaração falsa, ou usar de qualquer outro meio ilícito para obtenção de vantagens.
§ 5º Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que gozar ilicitamente do auxílio será obrigado a efetuar o ressarcimento integral
da importância recebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Executivo, corrigida com base no índice de correção dos tributos federais.
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§ 6' Ao servidor público ou agente de entidade conveniada que
concorra para ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva produzir efeito perante o
programa, aplica-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos com base no índice de correção dos tributos federais.
§ 7' O descumprimento da freqüência escolar mínima por
parte da criança cuja família seja beneficiada pelo programa levará
à imediata suspensão do benefício correspondente.
Art. 6' Para efeito do disposto no art. 212 da Constituição Federal, não serão considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos despendidos pela União nos termos desta lei, assim como os gastos pelos Estados e Municípios na concessão
de benefícios pecuniários às famílias carentes, em complementação
do valor a que se refere o § 3' do art. 1'.
Art. 7' É vedada, para financiamento dos dispêndios gerados
por esta lei, a utilização dos recursos do salário-educação, contribuição social prevista no § 5' do art. 212 da Constituição Federal.
Art. 8' O apoio da União aos programas municipais será estendido gradualmente de 1998 até o ano 2002, dentro dos critérios e
condições previstos nesta lei.
§ l' A cada ano o apoio da União será estendido prioritariamente às iniciativas daqueles Municípios mais carentes, segundo o critério
da renda familiar per capita estabelecido no § I" do art. 1', obedecendose ao limite de vinte por cento do total desses Municípios existentes em
cada Estado da Federação, até que, no prazo definido neste artigo, todos os Municípios passíveis de ajuda sejam beneficiados.
§ 2' Aexecução do cronograma estabelecido neste artigo poderá ser acelerada, em função da disponibilidade de recursos.
§ 3' A partir do quinto ano, havendo disponibilidade de recursos e considerando-se os resultados do programa, poderá o Poder
Executivo estender a abrangência do programa para todos os Municípios brasileiros e para o Distrito Federal.

Art. 9' O apoio financeiro de que trata esta lei, no âmbito da
União, será custeado com dotação orçamentária específica, a ser
consignada a partir do exercício financeiro de 1998.
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§ 1º Nos exercícios subseqüentes, as dotações orçamentárias
poderão ficar condicionadas à desativação de programas ou entidades de políticas de cunho social compensatório, no valor igual aos
custos decorrentes desta lei.

§ 2° Os projetos de lei relativos a planos plurianuais e a diretrizes orçamentárias deverão identificar os cancelamentos e as
transferências de despesas, bem como outras medidas necessárias
ao financiamento do disposto nesta lei.
Art. 10. O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação e gestão do apoio financeiro de que trata esta lei no prazo de sessenta dias a partir de sua publicação.
Art. 11. Esta' lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

LEI N° 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº
6.015, de31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os registros públicos; acrescenta inciso
ao art. ir! da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro
de 1996, que trata da gratuidade dos atos
necessários ao exerctcio da cidadania; e altera os arts. 30 e 45 da Lei n!!. 8.935, de 18 de
novembro de 1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. lº O art. 30 da Lei n'' 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
alterada pela Lei n' 7.844, de 18 de outubro de 1989, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro
civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.
§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo
cartório de registro civil.
§ 2' O estado de pobreza será comprovado por declaração
do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.
§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.
§ 4º

(Vetado).

§ 5'

(Vetado).

§ 6º

(Vetado).

§ 7º

(Vetado).

§ 8º

(Vetado)."

Art. 2'

(Vetado).

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
«Art. 1º

.

VI - O registro civil de nascimento e o assento de óbito,
bem como a primeira certidão respectiva.»
Art. 4º

(Vetado).

Art. 5' O art. 45 da Lei n" 8.935, de 18 de novembro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 45. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
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Parágrafo único. Para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este
artigo.»

Art. 6" (Vetado).
Art. 7º Os Tribunais de Justiça dos Estados poderão instituir,
junto aos Ofícios de Registro Civil, serviços itinerantes de registros,
apoiados pelo poder público estadual e municipal, para provimento
da gratuidade prevista nesta lei.
Art. 8" Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias, contado da data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
LEI N' 9.535, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito

suplementar no valor de R$ 261.238.140,00,
para os fins que específica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 261.238.140,00 (duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e quarenta reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
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I - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 1996, no valor de R$ 104.000.000,00 (cento e
quatro milhões de reais);
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no valor de R$ 157.238.140,00 (cento e cinqüenta e sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e quarenta
reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento, na forma
indicada no Anexo II desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1997, págs. 29509/510.

LEI NO 9.536, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Regulamenta o parágrafo único do art.
49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' A transferência ex ofticio a que se refere o parágrafo
único do art. 49 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino,
em qualquer época do ano e independente da existência de vaga,
quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob Jurisdição nacional e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º A segurança da navegação, nas águas sob jurisdição
nacional, rege-se por esta lei.
§ 1º As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulaotes, os profissionais não-tripulantes e os passageiros nelas embarcados, ainda que fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nesta lei, respeitada, em águas estrangeiras,
a soberania do Estado costeiro.
§ 2º As embarcações estrangeiras e as aeronaves na superfície das águas sob jurisdição nacional estão sujeitas, no que couber,
ao previsto nesta lei.
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Art. 2Q Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
I - Amador - todo aquele com habilitação certificada pela
autoridade marítima para operar embarcações de esporte e recreio,
em caráter não-profissional;
II - Aquaviário - todo aquele com habilitação certificada
pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional;
III - Armador- pessoa fisica oujurídica que, em seu nome e
sob sua responsabilidade, apresta a embarcação com fins comerciais,
pondo-a ou não a navegar por sua conta;
IV - Comandante (também denominado Mestre, Arrais ou
Patrão) - tripulante responsável pela operação e manutenção de
embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo;
V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição
na autoridade marítima e suscetivel de se locomover na água, por
meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas;
VI - Inscrição da embarcação - cadastramento na autoridade marítima, com atribuição do nome e do número de inscrição e
expedição do respectivo documento de inscrição;
VII - Inspeção Naval- atividade de cunho administrativo,
que consiste na fiscalização do cumprimento desta lei, das normas e
regulamentos dela decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar
aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações
de apoio;
VIII - Instalação de apoio - instalação ou equipamento, localizado nas águas, de apoio à execução das atividades nas plataformas
ou terminais de movimentação de cargas;
IX - Lotação - quantidade máxima de pessoas autorizadas
a embarcar;
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x - Margens das águas - as bordas dos terrenos onde as
águas toc,:n;, em regime de cheia normal sem transbordar ou de prearoar de slzlgLa;
XI - Navegação em mar aberto - a realizada em águas
marítimas consideradas desabrigadas;
XII - Navegação Interior - a realizada em hidrovias interiores, assim consider?~os rios, l~gos, canais, ~agoas, baías, angras,
enseadas e áreas marítimas consideradas abngadas;
XIII - Passageiro - todo aquele que, não fazendo parte da
tripulação nem sendo profissional não-tripulante prestando serviço
profissional a bordo, é transportado pela embarcação;
XIV - Plataforma - instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas
com a pesquisa, exploração e explotação dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo;
XV - Prático - aquaviário não-tripulante que presta serviços de praticagem embarcado;
XVI - Profissional não-tripulante - todo aquele que, sem
exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação,
presta serviços eventuais a bordo;
XVII - Proprietário - pessoa física ou jurídica, em nome de
quem a propriedade da embarcação é inscrita na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal Marítimo;
XVIII - Registro de Propriedade da Embarcação - registro no
Tribuoal Maritimo, com a expedição da Provisão de Registro da Propriedade Maritima;
XIX - Tripulação de Segurança - quantidade mínima de tripulantes necessária a operar, com segurança, a embarcação;
XX - Tripulante - aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, na operação da embarcação;
XXI - Vistoria - ação técnico-administrativa, eventual ou
periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção
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da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade de
embarcações e plataformas.
Art. 3º Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de
embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
Parágrafo único. No exterior, a autoridade diplomática representa a autoridade marítima, no que for pertinente a esta lei.

Art. 4º São atribuições da autoridade marítima:
I -

elaborar normas para:

a) habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores;

b) tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;
c) realização de inspeções navais e vistorias;
d) arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação das embarcações;
e) inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade;
fJ cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacionais;

g) registro e certificação de helipontos das embarcações e plataformas, com vistas à homologação por parte do órgão competente;
h) execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais
sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição nacional, no que
concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem prejuízo das obrigações frente aos demais órgãos competentes;
i) cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, no que diz respeito à salvaguarda da
vida humana e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores;
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j) cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras;
I) estabelecimento e funcionamento de sinais e auxílios à navegação;
m) aplicação de penalidade pelo Comandante;
li - regulamentar o serviço de praticagem, estabelecer as
onas de praticagem em que a utilização do serviço é obrigatória e es~ecificar as embarcações dispensadas do serviço;
III - determinar a tripulação de segurança das embarcações,assegurado às partes interessadas o direito de interpor recurso,
quando discordarem da quantidade fixada;
IV - determinar os equipamentos e acessórios que devam
ser homologados para uso a bordo de embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação;
V - estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de segurança para embarcações e plataformas;
VI - estabelecer os limites da navegação interior;
VII - estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção da poluição por parte de
embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio;
VIII - definir áreas marítimas e interiores para constituir refúgios provisórios, onde as embarcações possam fundear ou varar,
para execução de reparos;
IX - executar a inspeção naval;
X - executar vistorias, diretamente ou por intermédio de
delegação a entidades especializadas.

Art. 5· A embarcação estrangeira, submetida à inspeção naval, que apresente irregularidades na documentação ou condições
operacionais precárias, representando ameaça de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança do tráfego aquaviário, pode ser ordenada a:
I li -

não entrar no porto;
não sair do porto;
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sair das águas jurisdicionais;
arribar em porto nacional.

IV
Art. 6 2 A autoridade marítima poderá delegar aos municípios
a-

fi scalização do tráfego de embarcações que ponham em risco a inte!dade física d~ .qualquer 'p~ssoa nas áreas adjacentes às praias,

goe r sejam marttimas, flUVIaIS ou lacustres,
q1.1

CAPÍTULOIl
Do Pessoal

Art. 7 2

Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação
tabelecido pela autoridade marítima para o exercício de cargo e
f~l1ções a bordo das embarcações.
parágrafo único. O embarque e desembarque do tripulante
Ule t e -s e às regras do seu contrato de trabalho,
s1.1b
Art. 8 2 Compete ao Comandante:

I cumprír e fazer cumprir a bordo, a legislação, as normas
regulamentos,
bem como os atos e as resoluções internacionais
S ·
e atificados
o
'1
pe Io B rasu;
r
11 _ cumprír e fazer cumprir a bordo, os procedimentos estalecidos para a salvaguarda da.vida humana, para a preservação do
~eio ambiente e para a segurança da navegação, da própria embar. ão e da carga;
caç 111 'I'ma a b or d o;
manter a diISCIp
IV - proceder:
a) à lavratura, em viagem, de termos de nascimento e óbito
.....-i doa

a bordo, nos termos da legislação específica;

ocoJ-,.. ....
b) ao inventárío e à arrecadação dos bens das pessoas que fale-

Ul a bordo entregando-os à autoridade competente, nos termos

ere
cda
legisI aç a- o especi'fiica;

c) à realização de casamentos e aprovação de testamento in exnos termos da legislação específica;
tre'I",l/ ,
~;s

V -

comunicar à autorídade marítima:
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a) qualquer alteração dos sinais náuticos de auxílio à navegação e qualquer obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar;

b) acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua embarcação;
c) infração desta lei ou das normas e dos regulamentos dela decorrentes, cometida por outra embarcação.

Parágrafo único. O descumprimento das disposições contidas
neste artigo sujeita o Comandante, nos termos do art. 22 dessa lei,
às penalidades de multa ou suspensão do certificado de habilitacão,
que podem ser cumulativas.
Art. 9" Todas as pessoas a bordo estão sujeitas à autoridade
do Comandante.
Art. 10. O Comandante, no exercicio de suas funções e para
garantia da segurança das pessoas, da embarcação e da carga transportada, pode:
I tinente;
Il -

impor sanções disciplinares previstas na legislação per-

ordenar o desembarque de qualquer pessoa;
ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento, se necessário com algemas, quando imprescindível para a manutenção da integridade física de terceiros, da embarcação ou da carga;
IV - determinar o alijamento de carga.

In -

Art. 11. O Comandante, no caso de impedimento, é substituído por outro tripulante, segundo a precedência hierárquica, estabelecida pela autoridade marítima, dos cargos e funcões a bordo das
embarcações.
CAPÍTULO III
Do Serviço de Praticagem
Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por
força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação.
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Art. 13. Ü serviço de praticagem será executado por práticos
devidamente habilitados, individualmente, organizados em associações ou contratados por empresas.
§ F A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos
requisitos estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida
especificamente para cada zona de praticagem, após a aprovação em
exame e estágio de qualificação.
§ 2 2 A manutenção da habilitação do prático depende do cumprimento da freqüência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima.
§ 3 2 É assegurado a todo prático, na forma prevista no caput
deste artigo, o livre exercício do serviço de praticagem.
§ 4 2 A autoridade marítima pode habilitar comandantes de navios de bandeira brasileira a conduzir a embarcação sob seu comando
no interior de zona de praticagem específica ou em parte dela, os
quais serão considerados como práticos nesta situação exclusiva.
Art. 14. Ü serviço de praticagem, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas.
Parágrafo único. Para assegurar o disposto no caput deste artigo, a autoridade marítima poderá:
I - estabelecer o número de práticos necessário para cada
zona de praticagem;
II - fixar o preço do serviço em cada zona de praticagem;
III - requisitar o serviço de práticos.
Art. 15. Ü prático não pode recusar-se à prestação do serviço
de praticagem, sob pena de suspensão do certificado de habilitação,
ou em caso de reincidência, cancelamento deste.

CAPÍTULÜrv
Das Medidas Administrativas
Art. 16. A autoridade marítima pode adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão do certificado de habilitação;
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U - apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saida
de embarcação;
UI - embargo de construção, reparo ou alteração das características de embarcação;
N - embargo da obra;
V - embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas.
§ 12 A imposição das medidas administrativas não elide as penalidades previstas nesta lei, possuindo caráter complementar a elas.
§ 2 2 As medidas administrativas serão suspensas tão logo sanados os motivos que ensejaram a sua imposição.

Art. 17. A embarcação apreendida deve ser recolhida a local
determinado pela autoridade marítima.

§ 1º A autoridade marítima designará responsável pela guarda de embarcação apreendida, o qual poderá ser seu proprietário,
armador, ou preposto.
§ 2º A irregularidade determinante da apreensão deve ser sanada no prazo de noventa dias, sob pena de a embarcação ser leiloada ou incorporada aos bens da União.

Art. 18. O proprietário, armador ou preposto responde, nesta
ordem, perante a autoridade marítima, pelas despesas relativas ao
recolhimento e gnarda da embarcação apreendida.
Art. 19. Os danos causados aos sinais náuticos sujeitam o
causador a repará-los ou indenizar as despesas de quem executar o
reparo, independentemente da penalidade prevista.

Art. 20. A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de interesse de quem estiver
em débito decorrente de infração desta lei, até a sua quitação.
Art. 21. O procedimento para aplicação das medidas administrativas obedecerá ao disposto no Capítulo V
Parágrafo único. Para salvaguarda da vida humana e segurança da navegação, a autoridade marítima poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente.
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CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 22. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se inicia com o auto de infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 23. Constatada infração, será lavrado Auto de Infração
pela autoridade competente designada pela autoridade marítima.
§ 1º Cópia do Auto de Infração será entregue ao infrator, que
disporá de quinze dias úteis, contados da data de recebimento do
auto, para apresentar sua defesa.
§ 2º Será considerado revelo infrator que não apresentar sua
defesa.
Art. 24. A autoridade a que se refere o artigo anterior disporá de trinta dias para proferir sua decisão, devidamente fundamentada.
§ 1º Da decisão a que se refere o caput deste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contado
da data da respectiva notificação, dirigido à autoridade superior
designada pela autoridade marítima, que proferirá decisão no prazo
e forma previstos no caput .
§ 2' Em caso de recurso contra a aplicação da pena de multa,
será exigido o depósito prévio do respectivo valor, devendo o infrator
juntar, ao recurso, o correspondente comprovante.
Art. 25. As infrações são passíveis das seguintes penalidades:
I
multa;
11 - suspensão do certificado de habilitação;
111 - cancelamento do certificado de habilitação;
IV - demolição de obras e benfeitorias.
Parágrafo único. As penalidades previstas nos incisos I e IV
poderão ser cumuladas com qualquer das outras.
Art. 26. O Poder Executivo fixará anualmente o valor das
multas, considerando a gravidade da infração.
Art. 27. A pena de suspensão não poderá ser superior a doze
meses.
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Art. 28. Decorridos dois anos de imposição da pena de cancelamento o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os requisitos estabelecidos para a certificação de habilitação.
Art. 29. A demolição, ordenada pela autoridade marítima, de
obra ou benfeitoria será realizada pelo infrator, que arcará também
com as despesas referentes à recomposição do local, restaurando as
condições anteriormente existentes para a navegação.
Parágrafo único. A autoridade marítima poderá providenciar diretamente a demolição de obra e a recomposição do local, por seus próprios meios ou pela contratação de terceiros, às expensas do infrator.
Art. 30.

I
II
III
tóxica;
IV -

São circunstâncias agravantes:

reincidência;
emprego de embarcação na prática de ato ilícito;
embriaguez ou uso de outra substância entorpecente ou
grave ameaça à integridade física de pessoas.

Art. 31. A aplicação das penalidades para as infrações das normas baixadas em decorrência do disposto na alínea b do inciso I do
art. 4· desta lei, cometidas nas áreas adjacentes às praias, far-sa-á:
I - na hipótese prevista no art. 6' desta lei, pelos órgãos municipais competentes, no caso da pena de multa, sem prejuízo das penalidades previstas nas leis e posturas municipais;
II - pela autoridade competente designada pela autoridade
marítima, nos demais casos.

Art. 32. Ressalvado o disposto no § 2' do art. 24 desta lei, o infrator disporá do prazo de quinze dias coITidos, a contar da intimação, para pagar a multa.
Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei
específica, aí incluídos os ocorridos nas plataformas, serão apurados
por meio de inquérito administrativo instaurado pela autoridade
marítima, para posterior julgamento no Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é vedada a
aplicação das sanções previstas nessa lei antes da decisão final do
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Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for constatada no curso de inquérito administrativo para apurar fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese de poluição das águas.
Art. 34.
desta lei:

Respondem solidária e isoladamente pelas infrações

I
no caso de embarcação, o proprietário, o armador ou preposto;
II
o proprietário ou construtor da obra;
III
a pessoa física ou jurídica proprietária de jazida ou que
realizar pesquisa ou lavra de minerais;
IV - o autor material.

Art. 35. As multas, exceto as previstas no inciso I do art. 31,
serão arrecadadas pela autoridade marítima, sendo o montante auferido empregado nas atividades de fiscalização desta lei e das normas decorrentes.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 36. As normas decorrentes desta lei obedecerão, no que
couber, aos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil,
especificamente aos relativos à salvaguarda da vida humana nas
águas, à segurança da navegação e ao controle da poluição ambiental causada por embarcações.
Art. 37. A argüição contra normas ou atos baixados em decorrência desta lei será encaminhada à autoridade que os aprovou 8, em
grau de recurso, à autoridade à qual esta estiver subordinada.
Art. 38. As despesas com os serviços a serem prestados pela
autoridade marítima, em decorrência da aplicação desta lei, tais
como vistorias, testes e homologação de equipamentos, pareceres,
perícias, emissão de certificados e outros, serão indenizadas pelos
interessados.
Parágrafo único. Os emolumentos previstos neste artigo terão
seus valores estipulados pela autoridade marítima e serão pagos no
ato da solicitação do serviço.
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Art. 39. A autoridade marítima é exercida pelo Ministério da
Marinha.
Art. 40. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de cento e oitenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 41. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a
data de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se o Decreto-Lei n" 2.161, de 30 de abril de
1940; os §§ l' e 2' do art. 3', o art. 5' e os arts. 12 a 23 do Decreto-Lei
n" 2.538, de 27 de agosto de 1940, o Decreto-Lei n" 3.346, de 12 de junho de 1941; o Decreto-Lei n" 4.306, de 18 de maio de 1942; o Decreto-Lei n' 4.557, de 10 de agosto de 1942; a Lei n' 5.838, de 5 de dezembro de 1972; e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Gustavo Krause
LEI N° 9.538, DE 12 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito suplementar
no vaiar de R$ 300.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei;
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
suplementar no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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ais), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito, realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO

de 15.12.1997, pág. 29949.

LEI Nº 9.539, DE 12 DE DEZEMBRODE 1997
Dispõe sobre a Constituição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Observadas as disposições da Lei nº 9.311, de 24 de
outubro de 1996, a Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira (CPMF) incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no
prazo de vinte e quatro meses, contado a partir de 23 de janeiro de
1997.
Art. 2º Ficam incluídos entre as entidades relacionadas no inciso 111 do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, os fundos
de investimentos instituídos pela Lei nº 9.477, de 24 dejulho de 1997.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
LEI Nº 9.540, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de R$ 104.235.950,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de
R$ 104.235.950,00 (cento e quatro milhões, duzentos e trinta e cinco
mil, novecentos e cinqüenta reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos vinculados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),
na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1997, págs. 30197/30198.
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LEI Nº 9.541, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 41.357.623, 00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 41.357.623,00 (quarenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotação orçamentária consignada
no vigente orçamento, no valor de R$ 136.363,00 (cento e trinta e seis
mil, trezentos e sessenta e três reais), na forma do Anexo II desta lei;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores, no valor de R$ 41.221.260,00 (quarenta e um milhões, duzentos e vinte e
um mil, duzentos e sessenta reais), na forma do Anexo III desta lei.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A., na forma indicada no Anexo IV desta lei, nos valores especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pãgs. 30198/30200.
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LEI Nº 9.542, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, emfavordoMinistérío da Agricultura e doAbastecimento e
do Ministério da Fazenda, crédito especial
até o limite de R$ 4.407.770,00, para os fins
que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nf!9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de R$4.407.770,00 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30200/30201.
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LEI Nº 9.543, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 138.360,00,
para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 138.360,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos
e sessenta reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), na forma indicada no Anexo 111 desta lei, no montante especificado.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pág. 30202.
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LEI Nº 9.544, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
especial até o limite de R$ 478.491.529,00,
para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 478.491.529,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões,
quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e nove reais)
em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias e da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme indicado, respectivamente, nos Anexos II e
III desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30202/30203.
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LEI Nº 9.545, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$ 2.400.000,00, para os fins que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pág. 30204.
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LEI N" 9.546, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00, para os fins que
especifica.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997. págs. 30204130205.
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LEI Nº 9.547, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União -Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$159.600,OO,paraos fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
especial até o limite de R$ 159.600,00 (cento e cinqüenta e nove mil e
seiscentos reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pág. 30205.
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LEI Nº 9.548, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em fauordo Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 18.309.930,00,
para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 18.309.930,00 (dezoito milhões, trezentos e nove mil, novecentos e trinta reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2 Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo 11desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada no Anexo IH desta lei, no montante especificado.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pág. 30206.
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LEI Nº 9.549, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 5.522.592,00, para
os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor de
R$ 5.522.592,00 (cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), na forma indicada
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30206/30207.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8859
LEI W 9.550, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial até o limite deR$1.336.000,OO, para os
fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial até o
limite de R$ 1.336.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30207/30208.

LEI Nº 9.551, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar até o limite de
R$ 753. 745.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Ren. Fed. Brasil. Brasília. v. 189. n. 12. t. 1. u. 8735-8913. dez. 1997
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar até o limite de R$ 753.745.000,00 (setecentos e cinqüenta e três
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento, na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30208/30209.

LEI N' 9.552, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 C)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de
R$ 9.984.866,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26
(*) Retificada no DO de 24.12.1997 (pág. 9394 desta obra).
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ereiro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do
de fe~ecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do TurisAbaS édito suplementar até o limite de R$ 9.984.866,00 (nove milhões,
mo, Cfentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais),
n;;;:catender às programações constantes do Anexo I desta lei.
p Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artinterio r decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
go Ânexo U desta lei, nos montantes especificados.
no Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterad
receita do Instituto Brasileiro de Turismo, na forma indicada
a aAnexos UI e IV desta lei, nos montantes especificados.
nos
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30208/30209.

LEI NO 9.553, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto e do Ministério da Cultura) crédito especial até o limite de R$ 7.352.031,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto e do Ministério da Cultura, crédito especial até o limite
de R$ 7.352.031,00 (sete milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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trinta e um reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento de dotações no valor de R$ 4.642.031,00
(quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trinta e um reais),
conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
próprios, no montante de R$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e
dez mil reais).
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das unidades da Administração indireta, na forma
indicada nos Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 18.12.1997, págs. 30213/30217.

LEI N' 9.554, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
especial até o limite de R$ 25.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p- 8735-8913, dez. 1997
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do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1ee 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento, na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pága. 30217/30218.

LEI Nº 9.555, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, emfavordo Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 25.126.464,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 25.126.464,00 (vinte e cinco milhões,
cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 19.728.235,00 (dezenove milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;
H - excesso de arrecadação da fonte 250, Recursos Diretamente Arrecadados, no valor de R$ 4.479.229,00 (quatro milhões,
quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais);
IH - excesso de arrecadação da fonte 129, Recursos de Concessões e Permissões, no valor de R$ 919.000,00 (novecentos e dezenove
mil reais).

Art. 30 Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º desta lei,
ficam alteradas as receitas das entidades vinculadas, na forma indicada no Anexo HI desta lei, nos valores especificados.
Art. 4 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176 0 da Independência e 109 0
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, páge. 30218/30223.

LEI Nº 9.556, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 933.227.391,00, para as fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$9 33.227.391,00 (novecentos e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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trinta e três milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa
e um reais), para atender às programações constantes do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30223/30225.

LEI Nº 9.557, DE 17 DE DEZEMBRODE 1997
Acrescenta incisos ao § L" do art. 1'2 da
Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º 0§1ºdoart.1ºdaLein'8.691,de28dejulhode1993,
passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
.
«Art. 1!:!
§ l'
.
XXVIII - Fundação Casa de Rui Barbosa;
XXIX - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro.»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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LEI NO 9.558, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a absorção pela União, de
obrigação do Departamento Nacional de Eetradas de Rodagem (DNER).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a Seguinte lei:
Art. 1Q Fica a União autorizada a assumir o saldo devedor
da operação de crédito interno contratada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) junto ao Banco do Brasil
S.A., em 16 de novembro de 1977, no valor originário equivalente
a US$ 220,000,000.00 (duzentos e vinte milhões de dólares norteamericanos), acrescido dos encargos contratualmente ajustados.
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
LEI NQ 9.559, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivoa abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Fazenda e do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$ 30.994.788,00,
para os fins que especifica,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de
R$ 30.994.788,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e quatro mil,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t, 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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setecentos e oitenta e oito reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pégs. 30357/30360

LEI Nº 9.560, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar até o limite de R$ 72.200.891,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar até o limite de
R$ 72.200.891,00 (setenta e dois milhões, duzentos mil, oitocentos e
noventa e um reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior docorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam alteradas as receitas das entidades da Administração indireta, na forma
indicada nos Anexos IH e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei, entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pégs. 30360/30366.

LEI N" 9.561, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em fauordo Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 2.442.484,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 2.442.484,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes do cancelamento parcial da dotação indicada no Anexo H, desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pág. 30367.
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LEI N' 9.562, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até

o limite de R$ 6.600.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
do órgão, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pág. 30367.

LEI N' 9.563, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 100.200.000,00, para os fins que
específica.
.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 100.200.000,00 (cem milhões e duzentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de operação de crédito, firmada entre a União e o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais);
II - da anulação parcial da dotação orçamentária consignada
no vigente orçamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pág. 30368.

LEI Nº 9.564, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Minas e
Energia e do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor global
de R$ 29.693.096,OO,para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 29.693.096,00
(vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e três mil, noventa e
seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R$
29.324.422,00 (vinte e nove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais), conforme Anexo II desta lei;
II - excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, no valor de R$ 368.674,00 (trezentos e sessenta e oito mil. seiscentos e setenta e quatro reais).

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. F e 2Q, fica alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, da Fundação Centro Tecnológico para Informática e da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, na forma indicada
nos Anexos III a VI desta lei, nos montantes especificados.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176" da Independência e109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30369/30372.
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LEI Nº 9.565, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Presidência da República,
da Câmara dos Deputados, do Ministério da
Justiça e do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor global de R$ 32.156.092,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República, da Câmara dos Deputados, do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no
valor global de R$ 32.156.092,00 (trinta e dois milhões, cento e cinqüenta e seis mil, noventa e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de superavit financeiro e do
excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do Fundo de
Administração do Hospital das Forças Armadas e do Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados, na forma indicada no Anexo 11 desta lei,
nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30373/30374.
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LEI Nº 9.566, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favordo Ministério dos Transportes e do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito especial até o limi-

te de R$ 26.430.942,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 26.430.942,00 (vinte e
seis milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e dois
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - de remanejamento de dotações orçamentárias indicadas
no Anexo II desta lei;
II - de superavit financeiro do Tesouro;
III - de doação.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1a e 2º desta lei,
ficam alteradas as receitas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Fundo da Marinha
Mercante (FMM), na forma indicada no Anexo III desta lei, e nos valores especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; I76º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30375/30376.
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LEI Nº 9,567, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, crédito suplementar até o limite de
R$ 20.579.700,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$ 20,579,700,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e nove
mil e setecentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados,
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. lº e 2º desta lei,
ficam alteradas as receitas do Fundo Federal Agropecuário (FFAP) e
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), na forma indicada no Anexo II desta lei, e no
montante especificado,
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30377/30378.
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LEI Nº 9.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em fauor da Presidência da República
e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.484.299,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), crédito suplementar no valor de R$ 5.484.299,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), na
forma indicada no Anexo III desta lei.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pága. 30378/30379.
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LEI Nº 9.569, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 320.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
suplementar no valor de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos das Operações Oficiais de Crédito, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 19.12.1997, pág. 30379.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997
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LEI Nº 9.570, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Drçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito
suplementar até o limite de R$ 6.117.890,00,
para os fins que especifica:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar até o limite de R$ 6.117.890,00 (seis milhões, cento e dezessete
mil, oitocentos e noventa reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30379/30380.

LEI Nº 9.571, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Saúde e
do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 266.063.703,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$
266.063.703,00 (duzentos e sessenta e seis milhões, sessenta e três
mil, setecentos e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30380/30381.

LEI Nº 9.572, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 6.620.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 6.620.000,00 (seis milhões, seiscentos e vinte mil reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pág. 30381

LEI N' 9.573, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 11. 781.934,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997),
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$ 11.781.934,00 (onze milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pág. 30382.

LEI Nº 9.574, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 150.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação, indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, pégs. 30382/30383.
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LEI Nº 9.575, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor total de
R$ 125.446.182,00, para os fins que eepecifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor total
de R$ 125.446.182,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e
quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - Do cancelamento parcial de dotações no valor de
R$ 26.204.971,00 (vinte e seis milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais), conforme indicado no Anexo II desta lei; e
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 99.241.211,00 (noventa e nove
milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e onze reais).
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma indicada nos Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1997, págs. 30383/30456.
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LEI Nº 9.576, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 30.652.145,00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de R$ 30.652.145,00 (trinta milhões, seiscentos e
cinqüenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação, indicada no
Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados naDO de 19.12.1997, pãga. 30456/30457.
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LEI N' 9.577, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Justiça, Tribunal de Contas da União, Senado
Federal, Câmara dos Deputados, Ministério
da Marinha, Ministério da Aeronáutica,
Presidência da República e Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor global de
R$ 36.226.927, 00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Socialdaynião (Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da -Iustiça, Tribunal de
Contas da União, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Marinha, Minist~rio da ~eronáutica, Presidência da Repúbl!ca e Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, credito suplementar no valor global de R$ 36.226.927,00 (trinta e seis
milhões duzentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, na
forma indicada no Anexo 111 desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30557/30564.
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LEI Nº 9.578, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos da Lei n" 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 10, 11, 12 e 18 da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 10
.
c) embarcações mercantes estrangeiras em alto mar, no caso
de estarem envolvidas em qualquer acidente marítiroo ou incidente de navegação, no qual tenha pessoa física brasileira perdido
a vida ou sofrido feriroentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou instalações brasileiras ou ao meio marínho, de acordo com as normas do Direito Internacional;
i) os proprietários, armadores, locatários, carregadores,
consignatários, e seus prepostos, no Brasil, de embarcações mercantes estrangeiras;
j) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das águas interiores e do mar territorial brasileiros, sob e sobre a zona econõmica exclusiva e a
plataforma continental brasileira e que, por erro ou inadequação
de projeto ou execução ou pela não-observância de especificações
técnicas de materiais, métodos e processos adequados, ou, ainda, por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas
obras originais, atentem contra a segurança de navegação;
l) toda pessoa jurídica ou física envolvida, por qualquer forma ou motivo, em acidente ou fato da navegação, respeitados os
demais instrumentos do Direito Interno e as normas do Direito
Internacional;
m) ilhas artificiais, instalações estruturas, bem como embarcações de qualquer nacionalidade empregadas em operações
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elacionadas com pesquisa científica marinha, prospecção, exr loração, produção, armazenamento e beneficiamento dos re~ursos naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na
zona econômica exclusiva e na plataforma continental brasileiros respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados
pelo País e as normas do Direito Internacional».

"Art. 11. .
Parágrafo único.

.
.

.

......'h" .~~ .~~;;[;~. d~ ·E~t~d~~ ·~~t;~~~~;;~~ ·~tii'i~·~·d~~ .~~;~. fi'~~' ~~'merciais».

"Art. 12 .

.......h)" ~'~i~~ ';;;~;;;i'h~d;;~~;""""""""""""""""""""""""""'"
i) pelos armadores.
......................................................................................................»

"Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação têm
valor probatório e se presumem certas, sendo porém suscetíveis
de reexame pelo Poder Judiciário."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
LEI N' 9.579, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 4.935.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$ 4.935.000,00 (quatro milhões,
novecentos e trinta e cinco mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexa II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma indicada rios Anexos IH e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30565/30566.

LEI Nº 9.580, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 2.239. 612, 00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 2.239.612,00 (dois milhões, duzentos e
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trinta e nove mil, seiscentos e doze reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto.noartigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita da Fundação Instituto de Pésquisa Econõmica Aplicada
(Ipea), na forma indicada nos Anexos III e IV desta lei, no montante
especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30567/30568.

LEI Nº 9.581, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 35.358.083,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito suplementar no valor de R$ 35.358.083,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, oitenta e três reais), em favor
de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8888

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, pág. 30568.

LEI Nº 9.582, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 40.023.300,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito
especial até o limite de R$ 40.023.300,00 (quarenta milhões, vinte e
três mil e trezentos reais), em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, pág. 30569.

LEI N' 9.583, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo e do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar até o
limite de R$ 40.820.514,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
crédito suplementar até o limite de R$ 40.820.514,00 (quarenta milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e quatorze reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo U desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam alteradas as receitas das diversas unidades, na forma indicada nos Anexos UI e IV desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30570/30573.

LEI NO 9.584, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi-

nistério da Justiça e do Tribunal de Contas
da União, crédito suplementar no valor global de R$ 22.820.574,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 22.820.574,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo n desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2º, fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
Anexo In desta lei.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30573/30574.

LEI N' 9.585, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar até o limite de R$ 2.513.638.074,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n' 9.438, e 26 de fevereiro de 1997, crédito suplementar até
o limite de R$ 2.513.638.074,00 (dois bilhões, quinhentos e treze milhões, seiscentos e trinta e oito mil e setenta e quatro reais), em favor
de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30574/30585.
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LEI N' 9.586, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério Público da
União e de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de
R$ 30.297.451,00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orça=entos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério Público da União e de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 30.297.451,00 (trinta milhões, duzentos e noventa e
sete mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada a receita do Fundo Partidário, na forma indicada no Anexo UI
desta lei, no montante especificado.
Art. 4'

Esta lei entra em vigor na data e sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30586/30603.
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LEI Nº 9.587, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Autoriza o Poder Judiciário a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União} em favor do Ministério da Educaçâo e do Desporto, do Ministério da Cultura
e do Gabinete do Ministro Extraordinário
dos Esportes, crédito suplementar no valor
total de R$ 24.984.807,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de '26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, do Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor total de
R$ 24.984.807,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e
quatro mil e oitocentos e sete reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada a receita das diversas unidades da Administração indireta, na
forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30604/30614.
(*) Retificada no DO de 31.12.1997 (pág. 9394 desta obra).
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LEI N' 9.588, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 211.070.699,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério da
Educação e do Desporto e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
global de R$ 211.070.699,00 (duzentos e onze milhôes, setenta mil,
seiscentos e noventa e nove reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotaçôes indicadas
no Anexo H desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Fundação Universidade Federal de Sergipe, da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e da Companhia de
Desenvolvimento de Barcarena na forma indicada nos Anexos IH e
IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30614/30618.
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LEI Nº 9.589, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 548.708.059,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei;
Art. l' Fica óPoder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de
1997), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$ 548.708.059,00 (qninhentos e
quarenta e oito milhões, setecentos e oito mil, cinqüenta e nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo n desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1e e 2' desta lei,
ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social e
do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma indicada nos
Anexos In e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30619J30620.
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LEI Nº 9.590, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 2.410.520,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, de que trata a Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de
1997, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 2.410.520,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil e quinhentos e vinte reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de contratação de operação de crédito,
firmada entre a União e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), e do cancelamento parcial da dotação indicada no Anexo H desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Em conseqüência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Banco Central do Brasil, conforme demonstrado no Anexo
IH desta lei.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, pág. 30621.
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LEI N· 9.591, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até
o limite de R$ 116.592.648,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
R$ 116.592.648,00 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e noventa
e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias do órgão, conforme indicado no Anexo 11 desta lei.
Art. 3Q Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na forma indicada no Anexo 111 desta lei, nos valores especificados.
Art. 4 Q

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176· da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30621/30628.
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LEI Nº 9.592, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito especial
até o limite de R$ 5.316.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em
favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de
R$ 5.316.000,00 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.12.1997, págs. 30628/30629.

LEI Nº 9.593, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no valor de R$ 68.083.217,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 68.083.217,00 (sessenta e oito milhões, oitenta e três mil, duzentos e dezessete reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação de recursos provenientes de superauit
financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996;
III - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados; e
IV - da incorporação de recursos provenientes de receitas vinculadas.
Art. 3º Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, na forma indicada no Anexo Ill desta lei.
Art. 4º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1997, pégs. 30946/30951.
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LEI Nº 9.594, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério
da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 163.737.638,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o limite
de R$ 163.737.638,00 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e
trinta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - Da incorporação de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996, até o limite de R$ 118.492.332,00
(cento e dezoito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos
e trinta e dois reais);
U - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados até o limite de R$ 34.399.925,00 (trinta e quatro milhões,
trezentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais);
lU - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional até o limite de R$ 9.999.995,00 (nove
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais);
IV - do excesso de arrecadação de recursos do Tesouro NacionaI até o limite de R$ 845.386,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e oitenta e seis reais).
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 10 e 2', fica alteiada a receita da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Serviço
Federal de Processamento de Dados (Serpro), da Superintendência
de Seguros Privados (Susep), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), da Superintendência da Zona Franca
de Manaus (Suframa), do Fundo Federal Agropecuário e da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na forma indicada no Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1997, págs. 30952/30957.

LEI N' 9.595, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 83.072.622,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 83.072.622,00 (oitenta e três milhões, setenta e dois mil,
seiscentos e vinte e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2", fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1997, págs. 30957/30958.

LEI N' 9.596, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 64.393.596,00, para os fins que eepecifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26
de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 64.393.596,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na forma indicada no Anexo III desta lei, nos valores especificados.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1997, pãgs. 31470/31474.

LEI N' 9.597, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar até o limite de R$ 33. 723.035,00, para os
fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar até o limite de
R$ 33.723.035,00 (trinta e três milhões, setecentos e vinte e três mil
e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias do órgão, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 29.12.1997, pãgs. 31474/31478.
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LEI NQ 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Das Disposições Comuns

Art. 1· Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1998, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
n - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Federal direta
e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público; e
In - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social
com direito a voto.
TÍTULon
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Da Estimativa da Receita da Receita Total

Art. 2Q A Recerta Orçamentária é estimada em
R$ 438.567.021.060,00 (quatrocentos e trinta e oito bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões,vihte e um mil e sessenta reais),
sendo, nos termos do art. 43, § 1·, da Lei n? 9.473, de 22 de julho de
1997, desdobrada em:
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I - R$ 161.111.986.306,00 (cento e sessenta e um bilhões, cento e
onze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e seis reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as receitas de que trata o inciso lII;
II - R$ 104.522.381.922,00 (cento e quatro bilhões, quinhentos
e vinte e dois milhões, trezentos e oitenta e um mil e novecentos e vinte e
dois reais) do Orçamento da Seguridade Social;
III - R$172.932.652.832,00 (cento e setenta e dois bilhões, novecentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos e trinta e dois reais) correspondentes à emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional, destinados ao refinanciamento
da dívida pública federal, interna e externa, inclusive mobiliária.
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, discriminadas na Parte Il, em anexo a esta lei,
são estimadas com o seguinte desdobramento;
Especificação
1 -

Receitas do Tesouro

---LI -

Receitas Correntes

Receita 'I'ibutéria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
I Receita Agropecuária

~ceita

Valo, (R$ 1,00)
258.204.104.894
193.160.234.995
65.889.394.357
103.360.332.475
4.534.661.203
23.973.084

Industrial

63.633.574

fReceita de Serviços

13.753.649.477

f1Tansfe'ências Correntes
Outras Receitas Correntes
1.2 -

e--

Receitas de Capital

33.786.339
5.500.804.486
65.043.869.899

Operações de Crédito Internas

35.954.576.390

Operações de Crédito Externas

1.553.820.000

Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos

16.070.486.740
7.077.047.854
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----Valor CR$ 1,00)

Especificação

..

_ _ _ _ 0_"

Outras Recei tas de Capital

4.387.938.915

__o

7.430.263.334

Receita s de Outras Fontes de Entidades da
Admim.stração Indireta, Inclusive Fundos e Fundação
Públicas (excluídas as transferências do Tesouro
Nadou a1)

2 -

f---....c...c
2.1 -

Recei tas Correntes

2.2 -

Receí tas de Capital

Subtotal

3 -

6.023.343.517

._.

1.406.919.817
----_._---_._-265.634.368.228

----

Refinan ciamento da Dívida Pública Federal

172.932.652.832

Operações de Crédito Internas
-

166.514.863.643

Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
-Refina nciamento
.. da Dívida Pública Federal
_._~

Operações de Crédito Externas
--~-------_._----

-

.-._,,-- _._------_._._-------

Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
-Refinanciamento da Dívida Pública Federal

6.417.789.189
---

438.567.021.060
-----_._-_
.._ -

Total

CAPÍTULOII
Da Fixação da Despesa

Seção I
Da Despesa Total
Art. 4" A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita
Orçamentária, é fixada em R$ 438.567.021.060,00 (quatrocentos e
trinta e oito bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, vinte e
um mil e sessenta reais), desdobrada, nos termos do art. 43, § 1', da
Lei n" 9.473, de 22 de julho de 1997, nos seguintes agregados:
I - R$ 158.896.665.979,00 (cento e cinqüenta e oito bilhões,
oitocentos e noventa e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e
novecentos e setenta e nove reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as
receitas de que trata o inciso III;
II - R$106.737.702.249,00 (cento e seis bilhões, setecentos e
trinta e sete milhões, setecentos e dois mil e duzentos e quarenta e
nove reais) do Orçamento da Seguridade Social, excluídas as receitas
de que trata o inciso III;
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III - R$ 172.932.652.832,00 (cento e setenta e dois bilhões,
novecentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil
e oitocentos e trinta e dois reais), correspondentes à emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, destinados ao refinanciamento da dívida pública federal, interna e externa, inclusive mobiliária, sendo:
a) R$ 172.858.199.361,00 (cento e setenta e dois bilhões, oitocentos e cinqüenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e um reais) constantes do Orçamento Fiscal;

b) R$ 74.453.471,00 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e
cinqüenta e três mil e quatrocentos e setenta e um reais) constantes
do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único. Do montante fixado no inciso II para o Orçamento da Seguridade Social, a parcela de R$ 2.289.773.798,00 (dois
bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, setecentos e setenta e
três mil, setecentos e noventa e oito reais) será custeada com recursos transferidos do Orçamento Fiscal.

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5' A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente título, observada a programação constante da Parte I, em aneXO, apresenta, por órgão, o desdobramento e respectivos percentuais
de distribuição discriminados no Quadro I, que integra esta lei.
§ 1º É vedada a execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes do Quadro lI, em
anexo, que integra esta lei, relativos a obras e serviços cuja gestão
possui irregularidades indicadas em processos já apreciados pelo
Tribunal de Contas da União, até que o Poder Executivo comunique
formalmente ao Congresso Nacional as medidas saneadoras das irregularidades que tenha tomado.
§ 2º O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para
movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos
termos da legislação que rege a matéria.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8908
CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6º Desde que publicado e mantido em vigor o cronograma
de que trata o art. 58 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, é o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - com a finalidade de atender a insuficiéncias nas dotações
orçamentárias, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
quinze por cento de seu valor, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas
por lei, desde que esta não ultrapasse o equivalente a dez por cento
do valor total de cada subprojeto ou subatividade objeto da anulação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

II- até quarenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas outras despesas correntes, inuestimentos, inversões financeiras e outras despesas de capital, constantes do
subprojeto ou subatividade objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação parcial de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas, no âmbito do mesmo
subprojeto ou subatividade;
III - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, até o valor total da respectiva subatividade,
mediante utilização de recursos provenientes da anulação de dotações
consignadas a grupos de despesas no âmbito da mesma subatividade;
IV - mediante a utilização de recursos decorrentes de:
a) variação monetária ou cambial das operações de crédito previstas nesta lei, desde que para alocação nos mesmos subprojetos ou
subatividades em que os recursos dessa fonte foram originalmente
programados;

b) superavit financeiro dos fundos e os recursos ressalvados na
Lei n'' 9.530, de 10 de dezembro de 1997 - resultante do projeto de
lei de conversão da Medida Provisória nº 1.600, de 11 de novembro
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de 1997, apurados em balanço patrimonial do exercício anterior, nos
termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, respeitadas as categorias de programação em seu menor nível,
conforme definido no art. 6º, § 1º, da Lei n? 9.473, de 22 de julho de
1997, e respectivos saldos das dotações orçamentárias aprovadas no
exercício anterior, devendo os créditos respectivos serem abertos
dentro de trinta dias da formulação do pedido quando o órgão solicitante pertencer ao Poder Legislativo ou ao Poder Judiciário;
c) operações de crédito decorrentes de contratos aprovados pelo
Senado Federal, nos termos do art. 43, § 1', inciso IV, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964 e alterações posteriores;
d) doações;
V - com o objetivo de reforçar dotações destinadas ao cumprimento do disposto no item 5.8.2 do anexo da Lei Complementar n' 87, de
13 de setembro de 1996, mediante a utilização de recursos decorrentes
da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VI - para atender a despesas com Pessoal e Encargos Sociais,
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações
consignadas ao mesmo grupo de despesa, desde que mantido o valor
total aprovado para esse grupo de despesa no ãmbito de cada Poder;
VII - para atender ao disposto no art. 37 da Lei n" 9.473, de
22 de julho de 1997;
VIII - para atender despesas com a amortização da dívida pública federal, mediante a utilização:
a) da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de
participações e dividendos pelas entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em exercícios anteriores;
b) superavit financeiro da União, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997, nos termos do art. 43, § 2', da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964;
c) do superavit financeiro dos fundos, exceto os mencionados na
alínea b do inciso IV, das autarquias e das fundações integrantes
dos orçamentos fiscal e da seguridade social, apurado no balanço
patrimonial do exercício de 1997, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei
n" 4.320, de 17 de março de 1964;
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d) do produto da arrecadação de que tratam o art. 85 da Lei
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o art. 40 da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995.
§ 1º Não poderão ser utilizados para os fins do inciso VIII, os
valores integrantes do superavit financeiro de que trata a alínea b do
mesmo inciso, correspondentes a vinculações constitucionais, bem
como também, no caso do orçamento da seguridade social, a vinculações legais, no período de 1995 a 1997.
§ 2" A autorização de que trata o inciso VIII, b, fica condicionada à prévia demonstração da exclusão dos valores de que trata o
parágrafo anterior, na apuração do saldo a ser utilizado para a
amortização da dívida.
Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos
do art. 43, § F, inciso lI, e § 3º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, destinados:
a) a transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega
dos recursos de forma automática;
b) a transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989;
c) a transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
dos recursos originários das contribuições para o Programa de Integração Social (Pis) e o de Formação do Patrimõnio do Servidor Público (Pasep), inclusive da parcela destinada nos termos do § 1º do art.
239, da Constituição.

CAPÍTULO IV
Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operações de crédito, por antecipação da receita,
até o limite de dez por cento das receitas correntes estimadas nesta
Lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento .do exercício;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

8911
II - emitir até 21.700.000 Títulos da Dívida Agrária, vedada
a emissão com prazos decorridos ou inferiores a cinco anos, para
atender ao programa de reforma agrária no exercício, nos termos do
que dispõe o art. 184 da Constituição.
TÍTULom
Do Orçamento de Investimento
CAPÍTULO I
Da Fixação da Despesa
Art. 9º A despesa do Orçamento de Investimento, observada a
programação constante da Parte Ill, em anexo a esta lei, não computadas
as entidades cuja programação consta integralmente dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, é fixada em R$ 16.532.730.350,00 (dezesseis bilhões, quinhentos e trinta e dois milhões, setecentos e trinta mil,
trezentos e cinqüenta reais), com os seguintes desdobramentos:
Valor (R$ 1,00)

Especificação

41.000.000

Ministério da Aeronáutica
Ministério da Ciência e Tecnologia

1.296.000

_..

_0

___ -

Mínistéiro do Exército

10.443.000
8.195.828.262

Ministério de Minas' e Energia
Ministério da Previdência e Assistência Social

-

...-

472.320.000

Ministério dos Transportes

6.500.000.000

Ministério das Comunicações

13.566.940

Ministério do Planejamento e Orçamento

16.532.730.350

Total

_----_._---

16.000.000
9.616.954

Ministério da Saúde

...

.....

1.272.659.194

Ministério da Fazenda

....

-_.~-----_
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CAPÍTULon
Das Fontes de Financiamento

Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada
no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido e de operações de
crédito, internas e externas, vedado o endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte desdobramento:
Especificação

Valor (R$ 1,00)

Recursos Próprios

9.544.573.641

Geração Própria

9.544.573.641

Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

608.046.439

Tesouro

218.703.000

Controlada

-

Outras Fontes

Operações de Crédito de Longo Prazo

50.833.000
338.510.439
4.160.032.166

Internas

443.925.640

Externas

3.716.106.526

Outros Recursos de Longo Prazo

2.220.078.104

Controladora

2.214.574.409

Outras Fontes

--

Total

5.503.695
16.532.730.350

CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de dez por cento do respectivo valor, mediante
geração adicional de recursos ou anulação parcial de dotaçôes orçamontarias da mesma empresa;
II - realizar as correspondentes alterações no Orçamento de
Investimento, quando a abertura de créditos suplementares ou especiais aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estiver relacionada com empresas estatais, previstas nesta lei.
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TÍTULüIV
Das Disposições Finais
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1997, pég. 31748.

LEI N' 9.599, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Concede pensão especial a Gelson José
Braz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É concedida a GelsonJosé Braz, filho de OfirJosé Braz
e Adélia Braz de Queiroz, considerado inválido em conseqüência de
acidente ocorrido com avião da Força Aérea Brasileira, no dia 3 de
janeiro de 1957, na Fazenda Caetano, no Município de Luziânia,
Goiás, pensão especial, mensal, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente a setembro de 1994, a ser reajustada nas mesmas condições das pensões especiais do Tesouro Naciona!.
Art. 2' O benefício instituído por esta lei é intransferível e extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3º A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8735-8913, dez. 1997

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.634, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 1 º da Lei n!l
9.530, de 10 de dezembro de 1997.

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

Art. 1º O art. l' da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - o superávit financeiro dos fundos, das autarquias e das
fundações, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997 e seguintes, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, ressalvados o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), o do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funeafé) e
os recursos provenientes de contribuições diretas dos servidores
públicos com finalidade específica;
......................................................................................................»
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Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.636, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe acerca da incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" A alíquota do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate de quotas dos fundos de investimento de que trata o § 6' do art. 28 da Lei n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a alteração introduzida pelo artigo subseqüente, fica reduzida para dez por cento.
Art. 2' O percentual de 80% (oitenta por cento) a que se refere
o § 6' do art. 28 da Lei n" 9.532, de 1997, fica reduzido para 67% (sessenta e sete por cento).
Art. 3' Adeterminação da base de cálculo do Imposto de Renda
na fonte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n" 9.532,
de 1997, será aplicável somente a partir de l' de julho de 1998.
Art. 4' No primeiro semestre de 1998, a incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre os rendimentos auferidos em aplicações em
fundos de investimento dar-se-á no resgate de quotas, se houver, às
seguintes alíquotas:
I - de dez por cento, no caso:
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a) dos fundos mencionados no art. 1º desta medida provisória; e

b) dos fundos de que trata o art. 31 da Lei nº 9.532, de 1997, enquanto enquadrados no limite previsto no § F do mesmo artigo;

II -

de vinte por cento,no caso dos demais fundos.

Parágrafo único. A base de cálculo do Imposto de Renda de que
trata este artigo será determinada conforme o disposto no § 7' do art.
28 da Lei nº 9.532, de 1997.
Art. 5º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte,
consideram-se pagos ou creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o primeiro período de carência no segundo semestre de 1998, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor da quota, em 30 de junho de
1998, e:
I - O respectivo custo de aquisição, no caso dos fundos referidos no art. 31 da Lei n" 9.532, de 1997;
U - o respectivo custo de aquisição, no caso de quotas adquiridas a partir de l' de janeiro de 1998;
lU - o valor da quota verificado em 31 de dezembro de 1997,
nos demais casos.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos fundos que, no
mês de junho de 1998, se enquadrarem no limite de que trata o § 6º
do art. 28 da Lei nº 9.532, de 1997, com a alteração do art. 2' desta
medida provisória.
§ 2º No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de
quotas com rendimento, ou cujo prazo de carência seja superior a noventa dias, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no
dia 1º de julho de 1998.
Art. 6º Os dispositivos, a seguir enumerados, da Lei nº 9.532,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o art. 6º, U:
«Art. 6º

U - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. 1º da Lei nº
8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder quatro por cento do Imposto de Renda devido .»
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II - o art. 34:
«Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da Lei n· 8.981, de 1995, que continuam
sujeitas às normas de tributação previstas na legislação vigente.»

III -

o art. 82, inciso lI, alínea f:

«Art. 82

.

II -

.

fJ o art. 3' da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, renumerado pelo art. l' daLei n" 7.619, de 30 de setembro de 1987.»
Parágrafo único. O art. 4' da Lei n" 7.418, de 1985, renumerado pelo art. l' da Lei n' 7.619, de 1987, cujos efeitos são restabelecidos em virtude do disposto no inciso III deste artigo, permite a dedução dos correspondentes gastos como despesa operacional.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1998.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176· da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-20, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para
os servidores inativos da União.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8919
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de l' de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imédiatamente anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autõnomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."
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Art. 7º O art. 231 da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-19, de 6 de novembro de 1997.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Claudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-25, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMMJ, em favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco' do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.469-24, de 6 de novembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-34, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera as Leis nse 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6· O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego,
abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9º
.
§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível
de emprego no Pais, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»

Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei n'' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
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ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-33, de 6 de novembro de 1997.
Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-43, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
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§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade Ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe,
no periodo mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n!:!
8.078, de Llde setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
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§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados, termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2º Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. I?
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.

Art. 8º O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.

Art. 10. ALei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8 2 , 9º, 10 e 11, renurnerando-se os
atuais 8' e 9º para 12 e 13:
«Art. 8º As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lei n? 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil
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ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 9º Ai; entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;

III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
VI -

comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
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c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 10. As entidades mantenedoras de institnições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.
Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477-42, de 6 de novembro de 1997.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
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Art. 13. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Iris Rezende
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Anexo I
Nome do estabelecimento:
CGC,

Nome fantasia:
Registro no MEC n Q

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:
)
Telefone: (
Pessoa responsável pelas informações:

Fax:

(

--

CEP,

Estado:
)

Telex:

Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

CEP,

)

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3

4

5

-6
7

8
9

.~

10

Indicadores Globais
Ano-base

Ano de Aplicação(*)

N2de funcionários:
NQ de professores:

Carga horária total anual:

Faturamento total em R$:
(") Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço: ~
~
Cidade:
Estado:
Mês da data-base dos professores:
Local:
Data:
(Carimbo e assinatura do responsável)'

_
_
_
_

CEP:

_
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Anexo II
Nome do Estabelecimento:
Ano-base
(Valores em Real)

Componentes de Custos
(Despesas)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

~.

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.2 Encargos sociais
1.3 Pessoal técnico e administrativo
1.4 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias

.-

2.7 Aluguéis

2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral - (3+6+7)

.

--

Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes

Valor da última mensalidade do ano-base Râ
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
, em __/__ /1998.
Data: __/__/__

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.479-35, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e
fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
d PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
e_~ere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóCOll."
de lei
.a
ri, com força e ei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Exeutivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como
dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1e Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderãO ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do
mês de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.479-34, de 6 de novembro de 1997.
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Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Kandir
Claudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-37, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera dispositivo da Lei n" 8.911, de 11
de julho de 1994, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. ]O da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1s A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, para fins do disposto no parágrafo único do art.
62 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
anexo desta lei, observados os reajustes gerais e antecipações
concedidos ao servidor público federal.
......................................................................................................

})

Art. 2º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de I" de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o
limite máximo de dez décimos.
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Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n'' 8.911, de 1994, na redação original para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de Janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre l' de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n? 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
Art. 4' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de I? de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei n" 8.911, de 1994, na redação
original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei n'' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo
desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
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Art. 5Q Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, até 10 de novembro de 1997,
observando-se o prazo exigido para concessão da primeira fração estabelecido pela legislação vigente à época.

Art. 6Q Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.

Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que tratava o
art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de
aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas no art.
192 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 8º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1Q de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a lº de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
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Art. 9º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada pela Medida Provisória nº 1.595-14, de 10 de novembro de 1997, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.

Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § 1º do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
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data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
......................................................................................................»

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de aUXÍlio financeiro, a-cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
§ 1" No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2 Q Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.

Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3" da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.
Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei n" 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1998,
pelo reenquadramento no cargo anteriormente ocupado, mantida a
sua denominação.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n? 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do cargo que
voltar a ocupar.
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Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamen!e cumprida pelos servidores
cupantes de cargo efetivo de Odontologo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei nº 8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de vencimentos.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6º, 1', 9º, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1º de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 de junho de 1997, 1.480-32, de 11 de
julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, 1480-34, de 9 de setembro de 1997, 1.480-35, de 9 de outubro de 1997, e 1.480-36, de 6
de novembro de 1997.
Art. 19.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 20.
lho de 1994.

Revogam-se os arts. 5º e 6º da Lei n" 8.911, de 11 deju-

Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Claudia Maria Costin
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8938
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.482-43, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras prouidéncias.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· A partir de 1º de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso IH do art. l' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2· A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante igual
à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o
inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991.

Art. 3· Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. I" desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na Medida Provisória n" 560, de 26 de julho de 1994, conforme tabela a seguir:
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Faixas
(Com base na Lei n'' 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração corresp?nden.re a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

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

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV -

Nl, excluaive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento

básico da Classe C, Padrão IV - N8, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
[V,NS

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.482-42, de 6 de novembro de 1997.
Art. 6º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Claudia Maria Costin
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-17, DE 4 DE DEZEMBRO DE
1997(")
Dá nova redação aos arts. 22 da Lei n!!
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1', 2' e
3' da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I' O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não se aplica
o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.»
Art. 2' Os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econõmicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais.
Art. 2º
§ 1s Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:

n
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a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;
b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de
opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.
§ 22 A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir O produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.
Art. 3º A concessão de subvenção econômica, sob a forma de
equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à
forma estabelecidos, em conjunto, pelos Minístérios da Fazenda, do
Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abastecimento»
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória nº 1.512-16, de 6 novembro de 1997.
Art. 4º Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109 2
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Arlindo Porto
Eduardo Jorge Caldas Pereira
OU

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.520-15, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
dejulho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ l' Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definída,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2º
dições:

A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes con-

a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;

b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:

1. de juros à taxa efetiva de 3.12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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2. de juros de 6.17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1º de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.

§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l' de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos desta medida provisória.

Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Phohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAlH), realizados com recursos do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § l' do artigo anterior,
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para efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as
condições estabelecidas nos §§ 2º a 7º do artigo anterior.
§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2º O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual, onde se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização
e plano de reajuste.

§ 3º A formalização das disposições contidas no caput e §§ lOe
2" deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
Art. 3º A novação de que trata o art. 1º far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5º do art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab) ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco N acionaI de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao seguro
habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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lecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
réditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
~omprovação da regularização dos débitos a que se refereo inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. 1º desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
V1 - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores, quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCV8, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
V11 - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC) sobre
o disposto no inciso V;
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
V1II
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2º A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no ãmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
ovalor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso V1 deste artigo, e quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a coCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8946
brança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais caso, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inveridicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art. 4' Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3' da Lei n'
8.100, de 5 dezembro de 1990, e acrescentado o § 4Q , os quais passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' o Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigacão do FCVS.
§ 3Q Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3' deste artigo."

Art. 5' As instituições do SFH e as ínstituíções credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o § 7' do
art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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zembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3ºdo art. 3'
da Lei nº 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda
da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dividas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b do inciso Il do art. 3º desta medida provisória;
Il - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso Il do art. 6'
do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação dada por
esta medida provisória;

In - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas
de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos Il e In deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos n e In deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de crédito do FGTS.
Art. 8º O Conselho Curador dó FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto ã CEF, excluidas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - cedera terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
IH - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de financiamento a mutuário do SFH realizadas com repasses
de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva, entre os valores:
a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FVCS,
apurado nas condições estabelecidas no nº 1 da alínea b do § 2º e § 5º
do art. 1e desta medida provisória.
§ 1º A amortização extraordinária prevista no inciso IH deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2º O dispositivo previsto no inciso HI deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § l' do art. 1º desta medida provisória.
Art. 9º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6º, como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
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o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
éditos de que trata o art. 6º desta medida provisória ou dos bens e
:llreitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
rt 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direaio~amento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
~plicação em ~ns habitacio.nais:. enquant~ os créditos se encontrarem na titulandade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 11. A partir de l' de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6 Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.......................................................................................................
II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com titulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
§ l' A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
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§ 2' Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribui,
ção trimestral não será exigido.
§ 3' O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2' deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia l' de cada mês, acrescido de juros correspondentes à taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS."
Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundbab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundbab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nas alíneas a e c do § 2' do art. 1Q desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradorado FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 16. O parágrafo único do art. F e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.

Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência,
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n' 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
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II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data do
último reajustamento contratual até a data da formalização da
transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo
devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.

§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas tranferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
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de um ano, liquidar antecipadamente sua divida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinquenta por cento do saldo devedor contábil da operações, atualizados pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
U - contratos firmados de I' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
Hl - contratos firmados de 1° de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l° A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................»

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei nO 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniênca da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
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Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art.
5" da Lei n? 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Notas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2" do art. 21 da Lei nº 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no
SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH."

Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo, a ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
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parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulat dor a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
]1leIlS(CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios
FGV entes da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas
decorr o Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relatido se~ a contratos de financiamentos habitacionais cujo equilíbrio
e
vaJ1l ólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa compeda a!'a a um comitê de recursos integrante de sua estrutura.
têIlCI
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos
enientes da captação em depósito de poupança pelas entidades intepr::;;tes do SBPE, nos termos da Lei n Q 4.380, de 21 de agosto de 1964.
gr Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
ue dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
q Art. 25. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamenobservada a legisl,:ç~o pertinente, na composição do capitalacioteário de sociedade anomma que tenha por objeto SOCial a securitiza~ãO de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 26. O prazo de um ano a que se refere o art. 5Q da Lei n"
80 04 de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, cont~r-s~-á a partir de 24 de dezembro de 1996.
Art. 27. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
o âmbito das respectivas competências, as instruções que se fize~em necessárias à e~ecução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relaçao aos prazos.
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida provisória n? 1.520-14, de 6 de novembro de 1997.
Art. 29. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30. Fica revogado o art. 6" da Lei n? 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Paulo Paiua
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-12, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1e O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnicos de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO n
Das Atribuições
Art. 3º São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
n - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
In - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
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do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4Q São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, emjuízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento juridicos, e todas as demais próprias da profissão de advogado.

Art. 5' São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central do Brasil (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
IV _ supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida
pelo Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;

VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas aos serviços do meio circulante.
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CAPÍTULO IH
Do Ingresso
Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-sa-á mediante concurso público especifico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1 º O concurso público a que se refere este artigo realizarse-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo
a primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2º Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3º O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7º O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutivel, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das carreiras de Especialista e Jurídica do Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.
§ 3' Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
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CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações
Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos da carreira Jurídica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei n? 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1º, inciso I, e § 1e do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I - Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;

b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de Mestrado, até o máximo de trinta por
cento do quadro de pessoal de nível superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de Doutorado, até O máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8960
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;

b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2' grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ l' A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente à edição desta medida provisória;

b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo II!.
§ l' O percentual da GABC para o servidor do padrão I da
classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir do 366' dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2' Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
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b) que importem risco de quebra de caixa;

c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exerc~c~o priva!ivopor servidores ativos da autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi desigoado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneracão
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese do valor da função ser superior à
soma dos décimos.

§ 3º Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes aos percentuais constantes da tabela de correlação confonne Anexo VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro de 1996.
§ 5º A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da estrutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV:
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§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus).
§ 1s O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto,
podendo, a qualquer tempo, substituir os administradores e conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei nO 8.112, de 1990.
§ 3° A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 1º de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;
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b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuiões dos participantes, nominalmente identific",da, serão deduzidos
ç devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de con~as previst~ ~o art. ~1 des~a medida provisória, os valor.es relativos
às contribmçoes individuais reahzadas desde 1a de Janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;

d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
administração da Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanto seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
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§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7' Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5º e 6', aplica-se o disposto no § 3'
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.

§ 2º A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16.0 Banco Central do Brasil observará, para efeito de calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento do
Sistema Financeiro Nacional.

Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n"
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t, 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8965
pelo Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as
usualmente ofertadas aos demais clientes.
§ I' Ainobservãncia ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei n' 8.112, de 1990.
§ 2' As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2' , da Lei n" 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de 1 Q de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Juridica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do Banco Central do Brasil.

Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de I' de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1Q O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
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ficado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3' São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1º de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1Q Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de l'
de janeiro de 1991.
§ 2' Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
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§ 3º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4' A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.

§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionístas que permaneçam na condição de servidores da Uníão,
autarquias e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto no
art. 46 § l' , da Lei nº 8.112, de 1990;
b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após l' de janeiro de 1991,
que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam com pensionistas da Uníão, autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
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Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § I" do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n'' 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ I" As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores
do Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de L" de janeiro
de 1991, ficam transformadas em benefícios previstos no regime
instituído pela Lei n" 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de
serviço computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso III do art. 186 da Lei n" 8.112, de 1990;
b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de l' de dezembro de 1996;
c) será promovida de ofício, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
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rovisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em confagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadêncIa:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § l' do art. 19 desta medida

provisória;
b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n'
8.112, de 1990.
Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até l' de dezembro
de 1996, será regularizados até 31 de dezembro de 1997.

Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
juridico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.535-11, de 6 de novembro de 1997.
Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
Claudia Maria Costin
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
-

-~~

Cargo

Carreira

Servidores

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
Brasil
jo Brasil

Analista do Banco Central do Brasil

--

711

-----5.459

~~

Total para a Carreira

6.170

Jurídica do Banco Central do Brasil Procurador do Banco Central do
Brasil
--c-~

Total para a Carreira

Total para o Banco Central do Brasil

200

..._. -

200
6~370

Anexo II
1. Quadro de Pessoal Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1 1 1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil

Vencimento básico

Classe

(VB,)

Padrão

40h semanais

A

--

-

3~903,30

N
III
II
I

-_._-

3.614,10
3.346,20
3.098,10
~-~

N
III
II
I

2.922,60
2.757,00

C

N
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III
II
I

B

-

2~600,70

2.453,40

-

- ___o. ___

----

2.055,30
2.014,80
1.975,20

J
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-

1.1.2. Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Vencimento básico

[

CI:Se

Padrão

4Db semanais

N
lI!
II
I
N

B

c
D

(VEml
1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00

I

966,30
929,10
884,70
842,40

IV
lI!
II
I

802,20
763,80
720,30
679,50

lI!
II

640,80
604,50
570,00

lI!
II

I

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

):.c2 1

I-------

Vencimento básico
Classe

Padrão

A

N
lI!

4üh semanais

II

I

I

(VBs)

B

N
lI!
II

I

C

IV
lI!
II

I
lI!
D

II

I

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10
2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40
2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70
2.055,30
2.014,80
1.975,20
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Anexo III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
c-'--'-Técnico de Suporte do Banco Central doi
Analista do Banco Central do Brasil
Brasil
% e Base da

% e Base da

GABC

Classe

Padrão

65%-A-I

A

650/0-A-I
65%-A-I

IV
III
11
I

IV
III

75%-B-I
75%-B-I

IV
III

11
I

75%-B-I

IV

75%-C-I

IV

gO%-e-IV

III

75%-C-I
75%-C-I

III

sos-c-m

75%-C-I

11
I

90%-C-I

III

75%-D-I

III

900/0-D-I1I

11
I
I

75%-D-I
550/0-D-I(1)

11
I

90%-D-I

Classe

Padrão

A

IV
III

65%-A-I

11
I

GABC

- 90%-A-IV
90%-A-IlI
90%-A-II

90%-A-I

- --

----

B

1---C

D

11
I

B

75%-B-I

C

D

11
I

9O%-E-IV
9O%-E-IlI

90%-B-II

90%B-I~
90%-e-1I

90%-D-1I

35%-D-I(1)

1 2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III

% e Base da

GABC
650/0-A-I
65%-A-I
65%-A-I

11
I

65%-A-I

IV
III
11
I

75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I
75%-B-I

-

B
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Procurador do Banco Ce:t?-tral do Brasil

Classe

Padrão

~

% e Base da

GABC

C

IV
III
Il
I

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

D

III
Il
I
I

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(1)
35%-D-I(1)
o

(1) Conforme disposto no § 1- do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco CentraI (FCBC)

Criadas

.-

Direção/Assessoramento

Código

Valor unitário

Quantitativo

FDS·l

1.975,20

1

FDE-IIFCA-l

1.876,20

50

FDE-2IFCA·2

1.67S,80

85

FDT-1IFCA-3

1.086,30

263

FDü·lIFCA·4

987,60

643

FCA-S

592,50

229

-

I--

Suporte

f----.

FST-I

354,90

12

FST·2

213,00

96

FST·3

177,30

56

~

[

-------------------------Custo Global Autorizado

R$ 1.329.525,00
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2 Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
-----Cargos

Técnico

Nível

Servidores

Vr. Unitário

Total

R$

R$

APOl

1

2.218,50

2.218,50

AP03

44

1.941,38

85.420,72

AP04

85

1.830,38

155.582,30

e

AP06

186

1.331,25

247.612,50

Procurador

AP08

217

1.109,25

240.707,25

AP13

922

776,63

716.052,86

AP15

115

554,63

63.782,45

AP16

976

444,00

433.344,00

Auxiliar

AP18

150

333,00

49.950,00

AP20

713

277,50

197.857,50

AP23

289

222,00

64.158,00

Total

3.698

-

2.256.686,08

AP83

11

222,00

2.442,00

AP85

102

166,50

16.983,00

AP86

56

138,75

7.770,00

AP88

162

111,00

17.982,00

AP89

132

83,25

10.989,00

Total

463

-

56.166,00

238

-

4.399

-

185.353,14
.. 2.498.205,22

Adicional Especial

Total

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
-_.
Nível

Servidores

Valor Unitário

Total

R$

R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

Total

9

-

- --

.. -

72.000,00_
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto

- - Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência

Padrão

Classe

-

A
B
C

IV
A

D

E
F
G
H

Auxiliar

Servidores
-

III

-

II
I

-

IV

3
106
306
176

III

B

II
I

I

-

78
16
9
7

IV

J

III

C

L

II
I

N
D

O

P

.

_

~

M

III

6

II
I

2

2

Th;l para a Carreira/Cargo

711
Analista do Banco Central do Brasil

Cargo extinto
Carreira

Referência

Classe

-

A
B
C
E
F
G

IV

B

III

I

IV

J

C

L

-

N

~'para

II
I

II
I

O
p

a Carreira/Cargo

57
30
80
473

III

H

M

Servidores

IV
A

D

Técnica

Padrão

III

II
I
III

D

II
I

-

602
487
471
202
74
196
868
672
138
445
278
5.073
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Cargo extinto
Carreira

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

A
B
C
D

Classe

Padrão

Servidores

4

IV
A

III

-

II

4
25

1

~.-.

F

Procurador

G
II

1

20
16
4
13

IV

-

IV

E

III

B

II

-~.

1
J
L

C

-

II

-

1

M
N
O

III

D

III

-

II

46
15

P

~-_._~

1

Total para a Carreira/Cargo _.
Total para o Banco Central do Brasil

~

..

~-

150
5.934

~I

Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

100%FCA·l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

lOü%FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15% FCA-4

613673

18,75% FCA-4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
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Estrutura

Estruturas Extintas

Criada

(Código)

(Equivalência)

20% FCA-4

032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233,521230,919845,972894

22,50%FCA·4 604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594,081590, 085561,100595,
25% FCA-4
110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592,122599, 123595,
124591,125598,126594,127590,128597,130591140597,141593,142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634,202630,
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208, 502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887, 929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
f--.
30% FCA-4
40% FCA-4

.

495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
796182
018082,018155,018163,021083,031313,070602,071609,072605,
083593,087564,100560,110531,111562, 112569,113565, 114561,
115568,120561,121568,122564,123560, 124567,125563, 126560,
127566,130567,140562,141569,142565, 143561,144568, 145564,
146560, 147567,200565,201561,201600,202568,202592,202606,
203564,204560,350664,428167,472166,473162,480169,482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166,491160,492167,
493163,501204,915920,918890,940909,967912,979880,98087O,
981001,982881,983888,985880,986003,987883,991872,994006

-

50% FCA-4

110566,470155,790168,791164,792152,793159,916897

52,50% FCA-4

610623

70% FCA-4

011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508, 110507,
111503,112500,112593,113506,114502,115509,121509, 122505,123501,
124508,125504,126500,127507,128503,130508, 140503, 141500,142506,
143502, 144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533,203505,203530,204501,425133,460133, 461130,462136,
463132,464139,465135,466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

f---100% FCA-4

f--IQO%FDE-I

009059,009113,009121, 100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030, 750034,
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981

.-

100% FDE-2
~-

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003, 900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

l

Estruturas Extintas
(Código)

008052,008214,010057,010065,014133,014141, 014079, 015075, 015130,
015148,060500,061506, 061530, 062502, 063509, 080560, 082562,082597,
083569,084565,086568, 088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164, 427136, 427160, 429155, 440086, 452084, 454087,
455083,458082, 760137,904945,943940,949930,946001,947954,948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,
995002

100% FDO-l

100% FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

100% FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

I
I

-

37,5% FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676, 834882, 840890,
920819,921815,931810

50%F8T-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

350702,833886

70%F8T-l

070700,939820,941824

100% FST-l
lOO%F8T-2
75% F8T-3
100% FST-3

-

---

040312,070637,810835,950858

-

------665878
-041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867
--

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.549-37, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. 1Q A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ 1Q Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2 Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Q

Seçãoll
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e coma sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e exeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

8980
cução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
11
111

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV V -

Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4Q À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do Governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 5Q À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o gabinete
e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6Q À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Republica no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à adminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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a ão militar, zelar pel~ segurança pessoal do Chefe de Estado, do
~ ç_Presidente
da Repubhca, e respectivos familiares, aSSIm como
e
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
ge paública, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
"e o estrutura básica o gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
com

'1

executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da R~pública na formul~ção de diret,:izes da ação governamental, diVIdmdo-se em dOIS mveIS de atuaçao:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ I'' Para desenvolver as ações executivas das cãmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
doPlanejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
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§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do caput e o § 1º.
Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza juridica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe medidas de caráter juridico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar n? 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das forças
singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de
5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
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Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da. República terão como secr~t~rios execut~v~s, :espectiva~~nte, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13.
I
IIIIIIVV
VI
VII
VIII
IX

XXI
XII
XIII
nia Legal;

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
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XN
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX XX -

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no setor
público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipee);
II -

Ministério da Aeronáutica:
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a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, ci'1 e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;
c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;

d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento relacionados com as atividades aeroespaciais;
h) estímulo à indústria aeroespacial;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;

h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
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i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV a)

Ministério da Ciência e Tecnologia:

política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifu.

são;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
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e)

pesquisa e extensão universitária;

f>

magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa aérea;

f> participafão no preparo e na execução da mobilização e desmobilização naCIOnaIS;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e prevídência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e)

administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
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x -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
f) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;

g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjuridica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;

g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica.judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das for-

ças navais;
" .
.
c) planejamento estr-atégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII -

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

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
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d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas sócioeconõmicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;

h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;

I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII a)

Ministério das Relações Exteriores:

política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
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c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
eIIl agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e
dos índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e)

relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e
aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
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c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo, incluí
o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do
setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do
cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda N acionaI, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
das secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
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II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática
e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até quatro
secretarias;
IV -

do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;

V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho
Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto
Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de
Seguros Privados, da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2Q e 3Q Conselhos de Contribuintes, do Conselho Diretor do Fundo de Garantia à
Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de
Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Torismo, além
do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação
e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho
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Iher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de
Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União, até
cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;
XI
do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de
Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até
três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
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XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII ' - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa, a que se refere
o inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral
das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO IH
Da Transformação, 'I'ransferência, Extinção e Criação de
Órgãos e Cargos
Art. 17.

São transformados:

I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazõnia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
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a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18.
I -

Ficam transferidas as competências:

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

H - para O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regi-

onal;
b) do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para O Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
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-

. nto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
ato COW,~ Monetário Nacional;
se
Con VI _ para a S ecretari
mi . téerro, d as S earia E xecutirva, em ca daa mInIS
.as de Administração Geral, relativas à modernização, infor:~~~a, recursos humanos, serviços gerais, planejamento,
rçamento e finanças;
o
vU _ para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da S~b.chefia para ~ivulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presldencla da Repubhca;
VIU - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibetivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(tndesp), de que trata o § 1º do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
U - o Ministério do Bem-Estar Social;
UI - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
b)

a Secretaria de Polícia Federal;
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c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21.

Ficam extintos os cargos:

I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça, e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
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III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar Social;
IV - de presidente das fundações de que tratam os incisos I e
VIII, alínea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III do art.
19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no MiIÚStériO da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de
Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil da
Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa
Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de Estado do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal.
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Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chs,
fe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, te·
rão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do PIa·
nejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1º, inciso II, da Constituição, para incluir O titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
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27.

O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19

Art· dida provisória será transferido para os ministérios, órgãos

desta ;:''des que tiverem absorvido as correspondentes cornpetêncie entl ~tado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedenas, fa(~t á-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, meW OU o utorização legislativa específica, a instituições de educação,
diant ~dae OU de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
de saU
.
na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
t deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
c~pu m absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
tE,ver~tivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
. . .
'
Exec
t dos e MunlclploS,
com orius
para o G overno F ed
era, e I
por penoaS aão superior a doze meses, os servidores necessários à continuid~%e dos serviços a eles descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens mó.s utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social,
v::.wncentes aos órgãos a que se refere o ali;. 19 desta medida pr~vi
~ória, que P?derão se.r alienados a instituições de ~ducaçao, de saude
de assistencla social, msdiante termos de doaçao, desde que Já es~~am de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos;
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de pr~priedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
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§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § l' deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
§ 7' Os processos judiciais em que a FAE seja parte serão imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;
b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagricola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe/Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigações deles
decorrentes.
§ 9º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão, e Limoeiro do N orle, no Estado do Ceará.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
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Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,

1'S>[ rir OU utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,

tran fo rmados ou desmembrados por esta medida provisória, obser-

tr an S °os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
vado~ tos na Lei Orçamentária Anual.
pr eVlS

M

30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
n:edida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Condesta Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
SO
greS tências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
compe
(A.bin).
§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli_ ia a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
gen~o~ta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de AdCO%stração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
:\ratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
s vistas na legislação pertinente, passando a integrar, transitória::nte, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuizo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-G~ral e o Secn~tário de Assuntos Estraté~cos da
Presidência da República disporao, e~ ato conjunto, quan.to. a.tra,:,sferência parcIal, para uma coordenaçao, de caráter transitório, VInculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervopatrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
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ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1" Ü Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) serão fixadas em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover,
realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPÍTULüIV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ 1º Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação da Aneel e da ANP, as requisições de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas
e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2º A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos Estados
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nicípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de ongem.
§ 3' Quando a requi~ição ou cessão implicar redução de .remu_ do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
nera çao mentá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de
acomp l e
origem,
§ 4' Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidalnt
antes da Administração Pública Federal indireta ou fundes.lU :f[;gados à indústria do petróleo, de acordo com o estabeleci~aclOn aput deste artigo, não poderão ser alocados em processos orOIW cCl'onais relativos às atividades do monopólio da União.
gamz a
§ 5' Após o período indicado no § 1Q, a requisição para a ANP
para o exercício de cargo do Grupo-Direção
n te poderá ser feita
some
·
- a litili
- de pesAs essoramento S
uperrores,
ve d a d a, t am b em,
1 izaçao
:oalsde entidades vinculadas à indústria do petróleo.
OU dos Mu

Art, 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comi.s~i".nadas de Energia Elétrica (FCE), sendo:8~ FCE
V no valor umtano de R$ 1.170,20; 33 FCE Iv, no valor unitário de
855 00; 26 FCE m, no valor unitário de R$ 515,00; vinte FCE n,
no valor unitário de R$ 454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário
de R$ 402,00.

R$

§ l' As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura orgauizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções defiuidas no caput.

§ 3º O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida do valor da função para a qual foi designado.
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§ 4º A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI, VIII, alíneas a
ae, eincisoXdo art. 102 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 37.

Ficam criados:
I - na Administração Pública Federal, 121 cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e 111 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), assim distribuídos: 39 DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; 22 DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e
doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, 102 funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo
dezenove FCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 36 FCP IV, no valor
unitário de R$ 855,00; oito FCP lI, no valor unitário R$ 454,00; e 39
FCP I, no valor unitário de R$ 402,00.
§ 1º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCP, mantido o custo global correspondente às
funções definidas no inciso 11.
§ 2' O servidor ou empregado investido na FCP exercerá atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da
função para a qual foi designado.
§ 3º A designação para a FCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, Iv, VI, VIII, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreira da Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da AdmiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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nistração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos da
Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei nº
8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos daPresidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4º e§ 2º do art. 5' do Decreto-Lei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9008
com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE):
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados sem decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
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da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele Instituto,
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.

Art. 46. O art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo.»
Art. 47. O art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5' Aexpansão da oferta de ensino técnico, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente
ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.

§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5º deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997."

Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ 1a O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição dojuízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 49. O art. 3º da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
U

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

lU
IV

Ministério da Fazenda;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2º Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
......................................................................................................»

Art. 50. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindolhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome
desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei n? 6.024, de 13 de março e 1974, e nos DecretosLeis nOs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I ~ ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo ministério supervisor.
§ l' A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional na
Agência Executiva.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9012
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão
celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão Os
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos
para a avaliação do seu cumprimento.

§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e
dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar,
sem pumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Unico de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ 1º Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a
integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de
cargos.
§ 2º Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada, aplicando-se-Ihe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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gãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais Subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de que trata o caput designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a
que se refere este artigo, inclusive no ãmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei n" 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 11. O exercício financeiro do Serpro corresponde ao
ano civil.
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7º da Constituição".
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do Conselho Federal da respectiva
profissão.
§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer
vinculo funcional ou hierárquico.
§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Admiuistração Pública direta ou indireta.
§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, ficam autorizadas a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou juridicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
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§ 52 O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão.
§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, no prazo de
noventa dias contados a partir de 7 de novembro de 1997, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n'' 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n" 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n'
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB - Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB - Brasil Re.
Art. 60. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provis987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995,
1.038, de 27 de junho de 1995,1.063, de 27 dejuIho de 1995, 1.090, de 25
de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9 de fevereiro de
1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450,
de 10 de maio de 1996,1.498, de 7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro
de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de
1996,1.498-24, de 29 de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de
1996,1.549-26, de 16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de
1997,1.549-28, de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997,
1.549-30, de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 dejunho de 1997, 1.54932, de 11 de junho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34,
de 11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, e 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997.
Art. 61. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n'' 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1',22 e 3'
Col. Leis Rep. Fed. Erasil, Erasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9015
do art. 22 da Lei n? 15.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei nº 5.327, de
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº
701, de 24 de julho d.e 1969, os arts. l' a 3º do Decreto-Lei nº 1.166, de
15 de abril de 1971, 'os §§ lº e 2' do art. 36 da Leinº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. 1º, 2º e 9º
da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2' do art. 4º, e o § l' do
art. 34 da Lei nº 9.4.27, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Cláudia Maria Costin
Eduardo Jorge Caldas Pereira
MEDIDAPROVIi3ÓRIANº 1.554-22, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera os arts. 2º, 3'1, 4 Q, 5'2, 6'2, 7'2 e 9ºda
Lei n" 8. 745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os-arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6', 7' e 9º da Lei n" 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
.
UI - realização de recenseamentos e outras pesquisas
de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
VU - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela FunaiI;
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VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990."
«Art. 3º
§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum oitae.»
«Art. 42
.

II III -

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV, VII, VIII e IX do

art.2º;

§ l' No caso do inciso III do art. 2", os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 6º
.
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§ 1º Excetua-se o disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de magistério de que trata aLei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado."
«Art. 7º
.......................................................................................................

II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2º, em importãncia não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 9º
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.
......................................................................................................»

Art. 2'

Os contratos por tempo determinado, celebrados:
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I - com fundamento no art. 17 da Lei nº 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2º,
inciso Il, da Lei nº 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Forças Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei n" 8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 15
de abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de
1998;
VII - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores
de serviços, e com vigência até 28 de junho de 1998.
Art. 3º Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus, e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5º da Lei n" 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.554-21, de 6 de novembro de 1997.
Art. 5º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
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Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
.MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes
Cláudia Maria Costin
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-20, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1s Apessoajurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido deferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, ãs
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
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ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 4' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.
Art. 6º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo õnus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 8º Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8º, inciso lI, alínea b, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9º O art. 10 .da Lei n' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, independentemente do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado,
desde que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$
8.000,00 (oito mil roais)».
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Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
l\1edida Provisória nº 1.559-19, de 6 de novembro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
l\1EDlDAPROVISÓRIANº 1.562-12, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Fínor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finan) e do Fundo
e Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata O art. 1º, parágrafo único, alíneas a, b eg do Decreto-Lei nº
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratamos arts. 14 daLeinº4.239, de 27 dejunho de 1963, e 22 do Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
11 - o prazo fixado pelo art. 1º da Lei n'' 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
nº 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei nº 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano, a contar da data da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, visando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução de suas funções.

Art. 2º Os dispositivos da Lei n? 8.167, de 16 de janeiro de
1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
§ 4º As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5º A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro..
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.......................................................................................................

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
......................................................................................................»

«Art. 9 9

§ 4 2 Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2 2 deste artigo será de cinco por cento.

§ 6º Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 72

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

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;

§ 8º Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
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no § 2º ou no § 4º, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital novo e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liquidação;
b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9º Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»
«Art. 12.

.

.

§ 1º O descumprimento do disposto nocaput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4º Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
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I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo

motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis
meses consecutivos;

III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus projetos.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo pará recompra das
ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.

§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei."

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos
dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação do
banco operador, admitida ao infrator ampla defesa."

Art. 3º Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
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Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2º Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3º do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei nº 8.167, de
1991.
Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem; ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazõnia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.

Art. 5º O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:

«Art 2º
§ 1º As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.»
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Art. 6' Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investientos Regionais de que trata o Decreto-Lei n" 1.376, de 1974, autoo:'zados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures subscri~ s pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5' da Lei n"
Sa167 de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta de paga~ent~ tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à
responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, observados
os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n" S.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de
1996.
Art. S' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.

Art. 9' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de ãmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.562-11, de 6 de novembro de 1997.
Art. 12.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia,4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.567-10, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n'2 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2'2do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
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lê

nda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,

:I:~aixa Econômica Federal (CEF).

Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e mu. 'pais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
~~ndimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.
Seção I

Da Celebração de Convênios

Art. 4" Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo
e a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a
identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1" Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput deste artigo, ser~o sempre respeitados a preservação,: o livre
acesso às praias marítimas, flUVIaIS e lacustres e a outras areas de
uso comum do povo.
§ 2" Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus à parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;
b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3" A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
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parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imó~
veis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.
§ 4º A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse
de recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.

Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4', somente terão validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da União.
Seção II
Do Cadastramento das Ocupações

Art. 6' O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2º As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1º, observadas as condições
previstas em regulamento.

§ 3' Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste
artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
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não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto n''
24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Aguas), e legislação superveniente.
§ 4' Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7º Os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. 1º e 3' do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6º do art. 3' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8º Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com o cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.

Art. 9'
I -

Fica vedada a inscrição de ocupações que:

vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;

II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres,
ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
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Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a dez por
cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou
fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Seção III
Da Fiscalização e Conservação

Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxilio de força pública estadual.
§ I" Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
§ 2º A incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2', do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;

b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.

§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. l' e 4'.
§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambienCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tal das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso coJIl~JIl do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § 1º do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em
zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econômica Federal, Com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.
'
§ 1º Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2º Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União.
§ 1e Previamente à publicação cio edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pella de decadência, manifesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento 8, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas- as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.
§ 3º Anotificação de que trata o § 1º será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito na SPU.
§ 4º O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.
§ 5º No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei nº 9.760,
de 1946.
Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser
pago:
.I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

Ir - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9035
Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
d s terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao re?me enfitêutico, que estiverem '.'agos ou ocupa~oshá até um a~o em
f5 de fevereiro de 1997, bem aSSIm daqueles cUJOS ocupantes nao tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente
inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União na data da realização da licitação, poderão adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o
valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas
condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem
seu interesse no ato do pregão ou no prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
§ 3º O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.
§ 4º Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3º, ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5º O repasse de que trata o § 4º será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.

§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União
na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma preferência ao ocupante.
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§ 79 Os ocupantes que não exercerem, conforme o caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2 Q, e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e nas condições previstas nesta medida provisófia e em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o imóvel, findo O qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor
atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até
que a União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2 Q, e 17, §
3 Q , desta medida provisória, e O inciso I do art. 5Q do Decreto-Lei n"
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.

Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

§ F A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
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§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n'' 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.

§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7' do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3' A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.
§ 4' A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
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§ 5' A cessão, quando destinada à execuçào de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

§ 6' Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2' do art. 79 do DecretoLei n'' 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito ou
oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas em
regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão a
que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7' A cessão de que trata o § 6' será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;

III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de Iaudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
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v - conceder prazo de carência para início de pagamento das
retribuições devídas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;
b) houver interesse em incentivar ativídade pouco ou ainda não
desenvolvída no País ou em alguma de suas regiões; ou
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.

Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimõnio da União, publicado no Diário Oficial da União.
§ 1 º A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimõnio da União nos Estados.
§ 2' Em áreas específicas, devídamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada
aos Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lhes serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do
art. 18.
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CAPÍTULün
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ 1º A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vínculo de propriedade.
§ 2' A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda

Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observadas as seguintes condições:
I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;

n - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
In - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato do
pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor
da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições
prevístas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor
correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor
especialmente designado;
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VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
~or cento do valo: da arrematação e será paga pelo arrematante,juntam ente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ F Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.
§ 2" Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de igualdade com
o vencedor da licitação, o cessionário, o locatário ou o arrendatário
que esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio da União, bem como o expropriado.
.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até 48 prestações mensais e consecutivas, observadas as
condições previstas nos arts. 26 e 27.
Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
n" 9.760, de 1946, e da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
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Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo às demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.

Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixarenda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.

§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
§ 3º Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.
Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil, em
primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
H - valor da prestação de amortização ejuros calculados pela
TabelaPrice, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano, exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa de juros será de
sete por cento ao ano;

IH - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
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dente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
~~:alização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversaírio na mesma data;
IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;

V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o sald devedor será atualizado, pro rata die, com base no último índice de
~ualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido
:ntre a data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo
pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como
de juros de 0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
VIU - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso lU, mediante recálcuIo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.
Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, § 3º, 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.

Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regíme enfitêutico.
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Seção II
Da Permuta

Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ l' Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946.
§ 2º Na permuta, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.
Seção III
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
§ l' No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.
§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
b) cessarem as razões que justificaram a doação; ou
c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.
§ 3' Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
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CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 31. O~ arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei rr- 9.760, de 1946, passam a vigorar com a segumte
redação:
"Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
pública Federal dir.eta compete privativamente à Secretaria do
Patrimõnio da Umao (SPU) .
................................................................................................

§ 3 Q Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso."
"Art. 81.
.
...............................................................................................
........
§ 50 A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que dispõe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3° em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações semelharites.»
"Art. 82. .
.

Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade, serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo.»
"Art. 101.
.
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento."
"Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a critério
do Presidente da República, por proposta do Ministério da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os
motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
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§ 10 Consistindo o inadimplemento de cláusula contratu.,
al no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou
quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do
disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2 0 Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto."
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará os
interessados com preferência ao aforamento nos termos dos arts.
105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e oitenta
dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes assistam.
Parágrafo único. A notificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada.»
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel no
domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio
útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem na posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere o mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as
condições necessárias para obter a concessão do aforamento.»
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta registrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
......................................................................................................»

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do
terreno.»
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«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex cfficio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1º A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o periodo de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»
Art. 32. Os arts. 3º, 5º e 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 2º Os Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, sob pena
de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão
nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área
de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;
b) estar o transmitente em dia com as demais obrigações
junto ao Patrimônio da União; e
c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
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II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3º A SPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4º Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
§ 5' A não-observância do prazo estipulado no § 4º sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimo por cento), por
mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes.
§ 6º Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada."

"Art. 5' Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760/46;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou econômicos de interesse nacional, à
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preservação ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à
defesa nacional, independentemente de se encontrar situado em
zona declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do Patrimônio da Uniâo.»
«Art. 6º A realização de aterro, construção ou obra 8, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e
vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - na remoção do aterro, da construção, da obra e dos
equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado; e
II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em 12 de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não
tiver removido O aterro e demolido as benfeitorias efetuadas.

Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ 12 Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2 2 Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
§ 3Q O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus à parte da taxa
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ta o art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória,
quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio
útil ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, à administração, ao aforamento, à alienação e à fiscalizaçãode bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o Programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e

b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), ao ano:

1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará
ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.
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Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
uber às entidades da Administração Pública Federal indireta, in~fusiV~ às autarquias e fundaç~es públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da Umao.

Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuizo das competências da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei n' 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguintes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
II - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
III - locações de imóveis residenciais sob o regíme da Lei nº
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6º e 7º do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso III do art. 19.
Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
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Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.

Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e II do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da
União situadas na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do
Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis
de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei nO 9.262, de
12 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América n' 31, no Bairro da Gamboa, no
Município do Rio de Janeiro (RJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens imóveis de domínio da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
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disposto na alínea b do § 2' e § 4º do art. 4º, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.567-9, de 6 de novembro de 1997.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8º, 9º e 10 do art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
195 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4' do Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e a Lei
nº 9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-3, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a utilização deTítulos
da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras prouidênciae.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1Q O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas
referidas no inciso anterior.

§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2 Q OS valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;

b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas
previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de
1997.

Art. 2 Q OS Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na

forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
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"clusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
eermut a por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
~acional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ l' A emissão dos certificados de que trata o caput processar-s e-á sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;

b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;

c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econômica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.

Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não-tributária, observadas as segnintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e, simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 dejuIho de 1997, créditos líquidos, certos e exigiveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.

Art. 6' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não-tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9056
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.586-2, de 6 de novembro de 1997.
Art. 8º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasilia,4 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.591-2, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. I" O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio amCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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. te à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
blen,
., .
Illedida proVlsona.
Art. 2' São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas :'-0 artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização sócia]:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo
sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investiIllento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provrsorta;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patriniônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
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da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular de
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente
ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 3' O Conselho de Administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I - ser composto por:
a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho
devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previstos nas alíneas a e
b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
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v

o dirigente máximo da entidade deve participar das
do
conselho,
sem direito a voto;
urnO
te
VI _ o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
, ezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
tres v
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
.ços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressal~~ a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIU - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assunrirem funções executivas.
íões

Art. 4" Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administraça-o , dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
U - aprovar a proposta de Contrato de Gestão da entidade;
UI - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV
designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor,no mínimo, sobre,,3 e~trutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que
deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do Contrato de Gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
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x-

fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas
anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção lJI
Do Contrato de Gestão

Art. 5º Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público
e a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1'.
Art. 6' O Contrato de Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício
de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos Contratos de Gestão de que sejam signatários.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p.
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SeçãoN
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Nt 8° A execução do Contrato de Gestão celebrado por organi_

.cial será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da

za~~o:eoatuação correspondente à atividade fomentada.

10 O Contrato de Gestão deve permitir ao Poder Público re§ a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
quere; ia OU a qualquer momento, conforme recomende o interesse
e~er~l~ de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão,
pub;I~Jo comparativo específico das metas propostas com os resulcon e alcançados, acompanhado da prestação de contas correspond "O ex:erclclO
taOS
" f imancerro,
.
dent e ~
§ 2" Os resultados atingidos com a execução do Contrato de
G tão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avar es- o indicada pela autoridade supervisora da área corresponden1açao;"posta por especialistas de notória capacidade e adequada
ár

te, c
qualificação.
§ 30 A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9" Os responsáveis pela fiscalização da execução do Cont ato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregulariJade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência. a~ Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da
entidade para que requeira ao juizo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 10 O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
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§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exa,
me e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
Contrato de Gestão.
§ 1e Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no Contrato de Gestão.
§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do Contrato de Gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
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§ 1Q Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.

§ 2" Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização soci_al a servidor cedid~ com recur~os
provenientes do Contrato de Gestao, ressalvada a hipotese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
Art. 15. A Administração Pública direta, autárquica e fundacional fica dispensada de processos licitatórios para celebração de
contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
Art. 16. São extensíveis no âmbito da União, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3", para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação

Art. 17. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no Contrato de Gestão.
§ I" A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
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CAPÍTULO H
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do Contrato de Gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a
contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 19. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar
no Contrato de Gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Unico de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 20. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 21. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes;
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
H - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
IH - controle social das ações de forma transparente.

Art. 22. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológíco (CNPq), e a Fundação Roquette
Pinto.
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§ 1Q O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório N acional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pmto.
§ 2' No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do Contrato de Gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4' Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 23. A extinção a que alude o art. 22 e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório N aeíonal de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusiVO, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes
atividades;
II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
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Hl
os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo
de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do Contrato de Gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisara dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, asseguradas
a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS».
§ l' A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de Contrato
de Gestão, na forma dos arts. 6' e 7' desta medida provisória.
§ 2' Poderá ser adicionada às dotacões orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionadas existentes nas unidades extintas.
Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.591-1, de 6 de novembro de 1997.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Kandir
Lindolpho de Carvalho Dias
Cláudia Maria Costin
Eduardo Jorge Caldas Pereira
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Anexo
--

Órgão e entidade extinta
Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron

Entidade autorizada a ser
qualificada

Associação Brasileira de
Lu,
Tecnologia
de
Síncrotron (ABTLuS)

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação

Educativa Roquette Pinto
(Acerp)

Registro Cartorial
Primeiro Ofício de Registro
de Titulas e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n' de ordem 169367,
averbado na inscrição ns
10.814, Livro A-36, n. OI.
Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av.
Preso
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o nv de ordem 624205 do
protocolo do Livro A nv 54,
registrado sob o n" de ordem
161374 do Livro A n" 39 do
Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.

MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.531-13, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos das Leis n" 8.666, de
21 dejunho de 1993, 8.987, de 13 de [euereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o
Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 5Q, 24, 26, 57 e 120 da Lei n Q8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 5º

.
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§ 3º Observado o disposto no caput, os pagamentos decoj-,
rentes de despesas cujos valores não utrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 deverão ser efetuados no prazo máximo de 72 horas, conforme dispuser o regulamento."

«Art. 24. ..................................................•.•••..•••••.••••...•....•
.......................................................................................................
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamsn.
te à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico;
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de
energia elétrica, com concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou autoprodutor, segundo as normas da legislação específica;
XXIII - na contratação realizada por empresas públicas e
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para a aquisição de bens ou serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado;
XXN - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços contratados por autarquias e fundações qualificadas como
Agência Executiva, na forma da lei.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos III a XXIII do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
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Parágrafo único.
.•.•...•.•....•••....................................••.•••..•..••.....................•••••.•••••••

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados.»
«Art. 57.

.

.

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

U - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
.......................................................................................................

§ 4° Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso U do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
«Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão revistos,
sempre que necessário, pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União."
Art. 2' Os arts. 7º, 9º e 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7 12

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

UI - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha
entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
Art. 9º
§ 5º Somente nos casos expressamente previstos em lei, a
cobrança da tarifa poderá estar condicionada à existência de alternativa de serviço prestado sem ônus para o usuário e que
atenda a padrões mínimo estabelecidos nessa legislação."

"Art. 15.

.

.
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IV -

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
......................................................................................................

§ 4º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, Ve
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas."

Art. 3" O art. 18 da Lei n? 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata
o disposto no parágrafo único do art. 21 poderão manifestar ao
poder concedente, até seis meses antes do início de funcionamento da central geradora da energia elétrica, opção por qualquer
dos regimes previstos neste artigo, ratificando ou alterando o
adotado no respectivo ato de constituição."
Art. 4º O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 26.
H - a comercialização de energia elétrica, inclusive sua
importação e exportação, bem como a implantação dos respectivos sistemas de transmissão e de distribuição associadas;
IH - a comercialização, por autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.
Parágrafo único. A comercialização da energia elétrica resultante das atividades referidas nos incisos H e IH deste artigo
far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16daLeinº9.074, de 1995,e
de seu regulamento.»
Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás) e de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte) e Furnas Centrais Elétricas S.A., mediante operações de
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cisão, fusão, i~corpo~ação, redução d.e capital,. ou_constituiç~o de
subsidirárias integrais, ficando autonzada a cnaçao das segumtes
sociedades:
I - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrobrás, que terão por objetivo principal deter participação acionária nas companhias de geração criadas conforme os incisos II e III;
II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletrosul, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto
a transmissão de energia elétrica;
III - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a transmissão de energia elétrica;
IV - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da
Eletronorte, cujo objeto social seja a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos
isolados de Manaus e de Boa Vista.
§ l' As operações de reestruturação societária deverão ser
previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND), na forma da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia geral pelo acionista controlador.
§ 2' As sociedades serão formadas mediante versão de moeda
corrente, valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes
do patrimônio das companhias envolvidas na operação.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.531-12, de 13 de novembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Fica revogado o Decreto-Lei n' 1.872, de 21 de maio de
1981.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Eliseu Padilha
Raimundo Brito
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569-9, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o importador sujeito ao pagamento de multa diária, sob a modalidade de encargo financeiro, a ser recolhida ao Banco
Central do Brasil, quando:
I - contratar operação de câmbio fora dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil;
II - efetuar o pagamento, em reais, de importação em virtude
da qual seja devido o pagamento em moeda estrangeira;

III - efetuar pagamento, com atraso, das importações licenciadas para pagamento em reais;
IV - não efetuar o pagamento de import açâo até 180 dias após
o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento na
Declaração de Importaçâo.
§ l' A multa de que trata o caput será cobrada para os períodos de incidência a partir de 26 de setembro de 1997, inclusive, observado, quando for o caso, o disposto no § 2' deste artigo:
a) nas importações enquadradas nos incisos I e II deste artigo,
sobre o valor, em reais, do pagamento e calculada com base na taxa
prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco
Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de
incidência, durante o período compreendido entre a data limite do
prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para a contrataçâo
do Câmbio e a data da sua efetiva contratação, ou do pagamento em
reais, descontado a variação cambial ocorrida no período;

b) nas importações enquadradas no inciso lII, sobre o valor, em
reais, do pagamento calculada com base na taxa prefixada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo Banco Central do Brasil, para vigência na data de início destes períodos de incidência, duCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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a.nte o período compreendido entre o primeiro dia do mês subse-

~üente ao previsto para pagamento e a data do efetivo pagamento;
c) nas importações enquadradas no inciso IV, na forma de adi-

antamento posteriormente compensável, sobre o equivalente, em reais do valor da importação não liquidada e calculada com base na
tax'a prefIxada de empréstimo para capital de giro divulgada pelo
Banco Central do Brasil para vigência na data de início destes periodos de incidência, durante o periodo compreendido entre:

1. a data limite do prazo estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para a contratação do cãmbio e a data do recolhimento da
multa, nas importações licenciadas para pagamento em moeda estrangeira;
2. o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para o pagamento da importação e a data do recolhimento da multa, nas importações licenciadas para pagamento em reais.
3. a data do recolhimento da multa e cada novo período de 180
dias.
§ 2º Sempre que o período de incidência da multa abranger
datas anteriores a 26 de setembro de 1997 ou, simultaneamente, datas anteriores e posteriores, o cálculo será efetuado com base no rendimento acumulado das Letras do Banco Central (LBC), para os valores devidos até 25 de setembro de 1997, inclusive, na forma a ser
definida pelo Banco Central do Brasil, e com base nas disposições do
parágrafo anterior, quando relativo aos valores devidos a partir de
26 de setembro de 1997, inclusive.

§ 3º São responsáveis pelo recolhimento da multa de que trata o caput:
a) o banco vendedor do cãmbio, nas importações pagas em moeda estrangeira;
b) o banco onde os reais tenham sido creditados para o pagamento da importação, nas importações pagas em reais;

c) o importador, nas importações cujo pagamento não seja efetuado até 180 dias após o primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para pagamento da Declaração de Importação.
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Art. 2º O disposto nesta medida provisória não se aplica:
I - aos pagamentos de mercadorias embarcadas no exterior
até o dia 31 de março de 1997, inclusive;

II - aos pagamentos de importações de petróleo e derivados;
III - aos pagamentos de importações efetuadas sob o regime
de drawback e outros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Fazenda;
IV - às importações de valorinferior a US$ 10,000.00 (dez mil
dólares dos Estados Unidos) ou equivalente em outras moedas;
V - aos pagamentos parciais de uma mesma importação, cujos valores, somados, sejam inferiores a dez por cento do valor da importação e desde que não ultrapassem o estabelecido no inciso
anterior.
Art. 3º O Banco Central do Brasil baixará as normas necessárias à execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.569-8, de 13 de novembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.579-15, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts. 18, 19,34,35 e §4ºdo art. 53 da Lei
nº 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária
para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória, com força de lei:
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---

Art 1" Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n? 9.082, de 25 dejulho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. .
.
............. .......................................................................................
§ 3" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a desti-

nação, mediante a abertura de crédito adicional, de recurso de
contrapartida para a cobertu~a de despesas com p~s~oal e encargos sociais, ~empre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação ongma!.>'
"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal
e Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato a assinatura do instrumento original que:
......................................................................................................»

"Art. 34.
.......................................................................................................

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
......................................................................................................»

"Art. 44.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de débitos da Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA) e da extinta
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Fundação Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos,
respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)."

«Art. 49.

.

.

.......................................................................................................
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste arti-

go as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo
do Instituto Nacional do Seguro Social;

III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

Recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX -

os subprojetos e subatividades financiados com do-

ações;

xXI -

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
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xv -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior.»
Art. 2' Os arts. 18, 19, 34 e 35 e o § 4" do art. 53 da Lei n" 9.293,
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18.

..

.

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

§ 8' Em caráter excepcional, para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, poderão ser utilizados os valores constantes do relatório de execução
orçamentária de que trata o § 3' do art. 165 da Constituição, relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 1997.
§ 9" Para o cumprimento das exigências previstas nas alíneas b e c do inciso II deste artigo, também poderão ser utilizados os valores constantes da lei orçamentária para o exercícío de
1997 e seus créditos adicionais, aprovados pelo Poder Legislativo municipal até 31 de outubro de 1997."

"Art. 19.
.......................................................................................................
§ 3' Ressalvam-se ainda das disposições deste artigo as
operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público nas atividades
bancária e financeira.»

"Art. 34.
§ 4' A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
deverão contemplar ainda dotações necessárias ao atendimento
das operações realizadas no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, bem como aquelas relativas à redução da presença do setor público na atividade
financeira bancária.»

"Art. 35.
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v - a equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), previsto no art. 2º da Lei nº 8.187, de 1991, devendo os títulos conter cláusulas de atualização cambial;
.......................................................................................................

IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
X - a entrega de recursos financeiros a Estados e seus
Municípios e ao Distrito Federal, em conformidade com a legislação pertinente.
......................................................................................................»

«Art. 53

.

§ 4º

xv -

O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE)."

Art. 3º Fica a União autorizada a entregar recursos a Estado,
seus Municípios, e ao Distrito Federal, respeitados como limites
para as transferências totais os valores fixados na forma do item 5.8
do anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
bem como o saldo das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento estabelecerá os limites, critérios, prazos
e demais condições para a entrega dos recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado previamente o
respectivo protocolo.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medidas Provisórias nº 1.579-14, de 13 de novembro de 1997, e
1.603, de 27 de novembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Ficam revogadas as alíneas d e e do inciso II do art. 18
da Lei n? 9.293, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória n?
1.603, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.580-5, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceol), da Companhia Energética do Piauí
(Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), e dá outras
providências.

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

Art. I? Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética
de Alagoas (Ceai), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
§ l' Para o fim previsto neste artigo, a Eletrobrás ampliará a
sua participação no capital social da Ceai, da Cepisa, da Ceron e da
Eletroacre, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias
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com direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, respectivamente.
§ 2' Para a aquisição autorizada nesta medida provisória, a
Eletrobrás utilizará recurso do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 4' do art. 4' da Lei n" 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pela Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993, com
a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma
prevista no artigo anterior, a CeaI, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre
serão incluidas no Programa Nacional de Desestatização (PND), cabendo à Eletrobrás implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para a
privatização dessas empresas, segundo as normas da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CeaI, da
Cepisa, da Ceron e da Eletroacre, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), para
os efeitos do disposto na Lei n" 9.491, de 1997.

Art. 3º Os recursos obtidos com a alienação da participação
acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), até o montante utilizado para a aquisição
autorizada por esta medida provisória.
Art. 4º Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e ordinárias da CeaI, pertencentes ao Estado de Alagoas.
Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da CeaI, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações
adquiridas na forma deste artigo.

Art. 5' Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até
R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e em até R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que serão integralizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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diante transferência de ações de propriedade da União, inc1u-

dos~: que se encont~~m depositadas no Fundo de Amortização da

Sl~ . da pública Mobiliaria Federal, de que trata O art. 29 da Lei n"

DIO~9
de 29 de junho de 1995.
9. ,

Art. 6' A CDRJ, a Codesp, o Basa e o INSS ficam autorizados
nder à BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) as ações que foa ve utilizadas na integralização de seus respectivos aumentos de
reII1: tal social e ressarcimento pela transferência de ações, conforme
carbelece esta medida provisória, não se aplicando as exigências ou
es .':npedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realizao~ I de operações dessa natureza com órgãos ou entidades da Admi;:~tração pública Federal direta ou indireta.

Art. 7º O ressarcimento ao Instituto Nacional do Seguro SoeiI (INSS), de que trata O art. l' da Lei nº 9.482, de 13 de agosto de
~997 bem assim o aumento do capital social do Banco da Amazônia
S.A. (Basa), autorizado pelo art. 1', inciso I, da Medida Provisória nº
1615-23, de 11 de dezembro de 1997, poderão ser efetuados com a
utilização de ações depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
pública Mobiliária Federal, instituído pelo art. 29 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, ouvidos previamente os Ministros de Estado da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.580-4, de 13 de novembro de 1997.
Art. 9º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9082
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.587-4, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Institui as Gratificações de Desempe_
nho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas
(GDI), de Atividade Fundiária (GM) e Provisória (CP), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), que será concedida aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando no desempenho de atividades jurídicas:
I - das carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
II - de Procurador e Advogado de autarquias e fundações públicas federais, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e
nos seus órgãos vinculados;
III - de Assistente Jurídico, quando em exercício na Advocacia-Geral da União e nos seus órgãos vinculados;
IV - da carreira de Defensor Público da União, quando em
exercício na Defensoria Pública da União.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Estratégicas (GDI), que será concedida aos
ocupantes de cargos efetivos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informações, quando no desempenho de atividades
de inteligência na Casa Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos referidos
neste artigo, quando em exercício nos demais órgãos de que trata o
caput do art. I" da Medida Provisória nº 1.549-37, de 4 de dezembro
de 1997, farão jus à percepção da GDI nas condições estabelecidas
nos arts 8º e 9º, quanto aos limites máximos de pontos.
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Art. 3' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ati. de Fundiária (GAF), que será concedida aos ocupantes dos se\llda tes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de CoguI~ação e Reforma Agrária (Incra) e no desempenho de atividades
l°ftadas para a colonização e reforma agrária, especialmente as retrvas à fiscalização e cadastro do zoneamento agrário, a projetos de
a 'entamento e ao planejamento da organização rural nos aspectos
:diáriOS , de comercialização e de associativismo rural:
I
U
UI

de Fisc~1 de Cadastro e Tributação Rural;
de Orientador de Projeto de Assentamento;
de Engenheiro Agrônomo.

Art. 4' AGFJ, a GDI e a GAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I
número de pontos resultante da avaliação de desempenho;
valor do maior vencimento básico do nível correspondenU
te ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n? 8.460, de 17
de setembro de 1992, e alterações posteriores;
lU - percentuais específicos por carreira ou cargo, correspondentes ao posicionamento do servidor na respectiva Tabela de Vencimento.
§ lº O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
no máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
1.119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
outra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 12,22 e 3 9 .
§ 2' Os percentuais para as carreiras e cargos de que trata o
art. l' são os constantes do Anexo I.
§ 3' O percentual para os cargos de nível superior de que trata
o art. 2' é de 0,1820%, e para os cargos de nível intermediário é de
0,0936%.
§ 4' O percentual para os cargos de que trata o art. 3º é de
0,0936%.
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Art. 5' Os critérios para a avaliação de desempenho individu,
al e institucional constarão de ato:
I - do Advogado-Geral da União, no caso das carreiras e cargos referidos nos incisos I a III do art. 1';
II - conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e:
a) do Ministro de Estado da Justiça, no caso da carreira de que

trata

O inciso

IV do art. 1Q;

b) do Chefe' da Casa Militar da Presidência da República, no
caso dos cargos de que trata o art. 2º;

c) do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
no caso dos cargos de que tratam os incisos I, II e III do art. 3'.
Art. 6º A GFJ, a GDI e a GAF serão calculadas com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho, até que os critérios de avaliação de desempenho individual
de que trata o art. 5º sejam definidos e:
I - até que a primeira avaliação de desempenho dos servidores seja efetivamente aferida;
II - nos dois primeiros períodos de avaliação, para os servidorés nomeados a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 7' A avaliação de desempenho individual deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos frxados para a avaliação
de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
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§ 1º Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
u cargos nos órgãos ou entidades sej~ inferior a dez, ,a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecera ao previsto no
Anexo Il.
'
§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
ontuação definidas n~s incisos I e II exceda em até vinte por cento o
hmite máximo de servidores pre,?sto para cada uma destas faixas,
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em

exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;

e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira ou
no cargo;

fJ

data mais antiga de ingresso na carreira ou no cargo.

§ 3º Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e II exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GFJ, a GDI e a GAF serão pagas em valor equivalente a
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4º Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
b) nos períodos referidos no inciso II do art. 6º.

Art. 8º

O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
tratam os arts. l' e 3º desta medida provisória, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, oU equivalentes, em órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus à gratificação calculada com hase no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
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Art. 9º O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de que
trata esta medida provisória, que não se encontre na situação provista nos arts. 1Q, 32 e 8º, somente perceberá a gratificação correspnn,
dente quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base
em 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 10. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional de que trata o art. 5º, a GFJ, a GDl e a GAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 11. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão fará
jus à GFJ, GDl ou GAF calculada na forma definida no art. 4º, considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 12. Estão incluídos entre os beneficiários da Gratificação
Temporária instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, os servidores cedidos dos demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para terem exercício na Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. A partir de 1º de setembro de 1997, a Gratificação de que trata o art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, fica estendida, no
seu nível I, aos ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União e
de Assistente Jurídico dos quadros da Advocacia-Geral da União.

Art. 13. Até que seja promulgada lei dispondo sobre a remuneração dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória (GP) aos ocupantes de
cargos efetivos de Procurador e Advogado de autarquias e fundações
públicas federais, de Assistente Jurídico não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I
do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, e da carreira de Defensor Público
da União.
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§ l' A GP será paga em valor correspondente a 85% do maior
al or do vencimento básico de nível superior fixado na Tabela de
Vencimentos dos servidores públicos civis da União, estabelecida no
AnexO II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e não será
paga cumulativa~e~te com a Gratificação Temporária instituída
pelo art. 17 da Lei n 9.028, de 1995.
§ 2' A GP, compatível com as demais vantagens atribuídas ao
cargo efetivo, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de
aposentadoria ou pensão, e não servirá de base de cálculo para
quaisquer outros b~nefícios, vantagens, ou contribuições previdenciária~ ou de segundade.
§ 3º Não farão jus à GP os ocupantes de cargo ou função de
confiança ou titular de gratificação de representação de gabinete.

Art. 14. A GFJ e a GP não são devidas aos ocupantes dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, e
aos servidores que percebem a Retribuição Variável da Comissão de
Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP).
Art. 15. AGFJ será paga em conjunto com o respectivo vencimento básico fixado para carreira ou cargo, com a vantagem previstano art. 1', inciso I e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho de
1987, com a Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada
nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%, com a gratificação a que se refere o art. 7' da citada Lei nº 8.460, de 1992, bem
como com a GP ou alternativamente com a Gratificação Temporária
instituída pelo art. 17 da Lei nº 9.028, de 1995, observado o disposto
no § 1º do art. 13.
§ 1º Para o cálculo da GFJ e da GP, não se aplica ao vencimento básico o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.333, de 1987.
§ 2' O vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de
Defensor Público da União é o fixado no Anexo III desta medida provisória.
§ 3º O vencimento básico dos cargos efetivos de Assistente Jurídico da carreira da Advocacia-Geral da União de que trata o art.
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20, inciso III, da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993,
é o fixado no Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º O vencimento básico dos cargos de Assistente Jurídico
não transpostos para a carreira da Advocacia-Geral da União na forma do disposto no inciso I do art. 19 da Lei n'' 9.028, de 1995, é o fixado na Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo II da Lei n? 8.460, de 1992, e alterações posteriores.
§ 5º Os valores da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei
n" 8.460, de 1992, devida aos ocupantes de cargos da carreira de Defensor Público da União e de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União são os fixados no Anexo V.
Art. 16. A GDI será paga em conjunto com o vencimento básico correspondente ao nível do cargo fixado na Tabela de Vencimento
dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da
Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação
de Atividade (GAE), instituída pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no
percentual de 160%.
Art. 17. A GAF será paga em conjunto com o vencimento básico fixado na Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da
União, estabelecida no Anexo II da Lei nº 8.460, de 1992, e alterações posteriores, e com a Gratificação de Atividade (GAE), instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Engenheiro Agrônomo de que trata o inciso III do art. 3º fará jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº
8.460, de 1992.
Art. 18. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.

Art. 19. Os cargos de Assistente Jurídico da Administração
Federal direta, que estejam vagos em 9 de setembro de 1997, não alcançados pelo art. 19 da Lei n? 9.028, de 1995, passam a integrar a
carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União.
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§ 1º Os cargos vagos a que se refere o caput, bem como aqueles
transpostos pelo inciso II do art. 19 da Lei n" 9.028, de 1995, serão
distribuídos pelas três categorias da carreira de Assistente Jurídico,
em ato do Advogado-Geral da União.
§ 2' Os demais cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal direta, não alcançados pelo art. 19 da Lei nº 9.028, de
1995, serão extintos, automaticamente, em caso de vacância.

Art. 20. O ingresso nos cargos de Procurador e de Advogado
de todos os órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União ocorre na
Classe D, Padrão r.
Art. 21. O ingresso nos cargos de nível superior do Grupo de
Informações ocorrerá mediante aprovação em concurso público
constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias,
sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.

Art. 22. Os Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados
a que se refere o art. 1º terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, ou na Procuradoria ou órgão equivalente, da estrutura organizacional, ou da entidade, em que desempenhem suas atividadesjurídicas próprias.
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão, excepcionalmente, ter exercício em outro setor da respectiva estrutura organizacional, ou entidade, sempre no desempenho de atividades eminentemente jurídicas e no atendimento do interesse público envolvido.
§ 2º O exercício excepcional de que trata o parágrafo anterior
dependerá de designação do respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente.
§ 3º A designação a que se refere o parágrafo anterior somente
será possível nos termos deste artigo, e observará, a cada caso, o seguinte procedimento:
a) solicitação motivada de outra autoridade da estrutura organizacional, ou entidade, ao Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou
equivalente;
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b) autorização do Ministro de Estado ou do dirigente máximo
da entidade para que seja expedido o ato de designação; e

c) publicação do ato designatório no boletim interno ou seu correspondente.
Art. 23. As situações funcionais anteriores a 13 de dezembro
de 1997, que comprovadamente reúnam os pressupostos citados no §
l' do artigo anterior, serão, a cada caso, objeto de ato declaratório do
respectivo Consultor Jurídico, Procurador-Geral ou equivalente, inclusive para os efeitos do art. 1'.
§ l' O ato declaratório referido no caput, necessariamente
motivado, deverá ter publicação no boletim interno ou seu correspondente.

§ 2' As situações funcionais de que trata o caput, se mantidas,
serão ajustadas ao que dispõe o artigo anterior até 13 de fevereiro de
1998.

Art. 24. É vedado aos servidores ocupantes das carreiras e
cargos referidos nos arts. l' e 14 exercer advocacia fora das atribuições institucionais.
Art. 25. As gratificações criadas por esta medida provisória
são devidas a partir de l' de setembro de 1997.
Art. 26. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.587-3, de 13 de novembro de 1997.

Art. 27.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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Anexo I
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras de Advogado da União,
Assistente Jurídico da AGU e Defensor Público da União
-

-

- - -

---

Porcentagem

Classe

- -

--

Especial

0,14986%

1n Categoria

0,13881%

2!!Categoria

-

0,12776%

Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho
da Atividade Jurídica das Carreiras e dos Cargos de Procurador e
Advogado de Autarquia e de Fundação Pública Federal,
Assistente Jurídico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III

0,14986%
0,13881%
0,12776%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III

D
D
D
D
D

V
IV
III

II

I

1-----

i

I

I

L

II

I

II

I

II

I

---

0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
0,12776%
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
Total de ocupantes
de cargo ou de
integrantes
da
carreira no órgão

Número mínimo de
ocupantes de cargos

Número máximo de
ocupantes de cargo

ou de integrantes

ou de integrantes

da carreira com
desempenho até

da carreira com

75% do limite máximo de pontos de
desempenho individual

desempenho acima
de 75% até 100% do
limite máximo de
pontos desempenho
individual

--

Numero.máximo de
ocupantes de cargo
ou de integrantes
da carreira com
desempenho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos desempenho
individual

.~---

---

9

2

7

2

8

1

7

2

7

1

6

2

6

1

5

5

1

4

4

1

3

1

-

1
~-

---

1

-

2

1

2

O

2

1

1

O

1

1

3

-

1

..

---

-=1

Anexo III
Defensor Público da União
Denominação

Vencimento CR$)

Defensor Público da União de Categoria Especial

524,30

Defensor Público da União de 1~ Categoria

490,57

Defensor Público da União de Zn Categoria

458,43

-

I

i
f

....~

Anexo IV
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União

1--

Denominação

Vencimento CR$)

Assistente Jurídico da AGU de Categoria Especial

524,30

Assistente Jurídico da AGU de F Categoria

490,57

Assistente da AGU de 2ª Categoria

458,43

.-
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Anexo V
Gratificação de que trata o Art. 7" da Lei n? 8.460/92 para as
Carreiras de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União e de
Defensor Público da União
Classe
Categoria Especial

R$
20S,64

la Categoria

199,43

2G Categoria

190,63

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.588-3, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária
(GDA) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior
do Poder Executivo Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de trezentos cargos
de igual denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades
de perícia médica;
II - Analista de Comércio Exterior, composta de 280 cargos de
igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente
da República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão
governamental, relativas à formulação, implementação, controle e
avaliação de políticas de comércio exterior;
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III
Fiscal de Defesa Agropecuária, composta de 250 cargo,
de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as
atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produ,
tos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e pro.
cessos produtivos na área de defesa agropecuária.

Art. 2' As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela de Vencimentos dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n?
8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3' A investidura nos cargos das carreiras de que trata
esta medida provisória ocorrerá mediante aprovação em concurso
público constituido de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda
constituída de curso de formação.
§ I" Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no
edital do concurso.
§ 2'

O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão I.

Art. 4' A distribuição do quantitativo global dos cargos da carreira de que trata o inciso II do art. l' por órgão ou entidade do Poder
Executivo federal será definida em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição
de cargo de igual denominação do órgão ou entidade de destino para
o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.

Art. 5' São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério
da Previdência e Assistência Social;
II - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
III - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 6º Os órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
11 - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira;

111 - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira, em
consonância com o regulamento definido pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância com a política de
desenvolvimento de recursos humanos;
VI
aplicar as normas e procedimentos para fins de promoção;
VII
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.

§ 1º O órgão supervisor, no desempenho das atividades referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos ou
entidades de lotação dos integrantes da carreira e por um Comitê
Consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá
delegar competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do
Seguro Social, no caso da Carreira de Supervisor Médico-Pericial.

Art. 7º Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver
em exercício a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a realização da avaliação de desempenho e a
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mentação do programa de desenvolvimento e capacitação profissíx,
nal, nos aspectos inerentes às competências do órgão ou entidade.

Art. 8' O vencimento básico das carreiras criadas por esta
medida provisória é o fixado na Tabela de Vencimento dos servidores
públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nº 8.460, de
1992, e alterações posteriores.
Art. 9' Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de que
trata o art. l' farão jus, além do vencimento básico, à Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual de 160%.
Parágrafo único. Os ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária de que trata o inciso HI do art. 1Q
farão jus, além das vantagens referidas no caput, à gratificação a
que se refere o art. 7º da Lei n? 8.460, de 1992, conforme valores constantes do Anexo I desta medida provisória.

Art. 10. Fica instituídâ a Gratificação de Desempenho e Eficiência (GDE), devida aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I e H do art. 1º desta medida provisória, quando lotados nos órgãos ali especificados, e no exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA), que será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso IH do art. I" desta medida
provisória, quando lotados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento e no exercício de atividades inerentes às atribuições da respectiva carreira.
Art. 12. A GDE e a GDA serão calculadas pela multiplicação
dos seguintes fatores:
I

número de pontos resultante da avaliação de desempe-

nho;
H
valor do maior vencimento da Tabela de Vencimento dos
servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo H da Lei nº
8.460, de 1992, e alterações posteriores;
HI - percentuais específicos por carreira.
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§ l' O resultado da avaliação de desempenho poderá atingir
o máximo 2.238 pontos por servidor, divididos em duas parcelas de
L 119 pontos, uma referente ao desempenho individual do servidor e
o~tra referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos no art. F.
§ 2' O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I
e II do art. 1Q é de 0,1820%;
§ 3' O percentual para a carreira de que trata o inciso III do
art. L" é de 0,15654%;

Art. 13. AGDE e a GDAserão calculadas com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho
nos dois primeiros períodos de avaliação após a nomeação.
Art. 14. Os critérios para a determinação da avaliação de desempenho individual e institucional constarão de ato conjunto do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
com os Ministros de Estado dos órgãos supervisores das respectivas
carreiras.
Art. 15. A avaliação de desempenho individual deverá obedecer seguinte regra de ajuste, calculada por carreira e órgão ou entidade referidos no art. 1':
à

I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
II - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de 75% até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho individual;

III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ I" Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da ava-.
liação de desempenho individual obedecerá ao previsto no Anexo lI.
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§ 2' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e Ir exceda em até vinte por cento o
limite máximo de servidores previsto para cada uma destas faixas
serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
'
a) maior nível do cargo em comissão ou função de confiança, em
exercício;
b) cargo de chefia;
c) maior grau de titulação;
d) maior tempo de permanência no órgão ou entidade;
e) melhor classificação no concurso para ingresso na carreira;
fJ data mais antiga de ingresso na carreira.
§ 3' Caso o número de servidores nas respectivas faixas de
pontuação definidas nos incisos I e Ir exceda em mais de vinte por
cento o limite máximo de servidores previsto para cada uma destas
faixas, a GDE e a GDAserão pagas em valor equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho a todos os beneficiários.
§ 4' Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo,
não serão computados os servidores ocupantes de cargo efetivo:
a) quando investidos em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;

b) nos períodos referidos no art. 13.

Art. 16. O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos de
que trata esta medida provisória, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalentes, em
órgãos ou entidades do Governo Federal, fará jus ao valor calculado
com base no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Art. 17. O titular de cargo efetivo das carreiras de que trata
esta medida provisória, que não se encontre nas situações previstas
nos arts. I" e 16, somente perceberá a Gratificação correspondente
quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República
ou se investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalentes em órgãos ou entidades do Governo Federal, calculada com base em 75% do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
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Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
'nstitucional de que trata o art. 14, a GDE e a GDAserão calculadas

~tilizando-seapenas critérios de avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de 2.238 pontos.
Art. 19. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDE ou a GDA, calculada na forma definida no art. 12,
considerando-se a média dos pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois últimos anos em que estava na atividade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho
dos integrantes das carreiras e cargos de que trata esta medida provisória.
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado a definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.588-2, de 13 de novembro de 1997.
Art. 23.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Reinhold Stephanes
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Gratificação de que trata o Art. 7' da Lei nº 8.460/92 para a
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária
_.
Classe

Padrão

(R$)

A

III

107,21

A

II

103,86

A

I

---

1

-I

100,63
-----------"

B

VI

97,49

B

V

94,45

B

N

91,50

B

III

88,65

B

II

86,35

B

I

83,20

C

VI

80,61

C

V

78,10

C

N

75,65

C

III

73,30

C

II

71,02

C

I

68,79

D

V

66,65

D

IV

64,57

D

III

62,56

D

II

60,60

D

I

58.71

-

-

-

I

J

J
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Anexo II
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual

de
Total
. tegran-tes da
10
Ó carreira no rgao

Número mínimo de
integrantes
da
car-reira
com
desem-penho até
limite
75% do

máximo de pontos
de desempe-nho
individual

Número máximo de
integrantes
da
car-reira
com
desem-penho acima
de 75% até 100% do
limite máximo de
pontos desempenho
individual

Número máximo de
integrantes
da
car-reira
com
desem-penho acima
de 90% até 100% do
limite máximo de
pontos
de
desempenho individual

9

2

7

2

8

1
1
1
1
1

7

2

6

2

5

1
1
1
1
1
1

7
6
5
4

4
3

B----i-~~
____ 2

1

O
O

2

-

2

1

-

----

MEDIDA PROVISÓRIA W I.592~2, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Extingue a Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica extinta a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), sociedade de economia mista, instituída pelo Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 1996, ora em fase de liquidação.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de extinção da companhia, cabendolhe a designação do administrador da massa extinta.
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§ 2º Ficam imediatamente transferidos para a União, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da companhia extinta, bem como todos os seus bens imóveis, móveis, materiais e
equipamentos, podendo estes ser alienados, inclusive mediante leilão, pelo administrador, desde que desnecessários ao Serviço Público
Federal.
§ 3º Os processos judiciais em que a companhia seja parte,
ativa ou passivamente, serão imediatamente transferidos para a
União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 2º O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito das
competências e atribuições do administrador da massa extinta, de
sua remuneração, bem como aquelas relativas à Assembléia Geral
de Acionistas e ao Conselho Fiscal.
Art. 3º Em função da extinção da companhia ficam rescindidos nesta data todos os contratos de trabalho dos seus empregados,
devendo o administrador providenciar o pronto pagamento aos seus
empregados dos direitos decorrentes da relação de emprego extinta.
Art. 4' Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito
ao recebimento do valor de suas ações, atualizado monetariamente a
partir do último balanço aprovado, acrescido de juros de seis por cento ao ano.
Art. 5º Não se aplica à extinção de que trata esta medida provisória o disposto nos arts. 206 a 219 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.592-1, de 13 de novembro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.593-2, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (T8E).

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

Art. 1· Ficam isentos do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) as matérias-primas e os produtos intermediários que se destinem à industrialização dos coletores eletrônicos de votos de que trata o art. 1º da Lei n· 9.359, de 12 de
dezembro de 1996, e dos produtos sob os códigos 8504.40.21,
8471.60.61,8471.60.52,8534.00.00 e 8473.30.49, constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul, a eles destinados.
Art. 2º Para efeito de reconhecimento da isenção a que se
refere o artigo anterior, a empresa beneficiária deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda relação quantitativa das mercadorias a serem importadas ou
adquiridas no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.593-1, de 13 de novembro de 1997.
Art. 4º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176· da Independência e 109·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.599-39, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.

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

Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18.

.

.

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de
Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada
quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
......................................................................................................»

«Art. 20.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº
8.213, de 24 dejulho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no Município
de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista
em regulamento, o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura.
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá
ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento
para o deferimento do pedido.»

"Art. 29.

.

.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS,
órgão responsável pela sua execução e manutenção.»
"Art. 37. O benefício de prestação continuada será devido
após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive
apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências
de que trata este artigo.
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-ána sua atualização
o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro
pagamento de benefício previdenciário em atraso."

"Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á
para 67 (sessenta e sete) anos a partir de 1º dejaneiro de 1998."
"Art. 40.

.

.

§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que consta daqueles dispositivos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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Art. 3" O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4" A revisão do benefício de prestação continuada prevista no art. 21 daLeinº8.742, de 1993, terá início em 1"de setembro de
1997.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.599-38, de 11 de novembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.604-27, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1º O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n!:!
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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-

§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de crédito contra
. stituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário N acio:al, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do progr~ma a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto
no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência
de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o
§ 2' do art. L'' .
§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. I" nâo se aplica o disposto nos arts. 230,
254,255,256, § 2', 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novem_
bro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à reten_
ção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa e de renda variável, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.507-26, de 20 de novembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 7' Fica revogada a Medida Provisória n" 1.507-26, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.605-18, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
aSsa a vigorar com a seguinte redação:
p
"Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da Região Centro-oeste, a exploração a corte raso só é permissível desde que
permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por
cento da área de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão
a qualquer título ou de desmembramento da área.
§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processos de regularízação, assím declaradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), ou pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de até 100ha, nas quais se pratique agropecuária familiar.
§ 4º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da Região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do merídiano de 44º W, no Estado
do Maranhão.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a: 1:250.000, executado segundo as diretrízes metodológicas estabelecidas pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição das
atividades econômicas será feita conforme as indicaçôes do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal."
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
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regiões descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o
incremento de área convertida.
Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na Região Norte e parte norte da Região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconõmico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.511-17, de 20 de novembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogada a Medida Provisória nº 1.511-17, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.606-15, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou
em extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em
regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.524-14, de 20 de novembro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Fica revogada a Medida Provisória nº 1.524-14, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1997, pãgs. 29521/29537.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-12, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a legislação que rege o ealáric.
educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e A contribuição social do salário-educação, a que se refere
o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos
mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições SO~
ciais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada
a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), sobre a matéria.
§ 10 Estão isentas do recolhimento da contribuição social do
salário-educação:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias e fundações;

b) as instituições públicas de.ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.
§ 2º Integram a receita do salário-educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do salário-educação, qualquer firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou ruCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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1

III fins

lucrativos ou não, bem como as empresas e demais enti-

~~á~~ públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Art. 2' A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o
rt 15 § 1", inciso Il, da Lei n' 9.424, de 1996, será redistribuída ena . E~tado e os respectivos Municípios, de conformidade com critét~e °estabelecidos em lei estadual, que considerará, dentre outros re~~:nciais, ~ número de alun~s matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino.
Art. 3" O salário-educação não tem caráter remuneratório na
lação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 4" A contribuição do salário-educação será recolhida ao
Instituto nacional do Seguro Social (INSS) ou ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 15, § 1', da Lei nº 9.424,
de 1996.
Art. 5º A fiscalização da arrecadação do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam
as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou
da obrigação destes de exibi-los.
Art. 6º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do salário-educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar e ao pagamento dos encargos administrativos e do Pasep, de
acordo com os critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 72 O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará,
por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
salário-educação, na forma do regulamento e das instruções que
para esse fim forem baixadas por aquela autarquia.
Art. 8 2 O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.
Art. 9 2 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.565-11, de 20 de novembro de 1997.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revogam-se a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, e a Medida Provisória n" 1.565-11, de 20 de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.608-9, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. L" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
optar pela amortização de suas dívidas para com o Instituto NaeioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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ai do Seguro Social (INSS), oriundas de contribuições sociais, bem
:n
as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência
co~oo de 1997, mediante o emprego de um percentual de quatro por
Jllat~ do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e nove por cento
d~nFundo de Participação dos Municípios (FPM).
§ l' Ob~ervado o emprego mínimo de três por cento do ~undo
d Participaçao dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), os percentuais estabelecidos no caput deste artiserão reduzidos ou acrescidos para que o prazo de amortização
go
. C ' a 96 meses.
não seja lnlenor
§ 2' As unidades federativas mencionadas poderão optar por
'nc1uir nesta espécie de amortização as dívidas, até a competência
~arço de 1997, de suas autarquias e das fundações por elas instituídas e mantidas, hipótese em que haverá o acréscimo de três pontos
nos percentuais do Fundo de Participação dos. ~sta~os (FPE) e de
três pontos nos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referidos no caput.
§ 3' Mediante o emprego de mais quatro pontos percentuais
do respectivo Fundo de Participação, as unidades federativas a que
se refere este artigo poderão optar por incluir, nesta espécie de
amortização, as dívidas constituídas até a competência março de
1997, para com o INSS, de suas empresas públicas, mantendo-se os
critérios de atualização e incidência de acréscimos legais aplicáveis
às empresas desta natureza, a elas se aplicando as vantagens previstas nos incisos I e II do art. 7'.

Art. 2' As unidades federativas mencionadas no artigo anterior poderão assumir as dívidas para com o INSS de suas empresas
públicas e sociedades de, economia mista, facultando-se-lhes a subrogação no respectivo crédito para fins de parcelamento ou reparcelamento, seja na forma convencional estabelecida no art. 38 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, sem a restrição do seu § 5', seja na
forma excepcional prevista no art. 7' desta medida provisória, mantendo-se os critérios de atualização e incidência de acréscimos legais
aplicáveis a essas entidades.
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do na forma deste artigo acarretará a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 3º
zido em:

O percentual de que trata o caput do art. I" será redu-

I - seis pontos, para os mil municípios de menor capacidade
de pagamento, medida pela receita per capta das transferências
constitucionais da União e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em três pontos, para os mil Municípios seguintes; ou
II - seis pontos, para os municípios com até 20.000 habitantes e onde estão localizados os bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária, e em três
pontos, para o Municípios com mais de 20.000 e menos de 30.000 habitantes e identificados por aquele programa; ou

III - seis pontos, para os Municípios com Índíce de Condições
de Sobrevivência (ICS) nacional- das crianças de até seis anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), maíor do que 0,65 e em três pontos, para os Municípios
com ICS nacional maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,65.
§ l' Excluem-se do disposto nos incisos I e II deste artigo os
Municípios com Índice de Condições de Sobrevivência (ICS) nacional, das crianças de até seis anos, menor do que 0,3.
§ Z' A aferição da receita a que se refere o inciso I deste artigo
terá como base as transferências observadas no exercício de 1996.

§ 3' Os Municípios a que se refere o inciso II deste artigo são
aqueles identificados pelo Programa Comunidade Solidária até o final do ano de 1996.
§ 4º A população de cada Município será a informada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a estimativa disponível em 31 de dezembro de 1996.
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Art. 4' Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e as fundações por eles instituídas e mantidas, ao celebraem acordos na forma do art. l' desta medida provisória, terão todas
as outras espécies de parcelamento ou amortização de dívida para
com o INSS por eles substituídas.

Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1º a 3º desta medida provisória conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal
OU o Município autorize, quando houver a falta de pagamento de débitos vencidos ou o atraso superior a sessenta dias no cumprimento
das obrigações previdenciárias correntes ou de prestações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente à mora,
por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do INSS ao Ministério da Fazenda.
Art. 6º Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas
ao INSS, até a competência março de 1997, pelas entidades ou hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Unico de Saúde
(SUS), bem como pelas entidades ou hospitais da Administração PÚblica direta e indíreta, integrantes desse sistema, poderão ser parceladas em até 96 meses, mediante cessão de créditos que tenham junto
ao SUS, na forma do disposto nos arts. 1.065 a 1.077, do Código Civil.
§ 1º As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7º deste
artigo, mediante a cessão estabelecida uo caput.
§ 2º O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste
artigo conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados
pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
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§ 3º Os prestadores de serviços de assistência médica e ambulatorial, mediante contrato ou convênio com Municípios, somente
poderão formalizar o acordo de parcelamento com a interveniência
do órgão do Sistema Único de Saúde competente para pagá-los.
§ 4' Insuficiente o pagamento mensal efetuado pelos órgãos
integrantes do Sistema Único de Saúde ao INSS, em cumprimento à
notificação mencionada no parágrafo anterior, será emitida guia de
recolhimento complementar da diferença verificada a menor, com
vencimento para o dia vinte do mês imediatamente posterior, cujo
pagamento será efetuado diretamente pela entidade ou hospital beneficiário do parcelamento acordado.
§ 5' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
§ 6º Os hospitais ou entidades que já tenham celebrado acordo de parcelamento com o INSS, nos termos das Leis n's. 8.212, de
1991,8.620, de 5 de janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 de novembro de
1995, poderão optar pelo parcelamento a que se refere este artigo.
§ 7º Para os efeitos do parcelamento a que se refere este artigo, ressalvado o disposto no § 1º, as importâncias devidas a título de
milita moratória serão reduzidas, atendidos aos seguintes prazos
contados a partir do dia 1º de abril de 1997, inclusive:
a) oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o terceiro mês;

b) quarenta por cento, se requerido até o sexto mês;

c) vinte por cento, se até o nono mês;
d) dez por cento, se até o 12º mês, inclusive.

§ 8º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se, após o restabelecimento, a redução prevista no parágrafo anterior.

§ 9º O hospital ou entidade que, durante o acordo de parcelamento firmado com base nesta medida provisória, denunciar o convênio ou rescindir o contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS),
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OU for

por este descredenciado, terá o seu parcelamento rescindido,
podendo reparcelar o sal~o devedor na modalidade convencional
prevista no art. 38 da LeI n- 8.212, de 1991, com restabelecimento da
multa e demais acréscimos legais.

§ 10. O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração de acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ ll. Do total de recursos financeiros a serem repassados a
Municípios habilitados para gestão semi plena do Sistema Unico de
Saúde, serão, mensalmente, retidos e recolhidos ao INSS os valores
correspondentes às parcelas de créditos que lhe foram cedidos pelos
hospitais e entidades, decorrentes de serviços médicos e ambulatoriais prestados mediante contrato ou convênio com a administração
municipal.

Art. 7' Até 31 de março de 1998, as dívidas oriundas de contribuições sociais da parte patronal até a competência março de 1997,
incluídas ou não em notificação, poderão ser parceladas em até 96
meses, sem a restrição do § 5' do art. 38 da Lei n" 8.212, de 1991, com
redução das importãncias devidas a título de multa moratória nos
seguintes percentuais:
.
I - cinqüenta por cento, se o parcelamento for requerido até
31 de dezembro de 1997;
II - trinta por cento, se o parcelamento for requerido até 31 de
março de 1998.
§ 1Q O acordo será lavrado em termo específico, respondendo
como seus fiadores os acionistas ou sócios controladores com seus
bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de insolvência das pessoas jurf..
dicas.
§ 2' As pessoas jurídicas, que já tenham celebrado acordo de
parcelamento com o INSS poderão optar pelo parcelamento a que se
refere este artigo, exceto quanto aos valores parcelados na forma da
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Lei nº 9.129, de 1995, os quais não poderão ser reparcelados nos termos desta medida provisória.
§ 3º As multas moratórias reduzidas em razão de parcelamentos especiais em manutenção serão restabelecidas se os respectivos créditos forem objeto de reparcelamento na forma deste artigo,
aplicando-se após o restabelecimento, a redução prevista no caput.
§ 4º O atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a competências posteriores à celebração do acordo de
parcelamento com base neste artigo, ou o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, implicará a sua rescisão, com
restabelecimento da multa sobre o saldo devedor e demais acréscimos legais.
§ 5º O prazo de parcelamento definido no caput poderá ser
ampliado para até 120 meses, no caso das micro e pequenas empresas, definidas no art. 2' da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 6' As dívidas provenientes das contribuições descontadas
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.
§ 7' Da aplicação do disposto neste artigo não resultará prestação inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 8º Na hipótese de pagamento à vista das dívidas, a redução
da multa será de oitenta por cento.
Art. 8º Fica a União autorizada a contratar operação de crédito com o INSS, até o limite de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais).
§ 1º Os recursos a que se refere este artigo destinar-se-ão a financiar o déficit financeiro do INSS e serão representados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), emitidas para esse fim, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º O INSS fica autorizado a garantir a operação de que trata
este artigo com bens integrantes de seu ativo, podendo inclusive,
caucionar créditos decorrentes de parcelamento de débitos de pessoas jurídicas.
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Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.571-8, de 20 de novembro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçãO.
Art. 11. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.571-8, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.609-8, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O salário mínimo será de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a partir de l' de maio de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em I" de junho de 1997, em 7,76%.
Art. 3' Para os benefícios concedidos pela Previdência Social
em data posterior a 31 de maio de 1996, o reajuste, nos termos do artigo anterior, dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
anexo a esta medida provisória.
Art. 4' Para os benefícios que tenham sofrido majoração em l'
de maio de 1997, devido à elevação do salário mínimo para R$ 120,00
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(cento e vinte reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no art. 2º, de acordo com normas a
serem baixadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 5º Ficam convalidados, os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.572-7, de 20 de novembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 7º Fica revogada a Medida Provisória n? 1.572-7, de 20 de
novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Anexo
Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de Acordo com as
Respectivas Datas de Início
Data de Início do Benefício

Reajuste

até maio/96

7,76

emjunho/96

7,14

em julho/âf

6,53

em agosto/96

5,92

em setembro/96

5,31

em outubro/96

4,71

(%)=1
._-

em novembro/96

4,11

em dezembro/96

3,51

em janeiro/97

2,92

em fevereiro/97

2,33

em março/97

1,74

em abriJJ97

1,~_
0,58

i

--~_._---

em maio/97

I

--I
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.610-4, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Cria o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), e dá outras providências.

o PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica criado o Fundo de Garantia à Exportação (FGE),
de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de seguro de crédito à exportação, nos termos desta medida provisória.
Art. 2Q O patrimônio inicial do FGE será constituído mediante a transferência de 98.000.000.000 (noventa e oito bilhões) de
ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A.
e 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás), que se encontram depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD), criado pela Lei n'
9.069, de 29 de junho de 1995.
§ l' Poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da
União, negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
§ 2Q O valor de transferência das ações para o FGE será determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as
ações tenham sido negociadas.
§ 3' As ações vinculadas ao FGE serão depositadas no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4Q O produto da venda das ações transferidas ao FGE deve-

rá constituir reserva de liquidez, nas condições definidas pelo conselho a que se refere o art. 6Q, e o restante será aplicado em títulos públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.

Art. 3' Constituem recursos do FGE:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915·9392, dez. 1997

9124
I
H

IH
IV

o produto da alienação das ações;
a reversão de saldos não aplicados;
os dividendos e remuneração de capital das ações;
o resultado das aplicações financeiras dos recursos;

. V - as comissões decorrentes da prestação de garantia;
VI - recursos provenientes de dotação orçamentária do Orça.
mento Geral da União.
Parágrafo único. O saldo apurado em cada exercício financeiro
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do FGE.
Art. 4' O FGE proverá recursos para cobertura de garantias
prestadas pela União em operações de seguro de crédito à exportação:
I - contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da
operação;
H -

contra risco comercial, pelo prazo que exceder a dois anos.

Art. 5' Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para a cobertura de garantias prestadas pela União:
I - excepcionalmente, contra risco comercial pelo prazo total
da operação de financiamento de exportações brasileiras de bens e
serviços, desde que o prazo da operação não seja inferior a dois anos;
H - contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de
exportação de bens de capital ou de serviços.
Parágrafo único. A concessão de garantias previstas no inciso
II deste artigo dependerá de vinculação de contragarantias suficientes à cobertura do risco assumido.
Art. 6º Para regular as atividades de prestação de garantia
previstas nesta medida provisória, fica criado o Conselho Diretor do
Fundo de Garantia à Exportação (CFGE), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, observado
o disposto no artigo seguinte.
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§ l ' O poder Executivo definirá a composição do CFGE.
§ 2" Compete ainda ao CFGE autorizar o BNDES a alienar as
_es vinculadas ao FGE.
lço Art. 7' Compete à Câmara de Comércio Exterior definir, com
se em proposta do CFGE:
oa
I _ as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições
a prestação de garantia prevista nesta medida provisória;
para U _ os limites globais e por países para concessão de garantia.
Art. 8º O BNDES será o gestor do FGE, competindo-lhe, ob;erva da s aS determinações da Câmara de Comércio Exterior e do
CFGE:
I - efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à
wbertura de garantias;
U - aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garan~indo a mesma taxa de remuneração das disponibilidades do
BNDES;
UI - solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda o resgate antecipado de títulos públicos federais para
honrar garantias prestadas;
IV - autorizado pelo CFGE, proceder à alienação das ações.

Parágrafo único. As despesas, os encargos e os emolumentos
relacionados com a alienação das ações serão abatidos do produto da
alienação.
Art. 9º Os recursos do FGE poderão ser utilizados, ainda,
para garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações brasileiras enquadradas pelo BNDES até 28
de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Art. 10. O Poder Executivo poderá pôr termo 'ao provimento
de recursos, pelo FGE, destinados à cobertura de novas garantias às
operações de exportações brasileiras de bens e serviços, nos termos
desta medida provisória.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput, será efetuado cálculo atuarial para determinar as reservas necessárias à cobertura integral
de todas as obrigações já assumidas.
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§ 2º Caso haja recursos remanescentes, estes serão transfs-],
dos, anualmente, à conta do Tesouro Nacional.
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.583-3, de 20 de novembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 13. Fica revogada a Medida Provisória n" 1.583-3, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.611-3, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de
23 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 3', 4', 9', 18, 19, 20, 25, 27, 28 e 30 da Lei n'
8.313, de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.

v-

.

c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas
relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura."
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.••.•...••..•....•••............••••...................•••............•••.•••••.•.................••.••

§ F O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura
e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos arts. I" e 3'.
§ 2' Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico
competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 6' Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento das finalidades do fundo .
......................................................................................................»

«Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos do Ficart, além de outros que
venham a ser declarados pelo Ministério da Cultura;

v - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura."
«Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do Imposto de Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de na-:
tureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5', inciso Il, desta lei, desde que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. l' desta lei.
§ 1e Os contribuintes poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos
elencados no § 3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e condições estabelecidos na legislação do
Imposto de Renda vigente, na forma de;
a) doações; e
b) patrocínios.
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§ 2' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio refs,
rido no parágrafo anterior como despesa operacional.
§ 3' As doações e os patrocínios na produção cultural, a
que ser refere o § 1', atenderão exclusivamente aos seguintes
segroentos:
a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;
d) circulação de exposições de artes plásticas;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.»
«Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta lei serão apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação
de seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão
que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco
dias.
§ 2' Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura,
a ser decidido no prazo de sessenta dias.

§ 7' O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário.
§ 8' Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração por segroento e por beneficiário, a ser
aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos,
pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal.»
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"Art. 20 .
..... ........

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

§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a
ser decidido no prazo de sessenta dias.
.................................................................................................»

"Art. 25 .
........ ...............................................................................................

Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com
os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções
culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por
empresas de rádio e televisão.»
"Art. 27.

.

.

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

§ 2' Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador,
desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na
forma da legislação em vigor."

"Art. 28.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à
elaboração de projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou
investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo."
«Art. 30.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura
suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9130
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que
couber, cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes
desta lei."

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.589-2, de 20 de novembro de 1997.
Art. 3º
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Art. 4' Fica revogada a Medida Provisória nº 1.589-2, de 20 de
novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.612-18, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de
instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não-financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de unidade da Federação.
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" A extinção das instituições financeiras a que se refere o
§ 1artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incaput de~~e fusãO, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
corpor,a~a legalmente admitida.
OCletafla

' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcio§ 2 d s agências de fomento previstas neste artigo.
namento a
2' A adoção d~smedidas:"dequadas a cada .cas~ concreto
Art; exclusivo critérro da Umao, mediante solicitação do resdar-~e-a a trolador, atendidas as condições estabelecidas nesta mepeetIVOcon, .a
dida pro VlSOTI .
3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União,
Art. lus
ité . .
ivo Cri erro:
s

a seu e:X:C

I _ adquirir? controle da i?stituição financeira, exclusivara privatIza-l a ou extingui-la;
ent;/.:.m
financiar a extinção ou transformação de instituição fi. em instituição não financeira, quando realizada por seu
naneeltr.a controlador, inclusive aquelas submetidas a regimes esperespec IVO

. is:

~I1 _ finan~ia~ ~s ajustes prévios imprescindíveis para a pri. - da instItu1çao financeira;
vatIzaçao
.' ere'd't
t tuai
. titui - fi
.
IV _ adqUIrir
1 os con ra uais que a ms 1 uiçao manceira
h ontra seu controlador e entidades por este controladas e redeten .arcos créditos assim adquiridos;
financIa
V _ em caráter excepcional e atendidas às condições especifiart. 7', financiar parcialmente programa de saneamento da
~ad~:~~ãOfinanceira, que necessariamente contemplará sua capitaI~StI _ e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
hzaçao
1'sua profissiona izaçao;
VI _ prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
l' A adoção das medidas previstas_n~steartigo ser~ precedida das autorizaç~esque se fizerem necessanas na legislação da umdade da Federaçao respectiva.
ciai
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§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros con,
tratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as cond],
ções e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata O inciso IV deste artigo
será precedido da assunção, pela unidade da Federação, das dívidas
de responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;

c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Os financiamentos de que trata esta medida provisória, quando concedidos pela União, serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura do contrato e as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I - juros calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima
de seis por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
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Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
indice que vier a substitui-lo.
§ 1º As obrigações correspondentes ao serviço dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta medida provisória,
poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas
ao refinanciamento de dividas previsto pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) referido
no art. 5' da citada lei.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando,
detendo a unidade da Federação a maioria do capital social em mais
de uma instituição financeira, remanescer alguma sob seu controle.
Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:

I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o
valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte
por cento o montante garantido.
Art. 7º Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante
pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
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n - assunção de dívidas de instituição financeira junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em balanço,
incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
In -

capitalização da instituição financeira.

Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso V do
art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central
do Brasil, até 5 de dezembro de 1997, quanto à proposta do Estado
para o atendimento ao disposto no caput.

Art. 8' Quando a participação da União se der exclusivamente mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do
crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de
refinanciamento deverá prever a entrega, pela unidade da Federação, de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado,
para fins de posterior amortização.

Art. 9' Nos casos de que tratam o art. 7' e o parágrafo único do
art. 8', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua profissionalização;
Il - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal
do Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.

Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos
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do Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
raz o de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
~a Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termOs do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art.
4' o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro N acional, em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4', o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União
na quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento
concedido com base nesta medida provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3', inciso I, bem assim daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as
disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
de que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias e contragarantias referidas no artigo anterior:
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I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas banc~rias dep~sitárias das receitas próprias e recursos de que trata o arhg~ anterior, o m?ntante dos
valores não pagos, com os acrescrmos legais e contratuais;
11 - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos a limites estab<:lecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebraçao;
111 - que, na hipótese de não transferência do controle acionáia da instituição ou da não transformação em instituição não finanr eira pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela
distribuídos ao controlador ~erão utilizados para a amortização das
obrigações financeIras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens direitos e ações de propriedade de unidade da Federação em
daçã~ em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de :mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores independentes contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financi:menta ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
a nidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
1.1brigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de cap~ação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um p~r cento ao
ês incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das de:ai~ cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento
decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 31
de dezembro de 1997, desde que os Governos estaduais tenham assiado até 30 de setembro de 1997, protocolo de acordo com o Governo
Fede;'al visando à renegociação de suas dívidas, nos termos da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 19. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatizáçã o das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
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orn base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desacropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n' 2.321, de
1987, e de outras instituições financeiras incluídas no Programa N acionai de Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 20. Os programas de privatização ou capacitação previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados
programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que
esteja submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, se a respectiva unidade da Federação tiver firmado, com o Governo Federal, protocolo para a implementação das medidas previstas nesta medida provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput deste
artigo poderá ser feita por até 360 dias, se a respectiva unidade da
Federação tiver firmado, com a União ou com instituições financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ I" A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em
decorrência da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento específica
para dar suporte aos passivos assumidos.

§ 2' Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto
no parágrafo anterior são de responsabilidade do controlador, por
força do disposto nas Leis n" 6.024, de 13 de março de 1974, 6.404, de
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15 de dezembro de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo a
União refinanciar a dívida nos termos da Lei n" 9.496, de 1997.
§ 3' A equalização de que trata o § 1º observará o previsto no
art. 10.
Art. 23. Os arts. 1º, 3' e 6' da Lei n? 9.496, de 1997, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

§ 3º As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão
ao estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo
FederaL
............................•••.•.••...••...••••.••••..•..•••.••••..•••.••••.•••.•...........•.•.....•»

«Art. 3º

.

§ 6" O não-estabelecimento do programa no prazo fixado
nos contratos de refinanciamento ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não es·
tabelecido o Programa ou durante o período em que durar o
descumprimento, conforme o caso, sem' prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido
de um por cento, e a elevação de quatro pontos percentuais do
comprometimento estabelecido com base no art. 5"."
"Art. 6' Para fins de aplicação do limite estabelecido no
art. 5º, poderão ser deduzidas do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:

VII - dívidas de que tratam os incisos I e Il, de entidades
da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas
pelo Estado até 31 de dezembro de 1997.
......................................................................................................»
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Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus decorrente
d redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos,
Iebrados, até 30 de outubro de 1997, no ãmbito do Programa de
oio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
p Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro ~e 1997, entre os custos '."édios de captação utilizados na composiçao dos encargos financeiros ajustados
nos contratos celebrados~pel?s Estados, com instituiç?es financeiras públicas federais, no âmbito do Programa de ApOlO a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de captação da instituição contratante no mês de referência.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.590-17, de 20 de novembro de 1997.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Fica revogada a Medida Provisória n? 1.590-17, de 20
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

C;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.613-2, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n'" 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei;
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Art. 1a Fica a União autorizada a transferir:
I ~ para a Caixa Econômica Federal (CEF), ações ordinári_
as nominativas, de sua propriedade, representativas do capital Social da Companhia Vale do Rio Doce e da Light Serviços de
Eletricidade S.A., até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos
milhões de reais);
II ~ para o Fundo Nacional de Desestatização (FND), ações representativas do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal (FAD).
§ 1e A CEF, em contrapartida à transferência das ações pela
União, a que se refere o inciso I deste artigo, deverá assumir dívidas
caracterizadas e novadas da União, nos termos da legislação em vigor, relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), pelo valor nominal equivalente ao valor de venda das referidas ações.
§ 2' As ações de que trata o inciso I deste artigo permanecerão
depositadas no FND, em nome da CEF.
§ 3' Não se aplica ao produto da alienação das ações de que
trata o mCISO I deste artigo o disposto no inciso III do art. 6º e no art.
13 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e no art. 30 da Lei n'
8.177, de l' de março de 1991, com a redação ora vigente.
§ 4º A CEF somente poderá vender as ações a que se refere o
inciso I deste artigo para Fundos Mútuos de Privatização de que trata o inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a
redação dada pela Lei n" 9.491, de 1997.

§ 5' A transferência das ações a que se refere o inciso I deste
artigo fica condicionada à aprovação, por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), do limite para participação dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS), de que trata o inciso XII
do art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, nas respectivas
ofertas públicas e leilões de privatização, e dar-se-á no momento em
que for estabelecido o preço de venda dessas ações.
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Art. 2

O § 6Q do art. 20 da Lei n? 8.036, de 1990, introduzido
pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Q

«§ 6Q OS Recursos aplicados em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, referidos no inciso XII deste artigo, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, de que trata a Lei n? 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos,
tais destinações sejam aprovadas pelo CND."

Art. 3

O parágrafo único do art. 18 da Lei n" 9.491, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Q

«Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se
refere o inciso IV deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados, pagamento a preço fixo ou comissionado,
obedecidos os dispositivos da Lei n Q 8.666, de 21 de junho de
1993."

Art. 4· O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 5

Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.594-1, de 20 de novembro de 1997.
Q

Art. 6Q
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 7· Fica revogada a Medida Provisória n? 1.594-1, de 20 de
novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176 Q da Independência e 109 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.614-13, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997

n

Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I - os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regional:
a) a dedução em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres),
de que trata o art. 1', parágrafo único, alíneas a, b e g, do Decreto-Lei
n' 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lein'4.239, de 27 de junho de 1963,e 22 do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. I" da Lei n Q8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agricolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n'' 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n? 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. I? do Decreto-Lei n? 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
Superintendências e dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, vi(*) Retificada no DO de 31.12.1997 (pág. 9395 desta obra).
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ndo a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execu-

a
sção
de suas f
unçoes.

Art. 2º Os dispositivos da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
.
......................................................................................................

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a legislação das sociedades por ações.
......................................................................................................

§ 4' As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.

§ 5º Aemissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.
§ 8º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro."
«Art. 7º

II - pelo valor patrimonial, com base no balanco da empresa do último exercício;
.....................................................................................................»

«Art. 9º

§ 4º Relativamente aos projetos privados, não-governamentais, de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem
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como aos considerados pelos Conselhos Deliberativos das Supe_
rintendências de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, estruturadores para a
economia regional e prioritários para o seu desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2' deste artigo será de cinco por cento.
......................................................................................................

§ 6' Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto, salvo nas hipóteses de transferência do
controle acionário devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva, e, nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observadas as condições previstas no § 8º deste artigo.
§ 7'
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações;
.......................................................................................................

§ 8' Os Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento Regional poderão, excepcionalmente, autorizar, com base em parecer técnico de sua Secretaria Executiva,
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida
no § 2' ou no § 4', com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida neste artigo, desde que:
I - a nova participação acionária, devidamente comprovada, seja representada por subscrição e integralização de capital nOVO e não por transferência de ações existentes;
II - a nova participação acionária minoritária venha garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa juridica ou grupo de empresas coligadas que:
a) tenha sofrido processo de concordata, falência ou liqui-

dação;
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b) não tenha apresentado, nas declarações do Imposto de
Renda dos dois últimos exercicios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos assumidos por ocasião
da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da Secretaria Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.

§ 9' Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoajuridica titular de participação acionária, o direito à utilização do incentivo na forma estabelecida neste artigo, será
automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora.»

«Art. 12.

..

.

§ I" O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
.......................................................................................................

II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de dez por cento e de juros de mora
de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 4' Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:

I - que não tenham iniciado a implantação física de
seus projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo
motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplências para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por periodo superior a seis
meses consecutivos;

III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em função de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica, financeira, mercadológica ou legal;
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IV -

que tenham desistido da implantação de seus projs.

tos.
§ 5" Nas hipóteses de que tratam os incisos U, UI e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recom,
pra das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e
que integrem a carteira do fundo.
§ 6" Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7· Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as regras dos arts. 12 a 15 desta lei.»

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos Fundos será feita mediante processo administrativo a
ser instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a participação
do banco operador, admitida ao infrator ampla defesa.»
Art. 3· Fica vedada a transferência para fora da região de máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finor ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela
Sudene ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico que a justifique.
§ 1· O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias
liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo índice
oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2· Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3" do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n" 8.167, de 1991.
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Art. 4º Serão concedidos aos empreendimentos que se im1 ntarem, modernizarem, ampliarem Ou diversificarem no Nordes~~ na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiôes, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
11 - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5' O art. 2º da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive, às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:

§ l' As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento
Regional.
§ 2º O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de
aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico de sua
Secretaria Executiva.»

Art. 6º Ficam os bancos operadores dos Fundos de Investimentos Regionais de que trata o Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, autorizados a renegociar débitos vencidos relativos às debêntures
subscritas pelos referidos fundos, na forma prevista no art. 5º da
Lei n' 8.167, de 1991, exclusivamente para os casos em que a falta
de pagamento tenha decorrido de fatores que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa beneficiária do incentivo, obCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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servados os limites e critérios a serem estabelecidos em decreto do
Poder Executivo.
Art. 7' A exigência da garantia real, de que trata o § 4' do art.
5' da Lei n'' 8.167, de 1991, com a redação dada pelo art. 2' desta medida provisória, não se aplica a debêntures a serem subscritas por
empresas titulares de projetos aprovados até 20 de dezembro de
1996.
Art. 8' Nas ações judiciais em que se discuta matéria relativa
aos Fundos de Investimentos Regionais, tendo como réu o banco operador, a respectiva Superintendência Regional figurará como litisconsorte passivo necessário.
Art. 9' Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem adotadas.
Art. 10. As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Art. 11. O art. 77 da Lei n' 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 77

.

§ l' O disposto no caput deste artigo deixará de produzir
efeitos se as leis mencionadas nos incisos I e 11 não forem sancionadas e publicadas até 15 de maio de 1998.
§ 2' Ficam extintos, a partir de 4 de outubro de 2013, os
benefícios fiscais a que se referem os dispositivos legais mencionados no caput deste artigo.

§ 3' O disposto no caput deste artigo não se aplica aos projetos protocolizados no órgão competente para sua apreciação
até 14 de novembro de 1997."
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.562-12, de 4 de dezembro de 1997.
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Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.562-12, de 4
de dezembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.615-23, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória;com força de lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), e do Banco
da Amazônia S.A., até o limite de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), nas modalidades nominativas e negociável, com
prazo máximo de quinze anos e prazo mínimo de resgate de três anos,
para principal e encargos, e taxas de juros calculada na forma do § 3º
do art. 2' da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, ou mediante a utilização de outras fontes, a critério do Poder Executivo;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00 (um
bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de caCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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racterísticas financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso I
deste artigo;
UI - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliáría Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano;
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho
de 1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferenciaI entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de J aneiro, em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nO 150, de 26 de abril de
1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda;
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VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre o
custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado, bem como a adquirir as ações subscritas
pelo Bamb naquele empreendimento, mediante o reembolso àquela
subsidiária da importância ali investida;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo, considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data de alienação.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L

§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planeiamento e
Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacionai, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão efcCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a
VIII do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da
Uníão para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,
certas e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria
MF nº 150, de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 1º Os títulos a que se refere o caput deste artigo, cujo prazo
de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de até quinze por cento ao ano.
§ 2º Poderão ser, ainda, utilizadas para amortização ou liquidação das dívidas a que se refere o caput deste artigo, ações de propriedade da União, depositadas no fundo de amortização da Dívida
Pública Federal (FADP) ou no Fundo Nacional de Desestatização
(FND), de quaisquer espécies e classes, negociadas ou não em bolsa
de valores, representativas de participação em sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado, públicas ou privadas, ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 3º As ações das sociedades de que trata o parágrafo anterior
terão seu preço determinado de acordo com um dos critérios a seguir,
em ordem de prioridade:
a) no caso de sociedades anônimas com ações negociadas em
bolsa de valores, pela sistemática prevista no § 1º do art. 1º desta medida provisória;

b) no caso de sociedades anônimas relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, ou em programa estadual de desestatização, de
acordo com o preço mínimo estipulado no respectivo edital de privatização;
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c) no caso de sociedades anônimas não abrangidas pelas alíneas a e b, pelo valor patrimonial, apurado com base no último balanço
publicado pela companhia.

§ 4º As ações de que tratam o inciso IH do art. 1º e § 2º do art.
2º desta medida provisória, depositadas no Fundo de Amortização
da Dívida Pública Federal, poderão ser livremente negociadas pelo
Banco do Brasil S.A., não se sujeitando a novo depósito naquele
fundo.
Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy
WWarszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma
do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente
nos casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente, provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro semestre de 1994.
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Art. 6º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7º O caput do art. 2' da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior."

Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.553-22, de 27 de novembro de 1997.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 11. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.553-22, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.616-13, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino Superior e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica,
e dá outras·providências.

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

Art. 1º Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.
Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no Anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2º desta
medida provisória.
Art. 2º Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados
a expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados
no caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1º As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.
§ 2º No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior, as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3º Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidos pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio
de sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
servidor designado interventor de qualquer instituição de ensino superior.
Art. 4º Ficam excluídos do Quadro H do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4º, da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-1, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-8.
Art. 5º Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distrihu],
ção de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.534-12, de 27 de novembro de 1997.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 8º Revogam-se o Anexo IH à Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, o Anexo I à Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994, e a
Medida Provisória n? 1.534-12, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos e Funções das Instituições Federais de Ensino Superior e
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CargolFunção

Cargos de Direção
CD-l
CD-2
CD-3
CD-4
Subtotal

Quantitativos
40
206
625
1.486
2.357
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CargolFunção

Quantitativos

FuJlçães Gratificadas
4.094
1.122
899
2.796
1.608
2.012
2.282
457
209

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG·6
FG-7
FG-8
FG-9

Subtotal

15.479

'Ibtal

17.836

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.617-46, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referídas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:

I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
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pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
U - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes
de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de
swap ainda não liquidadas;

UI - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro N acionaI;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V ~ no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas .de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
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§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas
na cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória
será calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a
base de cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § I" do art. 22 da Lei n?
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.537-45, de 27 de novembro de 1997.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados o art. 5' da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, os arts. 1º, 2' e 3' da Lei n" 8.398, de 7 de janeiro de
1992, e a Medida Provisória n' 1.537-45, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.618-48, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacio_
nal (NTNJ e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata aLei nº9.491, de 9dese_
tembro de 1997, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de
lºde março de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24
de outubro de 1991, e altera os arts. 2º e 3º
da Lei nº 8.249, de 1991,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.177, de I" de março de 1991, alterado pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com
a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos
ou para realização de operações de crédito por antecipação de
receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), de que trata a Lei n'' 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas de ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do
meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3º A exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a NTN poderá ainda ser emitida para troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida
externa brasileira.
§ 4º A troca por títulos emitidos em decorrência de acordos
de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos
voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa,
aprovados pelo Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), nos termos do inciso
Xl do art. 5º da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, será regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º
ticas gerais:
I -

III -

A NTN será emitida com as seguintes caracterís-

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
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atender ao Programa de Financiamento às Exportações (Prosx),
instituido pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991, e nas operações de troca por Brazil Investment Bond (BlB), instituída pelo
art. l' desta lei;
d) direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para
utilização em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, em sua redação atual e colocada ao par,
com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos
emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º
IV - Taxa de J UTOS de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
.....................................................................................................»

«Art. 3º
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização das NTN para aquisição de bens e direitos alienados
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de
que trata a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.»
Art. 3º O art. 1º do Decreto-Lei n'' 1.079, de 29 de janeiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras do
Tesouro Nacional (LTN), com as seguintes características gerais:
I -

formas de colocação:

a) oferta pública, por meio de realização de leilões;

b) direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
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de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor infe-rior ao par;

II

III
minal;
IV

modalidade: nominativa e negociável;
rendimento: definido pelo deságio sobre o valor noresgate: pelo valor nominaL

§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LTN, podendo, inclnsive, criar séries específicas desse título com fluxos intermediários de pagamento.
§ 2' A emissão das LTN processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrítural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses' direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LTN."

Art. 4' O art. 5º do Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5' É o Poder Executivo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), destinadas a prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
§ 1º As LFT terão as seguintes características gerais:
a) formas de colocação:

1. oferta pública, por meio de realizações de leilões;
2. direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9164
de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada por valor infe-rior ao par;
b) modalidade: nominativa e negociável;
c) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados em sistema centralizado de liquidação e
custódia para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título;
d) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivorendimento.
§ 2º O Ministro de Estado da Fazenda fixará, mediante
portaria, as demais condições de colocação das LFT.
§ 3º A emissão das LFT processar-se-á exclusivamente
sob a forma escrituraI, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do
qual serão também creditados os resgates do principal e os rendimentos.
§ 4º As LFT terão poder liberatório, pelo seu valor nominal, acrescido dos rendimentos, dez dias após o vencimento, para
pagamento, na forma de instruções baixadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda, de qualquer tributo federal.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das LFT."
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.538-47, de 27 de novembro de 1997.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogada a Medida Provisória n? 1.538-47, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, o. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9165
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.619-39, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisóCOIUdi'
ria, com força e ei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou. resultados da empresa como instrumento
de integração entre o capital e o trahalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.
-~ere

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
por estes es~olhida, integrada, ainda, ~or um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do. acordo, p?~endo ser considerados, entre outros, os
seguintes cnténos e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 20 O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 30 Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

§ I" Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou previdenciárias.

§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
.
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9167
§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que
o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 1997, o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, observado o
art. 30, inciso I, da Constituição.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas,
com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.539-38, de 27 de novembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Fica revogada a Medida Provisória nº 1.539-38, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.620-32, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

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

Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo
seu valor nominal.
Parágrafo único.
quer estipulações de:

São vedadas, sob pena de nulidade, quais-

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3º do Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei n"
8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou
dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ I" É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data
em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágcafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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duzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periopro
I
dicidade ,_","
uuenor a anua.
§ 4. Nos contratos de prazo de duração igualou superior a
t és anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou
r aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
aactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano, confado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada
periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os paga::'entos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória
até 11 de outubro de 1997.
§ 6· O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3· Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n· 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
§ 1· A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para
ser utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
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Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), criada pela Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
II - anualmente, a partir de I e de janeiro de 1997.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 1a de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1e de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta
extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em real,
com observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no
que couber.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8º A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituido, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira database da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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íuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última database, anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base
anual, por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de
mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as
causas motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo.

§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada,
sob pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com
o interesse da coletividade.
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§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas
a correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes
de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção
e liquidação extrajudicial.

Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de
empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por
cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último
balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.540-31, de 27 de novembro de 1997.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 19. Revogam-se os §§ lºe 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1º e 2' do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o art.

14 da Lei n' 8.177, de 1º de março de 1991, e a Medida Provisória n"
1.540-31, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.621-30, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências.

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

Art. l' O Cadastro Iníormativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações:
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
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b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes

(CGC).
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procede_
rão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enqua,
drem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin, fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Divida Ativa atenderá ao disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2' e 3º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n'' 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluidas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin.

Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
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Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;

IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3'.
Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos
que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxilios a municípios atingidos por calamidade pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
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Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta
dias constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos
atos previstos no artigo anterior.
§ l' Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hipótese de o devedor não 'comprovar o pagamento ou
a inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importãncia do depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.

§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão
suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.

Art. 8' A não observãncia do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa até 31 de dezembro de 1998, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n'' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis
de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judiciaL
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Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda

.onal poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a

cl
"a lu sivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
eJ{C
nrovi •.
revistas nesta me dida
1 a provisorra.
p Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competên. para autorizar o parcelamento.

ela

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deerá comprovar o recolhimento de valor correspodente à primeira
;arcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito exceto quando se tratar de microempresas e empresas de peque~o porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n' 9.317, de 5
de dezembro de 1996.

§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no
prazo de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
§ 6' Atendendo ao princípio da economicidade, observados os
termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira parcela confisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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são irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de
que trata esta medida provisória.

§ 7' Ao parcelamento de que trata o parágrafo anterior não se
aplica a vedação contida no parágrafo único do art. 14.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 2', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ I" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unida.
de Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. Afalta de pagamento de duas prestações imo
plicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14.
lativos a:

É vedada a concessão de parcelamento de débitos re-

I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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U - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
obre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;

UI - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de rmcroempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n" 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recollúdos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribnição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Observados os requisitos e condições estabelecidos
nesta medida provisória, os parcelamentos de débitos vencidos até
31 de outubro de 1996 poderão ser efetuados em até:
I

72 prestações, se solicitados até 31 de maio de 1997;

U

60 prestações, se solicitados até 30 de junho de 1997;

Ill

48 prestações, se solicitados até 31 de julho de 1997;

IV

36 prestações, se solicitados até 31 de agosto de 1997.

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda NacionaI, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2' A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere
este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão Ser parcelados
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com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento se.
jam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.

§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% (meio por cento) ao ano sobre o saldo devedor destinado à admí.
nistração do crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.

§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84.

.

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Atíva da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.»
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de crédito da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, O ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata aLein'7.689, de Lõde dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;
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UI
à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsociai), exigida das empresas exclusivame~teven~e~oras de mercadoris e mistas, com fundamento no art. 9- da LeI n- 7.689, de 1988, na
:líquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituido pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alineas a, b , c, e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei n? 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIU - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n? 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n' 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. l' da Lei Complementar n'' 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituições de
quantias pagas.
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre:
I - matérias de que trata o artigo anterior;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacionai, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1Q Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da
Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,
não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator
da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador
da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da
União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais
de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras
execuções de débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2!2 Serão extintas as execuções que versem exclusivamente
sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 3Q O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a
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União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao
direito sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais
em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997.

Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar
au juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a
homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a
conversão dos depósitos em renda da União, independentemente
do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à
vara de origem.
§ 2º A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter
o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá
acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida
verba de sucumbência.

Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de
depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de quinze
dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos
que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
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Art. 26. Fica suspensa, até 31 de março de 1998, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa
de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro
no Cadastro Informativo (Cadin) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
§ 1 Q Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em lei, decretos e outros atos normativos.
§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parceladas
nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a
conveniência do atendimento do pleito;

b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem ao arts. 155, 156, 157, 158 e 159, inciso I, alínea a e c,
e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 dessa medida provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas,
pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo
relativo à restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«Il - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos à restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados."
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para
lº de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo
em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passa a incidir, a
partir de 1c de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
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títulos federaís, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro
de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias
de incentivos fiscais;
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas
companhias que tenham patrimônio líquido igualou inferior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao
cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública de
aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM n? 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente do
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de
quantias pagas.

Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, que, por delegação do Decreto-Lei nº 822, de 5 de setembro de
1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 33.
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§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição de recurso voluntário começará a
fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2º Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente o instruir com prova do depósito de
valor correspondente a, no míuimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão."
«Art. 43
.
.......................................................................................................

§ 3º Após a decisão final no processo administrativo fiscal,
o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário
será:
a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da
exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo e este não
houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo previsto na legislação.
§ 4º Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo
a posterior propositura de ação judicial contra a exigência, a autoridade admiuistrativa transferirá para conta à ordem do juiz
da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que
poderão ser complementados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário."
Art. 33. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição
de exigência fiscal fixada pela primeira instãncia no julgamento de
litígio em processo admiuistrativo fiscal regulado pelo Decreto nº
70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contados da intimação da referida decisão.
§ 1º No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o
prazo previsto no caput começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2º Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 2º
do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942.
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§ 3º A decisão administrativa final que eventualmente fixe
exigência superior a definida pela primeira instância de julgamento
enseja a abertura de novo prazo, como previsto no caput, para des~
constituição da exigência fiscal.

Art. 34. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.542-29, de 27 de novembro de 1997.
Art. 35.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

Art. 36. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº
2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 1984; os arts.
91,93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995, e a Medida Provisória nº 1.54229, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.622-30, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções de Confiança existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1º Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, e as Funções de Confiança nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
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-'mero total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
~~a medida provisória.

§ 1c O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
roposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Refor::'a do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãoS e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação
entre as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis
doS cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção Assessoramento Superiores e das Funções de Confiança, de acordo com a legislação pertinente.

e

§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeteri, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
das funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e as funções existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo
nível, cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores ou Funções de Confiança.
Art. 4' Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e das entidades a que alude o artigo anterior, poderão
ser efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único, O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação
do decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental
ou do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.543-29, de 27 de novembro de 1997,
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 7' Revogam-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória n' 1.543-29, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

76

Subtotal

76

Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal
Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-3

Subtotal

146
672
1.933
2.849
6.329
7.278
19.207
9.006
8.484
11.523
29.013

Função Comissionada de Telecomunicações (*)
FCT-V
FCT-IV
FCT-I1I
FCT-I1
FCT-!

38
53
43
53
63

Subtotal

250

Função Comissionada de Energia Elétrica (*)
FCE-V
FCE-IV
FCE-I1I

32
33
26
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CargolFunção

Quantitativos

20
19

FCE-I1
FCE-I

130

Subtotal
Função Comissionada do Banco Central (*)

1
39
46
246
531
11
39
17
112
229
12
96
56

FDS-l
FDE-l
FDE-2
FDT-I
FDO-l
FCA-l
FCA-2
FCA-S
FCA-4
FCA-5
FTS-l
FT8-Z
FTS-3
Subtotal

1.435

Função Comissionada de Petróleo (*)

19
36
8
39

FCP-V
FCP-IV
FCP-I1
FCP-I
Subtotal

Total

102
50.213

(*) Níveis e quantitativos sujeitos a alterações, sem aumento de despesa, consoante

legislação específica.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.623-27, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as contribuições para 08
Programas de integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1s Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do PatrimôCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, P. 8915-9392, dez. 1997
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nio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de
1970, e n? 8, de 3 de dezembro de 1970.

Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3' Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do ImCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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osto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conia própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor do,s bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4" Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março
de 1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
U - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego interna-cional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
UI - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo.
Art. 6" A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7 2 Para os efeitos do inciso UI do art. 2', nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da AdministraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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ção Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
II - um por cento sobre a folha de salários;
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9º À contribuição para o PI8/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PI8/Pasep competem à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e a exigência das contribuições para o PI8/Pasep, bem como o de consulta
sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1e do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição
para o PI8/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas
de fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a
partir de 1º de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda
previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
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II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fnndo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
!llínimO , 51 % do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributadoS no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação'então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o
Pasep terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações
constantes do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de l Q de novembro de 1996.
Art. 17. O art. 7" da Lei n? 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 7Q OS contratos de repasse de recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), dos
Fnndos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou
instituições oficiais federais, quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que trata o art.
5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente ajustados às respectivas operações de alongamento.
Parágrafo único. O custo da equalização nessas operações de alongamento correrá à conta do respectivo fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do Fundo de
Participação PIS/Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), em observância ao disposto no art. 239, § I", da Constituição, para os quais o ônus da equalização será assumido pelo
Tesouro N acional..
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.546-26, de 27 de novembro de 1997.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de I''
de outubro de 1995.
Art. 20. Fica revogada a Medida Provisória n Q 1.546-26, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.624-38, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) e dá outras
providências.

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

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício
das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos servidores com
carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2

Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo (GDACTA) devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta).
Q
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Parágrafo único. A GDACTA será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3º As gratificações de que tratam os arts. F e 2º terão
comolimite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto da GDAF a 0,0936%, de 1º de janeiro de 1995 a 31 de outubro
de 1997, e a 0,15654%, a partir de F de novembro de 1997, e da
GDACTAa 0,0936%, a partir de 1º de janeiro de 1995, do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2º da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1e As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios
de desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos
e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts.
1º e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3º Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2º, para o exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4º As gratificações a que se referem os arts. 1s e 2º serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de
1992.
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§ 5' As gratificações serão pagas em valor equivalente a Setenta por cento do previsto no caput deste artigo, até a regulamsntg.
ção de que trata o § 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O docente da carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de ju,
lho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacín,
nal, para o exercicio de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e do Desporto para o exercicio de cargo em comissão de nivel
DAS-3.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.547-37, de 27 de novembro de 1997.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Fica revogada a Medida Provisória n' 1.547-37, de 27
de novembro de 1997.
Brasilia, 12 de dezembro de 1997; 176' de Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.625-39, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho Diplomático (GDD), de
Desempenho de Atividade de Chancelaria
(ODe) e de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia (GDCT) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), devida aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos:
I - da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício
no Ministério da Fazenda ou nos órgãos do Sistema de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo Federal;
H - da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de
Técnico de Planejamento P-15Ü1 do Grupo TP-15üü, quando em
axercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos órgãos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;
IH - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em exercício em órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal nos quais haja previsão de lotação, conforme disposto em ato do Presidente da República, no desempenho de
atividades inerentes às atribuições da carreira;
IV - de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando em exercício no Ipea, no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou nos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
V - de nível superior do Ipea, não referidos no inciso anterior,
quando em exercício no Ministério do Planejamento e Orçamento ou
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no Ipea no desempenho de atividades de elaboração de planos e orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, quando em exercício no
Ministério do Planejamento e Orçamento ou no Ipea no desempenho
de atividades de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no ato a que se refere o § 2' do art. 2'
desta medida provisória.
Parágrafo único. A GDP a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2' A GDP terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,2124% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei' 8.477, de 29 de outubro de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ I" A GDP devida aos ocupantes dos cargos ou carreiras referidos nos incisos I a IV do artigo anterior será calculada obedecendo
a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional
dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e dos
demais órgãos supervisores.
§ 2' A GDP devida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos V e VI do artigo anterior será calculada obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional do Ipea, conforme dispuser ato conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e do dirigente máximo daquele órgão.

Art. 3' São qualificados como órgãos supervisores:
I - da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
n
da carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda;
In
da carreira de Planejamento e Orçamento, dos cargos de
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 e de Técnico de
Planejamento e Pesquisa, o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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Art. 4 Q OS órgãos supervisores terão as seguintes competências em relação às carreiras ou cargos sob sua supervisão:
I - definir a lotação inicial dos habilitados em concurso público para fins de provimento de cargos;
II - definir a habilitação legal necessária para investidura,
observando as atribuições da carreira ou cargo;

III - definir os termos do edital dos concursos públicos para
provimento dos cargos, observando as atribuições da carreira ou cargo, em consonância com as normas definidas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IV - definir o conteúdo do curso de formação integrante do
concurso público;
V - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições da carreira ou
cargo, inclusive para fins de promoção, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VI

aplicar as normas e procedimentos para fins de promo-

ção;

VII
acompanhar a aplicação das normas referentes à carreira ou cargo, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 1Q O órgão supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo, será assessorado por representantes dos órgãos
ou entidades de lotação dos integrantes da carreira ou cargo e por
um comitê consultivo, composto por integrantes da carreira ou cargo
sob sua supervisão, observadas as normas a serem estabelecidas
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o respectivo órgão supervisor.

§ 2 Q O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá delegar as competências referidas neste artigo ao Ipea, no caso do cargo
de Técnico de Planejamento e Pesquisa.
Art. 5Q Caberá ao órgão ou à entidade em que o servidor estiver
em exercício, a gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da avaliação de desempenho, bem
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como da regra de ajuste correspondente, a formulação e implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências do órgão ou da entidade.

Art. 6· A avaliação de desempenho individual das carreiras e
cargos de que trata o art. 10, exceto para os de nível intermediário do
Ipea, deverá obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os beneficiários tenham
exercício:
I - no máximo vinte por cento dos servidores poderão ficar
com pontuação de desempenho individual acima de noventa por cento até cem por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual;
11 - no máximo sessenta por cento dos servidores poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco por cento até noventa por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual;
III - no mínimo vinte por cento dos servidores deverão ficar
com pontuação de desempenho individual até 75% do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual.
§ 1Q Caso o número de servidores integrantes de cada carreira
ou cargos nos órgãos ou entidades seja inferior a dez, a regra de ajuste da avaliação de desempenho individual obedecerá ao previsto no
Anexo I.
§ 2· Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo
não serão computados os servidores ocupantes de cargos efetivos:
a) quando investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6 ou 5;
b) no seu primeiro período de avaliação.

§ 3 Q O número de servidores de nível intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
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Art. 7' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referino art. 1º, quando investido em cargo em comissão de Natureza
OS ecial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos ou entidades do
~~erno Federal, fará jus à GDP, calculada com base no limite máxiJ!lO dos pontos fixados para a avaliação de desempenho.

d

Art. 8' O titular de cargo efetivo das carreiras e cargos referidos no art. I', que não se encontre nas respectivas situações ali defi.das ou na prevista no artigo anterior, somente perceberá a gratifin,;.ção' correspondente, quando cedido para a Presidência ou Vice~residência da República ou se investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente em outros órgãos ou entidades do Governo
Federal.
§ l' Nos casos de cessão para a Presidência ou Vice-Presidência da República, o servidor será avaliado de acordo com as regras de
avaliação de desempenho definidas para o cargo efetivo que ocupa.
§ 2' No caso de cessão não prevista no parágrafo anterior para
ocupar cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, em outros órgãos
ou entidades do Governo Federal, o servidor perceberá a respectiva
gratifIcação de desempenho a que faz jus, calculada com base em
75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 9' Durante os períodos de definição dos critérios previstos nos §§ 1e e 2' do art. 2' e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a gratificação de desempenho a que faz
jus, calculada com base em 75% do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho.

Parágrafo único. O primeiro período de avaliação de que trata
o caput não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 10. Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e
a redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para o Ipea.
Art. 11. A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
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Ipea depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e class],
ficatória e a segunda constituída de curso de formação.

§ 1º As carreiras e o cargo de que trata o caput deste artigo
exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.
§ 2º As carreiras e cargos referidos no art. l' desta medida
provisória terão a mesma estrutura de classes e padrões da Tabela
de Vencimentos dos servidores públicos civis da União, e o ingresso
dar-se-á na Classe D, Padrão I.

Art. 12. Fica instituida a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira
de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da
carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a 0,1820% do maior
vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2'
da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art.12 da Lein'
8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 1994.
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria (GDC), devida aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades
inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDC terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais estabelecidos no Anexo Il, incidentes sobre o maior vencimento básico do
nível superior, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 1992, e
no art. 2' da Leí n" 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Miuistros de Estado
das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do
Estado.
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Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), devida aos ocupantes dos
cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela
Lei n' 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ l' A GDCT também será devida aos ocupantes dos cargos
efetivos de nível intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológicocriada pela Lei n" 8.691, de 1993, em exercício de atividades
inerentes às suas atribuíções em órgãos e entidades a que se refere o
§ l' do art. l' da referida lei.
§ 2' A GDCT terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor,correspondendo cada ponto, para os cargos de nivel superior, aos
percentuais estabelecidos no Anexo IH, e para os cargos de nivel intermediário, aos percentuais estabelecidos no Anexo IV, incidentes
sobre o maíor vencimento básico do nivel correspondente ao do cargo,observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da
Lei n? 8.852, de 1994.
§ 3' Os ocupantes de cargos de nível superior de que trata o
caput somente farão jus à GDCT se em exercício de atividades inerentes às atribuições das respectivas carreiras nos órgãos e entidades a que se refere o § l' do art. l' da Lei n? 8.691, de 1993, e se optarem expressamente por regime de trabalho com dedicação exclusiva.
§ 4' O regime de que trata o parágrafo anterior implica a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, admitindo-se:
a) participação em órgãos de deliberação coletiva;

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de
Sua especialidade, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho
do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia.
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§ 5" A GDCT será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em Ciência e Tecnologia de que
trata o art. 22 da Lei n" 8.691, de 1993.
§ 6' Para cálculo da GDCT, não se aplica ao vencimento básico
a vantagem de que trata o art. 21 da Lei n" 8.691, de 1993.
Art. 16. A GDCT será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual do servidor e institucional do órgão ou entidade em que estiver lotado, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 17. A GDP, a GDD e a GDC serão pagas em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata
a Lei Delegada n'' 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6', 7", 8' e 9' aos servidores das carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria, de nível
superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.
Art. 19. Até que sejam definidos os critérios de desempenho
institucional referidos nesta medida provisória, as gratificações serão calculadas utilizando-se apenas critérios de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos órgãos e
às entidades que possuam critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 20. O servidor aposentado ou o beneficiário de pensão
fará jus à GDP, GDD, GDC e GDCT, considerando-se a média dos
pontos resultantes da avaliação de desempenho referentes aos dois
últimos anos em que estava na atividade.

Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação do disposto
no caput, o número de pontos considerados para o cálculo será o
equivalente a 75% do limite máximo de pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 21. Aos ocupantes dos cargos efetivos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental compete o
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---exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.
Art. 22. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Finanças e Controle compete o exercício de atividades
de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à formulaçãoe implementação de políticas na área econômico-financeira e patrimonial, de auditoria e de análise e avaliação de resultados.
Art. 23. Aos ocupantes dos cargos efetivos de nível superior
da carreira de Planejamento e Orçamento e do cargo de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500 compete o exercício de atividades de gestão governamental, nos aspectos técnicos relativos à
formulação e implementação e avaliação de políticas nas áreas orçamentária e de planejamento.
Art. 24. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea compete o exercício de atividades de
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas sociais e à avaliação das ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas.
Art. 25. A distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, será definida em ato do Presidente da República.
§ 1" A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de
igual denominação do órgão ou da entidade de destino para o órgão
ou a entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
§ 2º Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput serão lotados nos órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal em que ocorrer a nomeação.
Art. 26. Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até que sejam distribuídos, os cargos de
que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Até que seja definida a distribuição prevista
no caput, fica garantido o recebimento da GDP, a partir do mês de
outubro de 1997, na forma legal vigente até setembro de 1997.
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Art. 27. Durante os meses de outubro, novembro e dezembro
de 1997 e janeiro de 1998, os servidores titulares de cargos de qUe
trata o art. 1º percebeJ:ão a GDP calculada com base nos critérios de
concessão VIgentes ate setembro de 1997.
Art. 28. Se a aplicação do disposto no art. 20, para os servido.
es aposentados e beneficiários de pensão, resultar redução de pro.
~entos ou pensão, serão preservados os valores praticados até 30 de
outubro de 1997.
Art. 29. O Anexo I da Lei n'' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
assa a ser o constante do Anexo V desta medida provisória para
~feito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de
vencimento.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.548·38, de 27 de novembro de 1997.
Art. 31.

Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa

publicação.
Art. 32. Fica revogada a Medida Provisória nº 1.548·38, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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Pedro Malan
Paulo Renato Souza
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Carlos César de Albuquerque
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Anexo I
Regra de Ajuste da Avaliação de Desempenho Individual
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Anexo II
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Chancelaria
c-

L
I
II

Classe

.

-

._.

-~-

A
A
A

III
II

B
B
B
B

VI
V
IV

B
B

Porcentagem

Padrão

I

III
II

I

_ ..

0,11715%
0,11586%
0,11456%
0,11326%
0,11196%
0,11067%
0,10937%
0,10807%
0,10677%
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Classe

Padrão

Porcentagem

C

VI
V

0,10547%

N
III

0,10288%

11
I

0,10028%

C
C
C
C
C

D
D
D
D
D

V
N
III

11
I

0,10418%
0,10158%
0,09899%

0,09769%
0,09639%

0,09509%
0,09380%

0,09250%

Anexo III
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível Superior
das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento
e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III

0,08743%
0,08613%
0,08482%

B
B
B
B
B
B

VI
V
N
III

0,08352%
0,08221%

11

0,07830%
0,07700%

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III

11
I

I

11
I

0,08091%

0,07961%

0,06933%
0,06166%
0,05400%
0,04667%
0,03933%
0,03200%
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Anexo IV
Percentuais para Cálculo da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia dos Cargos de Nível
Intermediáiro da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
Classe

Padrão

Porcentagem

A
A
A

III
Il
I

0,03600%

B
B
B
B
B
B

VI
V
IV
III
Il
I

C
C
C
C
C
C

VI
V
IV
III
Il
I

0,03506%

0,03413%

0,03319%
0,03226%

0,03132%

0,03039%
0,02945%

0,02851%
0,02758%
0,02664%
0,02571%
0,02477%

0,02384%
0,02290%

Anexo V
(Anexo I da Lei n" 8 829 , de.22 de dezembro de 1993)

~rrei,as
r

Oficialde
Chancelaria

r----

Valor
Classes

Padrões

Correspondente
aos Padrões

Quant.

do Anexo II da

Cargos

de

Lei n!! 8.460/92

Inicial

de I a VIII

D-I a C-III

500

«A"

de I a VII

C-IV a B-IV

350

Especial

delaV

B-V a A-lU

Subtotal

150
1.000

Inicial

de I a VIII

D-I a C-lU

600

Assistente de

«A»

de I a VII

C-IV aB-IV

420

Chancelaria

Especial

de I a V

B-VaA-llI

Subtotal

'Iotal Geral

180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRlA N' 1.626-47, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. l' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores
públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo,
sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem
as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art.· 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como órgão central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II
a Secretaria Federal de Controle;
III
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5Q Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno
nos Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6Q Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos eqnivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da carreira de Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente
ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como
articular com as demais atividades sistêmicas do Governo Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro NacionaI pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8 Q O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle
interno.
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Parágrafo único. A presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULüII
Das Competências

,
Seção I
Das Areas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas adnúnistrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
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x - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e
fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no ãmbito do Sistema de Controle Interno;
XN - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro N acionaI;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
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v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedímentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônicode dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e
fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informaçôes gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULO III
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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§ 12

Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares, e órgãos da Presidência da República.

§ 22

Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e coordenação técnicas do órgão central.
§ 32

Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
§ 42

Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 52 Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser
ato do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesqnisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do grupo P-1500, criada pelo Decreto n'
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, as restrições impostas nos arts. 7' e 8' da Medida Provisória n' 1.625-39, de 12 de dezembro de 1997.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n'' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuido
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n Q 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros Ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para compor as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nQ
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
atividade político-partidária;
H - profissão liberal.
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
sonegado aos integrantes da carreira de Finanças e Controle, no
ser dcio das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscaftz~ão e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ l' Quando a documentação ou informação prevista neste
tigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tra:~Jllento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
próprio.
§ 2' O servidor,exercendo funções de controle interno, deverá
ardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos
~b sua fiscalização, obtid~s em decorrência do exercício de suas funsões, utilizando-?s, excl~slvame~:J.te, I;'ara a elaboração de pareceres
~ relatórios destmados a chefia imediata,
§ 3' Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do Governo Federal relativo à execução dos orçamentos
da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentaçãolegal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral da União.
TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno,
que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e duas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional
das secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I
o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
III
a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir
as cOlllpetências e a adotar, em até sessenta dias, as providências necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo, no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao
exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
Ifl - aprovação dos parâmetros para a política de preços e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou
oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
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VI - aprovação dos parãmetros para as políticas salarial e
de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas estatais;

IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presi-

dente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1Q Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente,
sem direito a voto:
a) os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões
em que forem objeto de deliberação matérias de interesse específico
das respectivas empresas;
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b) os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.

§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:

«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.550-46, de 27 de novembro de 1997.
Art. 36.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 37. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.037, de 28 de junho de
1983, e a Medida Provisória nº 1.550-46, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo
S·ltuação
--

Situação
D.L.2.346

Situação
Anterior

Analista de Finançãs e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação

Nova

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.627-30, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Os arts. 2', 3', 5', 9º, 10, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n'' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n'' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2' O AFRMM é um adicional de frete cobrado pelas
empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operem
em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento de embarque
e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, exceto na navegação fluvial e lacustre, na qual incidirá
apenas nas cargas de granéis líquidos, e constitui fonte básica do
Fundo da Marinha Mercante.
......................................................................................................

})

«M. 3 2

I
II

.

25%, na navegação de longo curso;
10%, na navegação de cabotagem;
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IH - 20%, na navegação fluvial e lacustre, observado o
disposto no art. 2º.
......................................................................................................»

«Art. 52

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos Ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por' entidade, das
importações autorizadas;

V -

..

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas juridicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
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c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nO 37, de 18 de novembro de
1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o exte-rior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nO 8.402, de 8 de
janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de orgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substitnição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas
alcoólicas, perfumes, automóveis de passageiros e cargas ou granéis líquidos;
g) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus, excluídas armas, munições, fumo,
bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
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j) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete desde a sua origem até seu destino final.
§ 2' Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou
à parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."
«Art. 9º As parcelas recolhidas às contas a que se refere o
item lU do art. 8' serão aplicadas pelos agentes financeiros em
operações de mercado aberto, com títulos públicos federais e o
valor total será rateado entre as empresas brasileiras de navegação autorizadas a operar, proporcionalmente ao total de fretes
por elas gerado nos tráfegos de importação e exportação do comércio exterior brasileiro, obtido quando operando embarcações
próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como embarcações afretadas de registro estrangeíro no regime de que trata o §
I" do art. 8', incluídas as embarcações fluviais que participarem
do transporte de bens para exportação.
......................................................................................................»
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«Art. 10.
I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior»

"Art. 16.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor
do projeto aprovado:
1. para a construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção
de embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento
do seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
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e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
H deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, deste artigo,
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terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»

«Art. 29.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha
mercante e dos serviços administrativos da arrecadação..

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata ocaput deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos
que detenha contra o Tesouro N aciona!.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n" 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à indústria nava!.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a
emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade
com o disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
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Art. 3º Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5º do Decreto-Lei n? 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.551-29, de 27 de novembro de 1997.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989, o caput do art. 9º da Lei nº
8.032, de 12 de abril de 1990, e a Medida Provisória nº 1.551-29, de
27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.628-18, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em {auardo Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9234
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.555-17, de 27 de novembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Fica revogada a Medida Provisória n' 1.555-17, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 15.12.1997, pág. 29965.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.629-8, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à
exportação de bens ou serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá
pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no merCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p.8915-9392, dez. 1997
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cado internacional no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).
Art. 2º Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à exportação, o Tesouro Nacional poderá
conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os
encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado
internacional.
§ L" O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis
para efeito deste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos
vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexístam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções nOs 509, de 24 de janeiro de 1979, e 1.845, de l' de julho de 1991,
ambas do Conselho Monetário Nacional.

Art. 3' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão as condições para a aplicação
do disposto nesta medida provisória, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.574-7, de 27 de novembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Ficam revogadas a Lei nº 8.187, de 1" de junho de 1991,
e a Medida Provisória nº 1.574-7, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9236
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.630-7, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre normas e condições gerais
de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos
e dá outras providências.
'

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

Art. 1Q Observado o disposto nos arts. 18 e seu parágrafo único, 19 e seus parágrafos, 20, 21, 22, 25 e 27 e seus parágrafos, 29, 47,
49 e 56 e seu parágrafo único, da Lei n Q 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, a mão-de-obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão-de-obra.
Art. 2º Para os fins previstos no art. 1º desta medida provisória:

I - cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de
mão-de-obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes
à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), encargos fiscais e previdenciários, no prazo de 24 horas da
realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador
portuário avulso;
II - cabe ao órgão gestor de mão-de-obra efetuar o pagamento
da remuneração pelos serviços executados e das parcelas referentes
a décimo terceiro salário e férias, diretamente ao trabalhador portuário avulso.
§ 1º O pagamento da remuneração pelos serviços executados
será feito no prazo de 48 horas após o término do serviço.
§ 2Q OS prazos previstos neste artigo podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o
prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
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§ 3' O operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra são
solidariamente responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessorias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vedada a invocação do
benefício de ordem.
§ 4' O pagamento das parcelas referentes a décimo terceiro
salário e férias e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e
previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder
Executivo, observado o disposto no inciso II deste artigo.

Art. 3' O órgão gestor de mão-de-obra manterá o registro do
trabalhador portuário avulso cedido ao operador portuário para trabalhar em caráter permanente.
§ l' Enquanto durar a cessão de que trata o caput deste artigo, o trabalhador deixará de concorrer à escala como avulso.
§ 2' É vedado ao órgão gestor de mão-de-obra ceder trabalhador portuário avulso cadastrado a operador portuário, em caráter
permanente.

Art. 4' É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala
diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados.
Art. 5' A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, far-se-á nos termos da Lei n' 8.630, de 1993.
Art. 6' Cabe ao operador portuário e ao órgão gestor de mãode-obra verificar a presença, no local de trabalho, dos trabalhadores
constantes da escala diária.
Parágrafo único. Somente fará jus à remuneração o trabalhador avulso que, constante da escala diária, estiver em efetivo serviço.
Art. 7' O órgão gestor de mão-de-obra deverá, quando exigido
pela fiscalização do Ministério do Trabalho e do INSS, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuárias avulsos, por
operador portuário e por navio.
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Parágrafo único. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de
mão-de-obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas no caput deste artigo, assegurando que
não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação.

Art. 8' Na escalação diária do trabalhador portuário avulso
deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas
consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais,
constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 9º Compete ao órgão gestor de mão-de-obra, ao operador
portuário e ao empregador, conforme o caso, cumprir e fazer cumprir
as normas concernentes a saúde e segurança do trabalho portuário.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá as
normas regulamentadoras de que trata o caput deste artigo.

Art. la. O descumprimento do disposto nesta medida provisória sujeitará o infrator às seguintes multas:
I - de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais), por infração ao caput do art. 7';
U - de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) a
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), por infração às
normas de segurança do trabalho portuário, e de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e
cinqüenta reais), por infração às normas de saúde do trabalho, nos
termos do art. 9º;
UI - de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a
R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinqüenta reais), por trabalhador em situação irregular, por infração ao parágrafo único do art. 7º e
aos demais artigos.
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de
quem a praticou, e aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação previdenciária.

Art. 11. O descumprimento dos arts. 22, 25 e 28 da Lei nº
8.630, de 1993, sujeitará o infrator à multa prevista no inciso I, e o
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dos arts. 26 e 45 da mesma lei à multa prevista no inciso In do artigo
anterior, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 12. O processo de autuação e imposição das multas previstas nesta medida provisória obedecerá ao disposto no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho ou na legislação previdenciária, conforme o caso.
Art. 13. Esta medida provisória também se aplica aos requisitantes de mão-de-obra de trabalhador portuário avulso junto ao órgão gestor de mão-de-obra que não sejam operadores portuários.
Art. 14. Compete ao Ministério do Trabalho e ao INSS a fiscalização da observância das disposições contidas nesta medida provisória, devendo as autoridades de que trata o art. 3Q da Lei n' 8.630,
de 1993, colaborar com os Agentes da Inspeção do Trabalho e Fiscais
do INSS em sua ação fiscalizadora, nas instalações portuárias ou a
bordo de navios.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.575-6, de 27 de novembro de 1997.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Fica revogada a Medida Provisória n" 1.575-6, de 27
de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Eliseu Padilha
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N'1.631-7, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a extinção dos órgãos que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e a Superintendsj.,
cia Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ 1º A extinção do Inan ocorrerá após absorção pelo Ministério
da Saúde de suas competências, direitos e obrigações, de modo a garantir a continuidade dos serviços prestados por aquela autarquia.
§ 2º Os processos judiciais em que a Sunab e o Inan sejam partes, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da
União.

§ 3' São suspensos, até 31 de janeiro de 1998, os prazos nas
causas ajuizadas pela Sunab, ou contra ela movidas.
§ 4' Os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Inan, na data de publicação do ato de sua extinção, passam automaticamente a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, permitida a manutenção do seu exercício no órgão extinto, se irnprescindíveis à conclusão do processo de inventário, mediante autorização do Ministro de Estado da Saúde.
§ 5' Os responsáveis pela condução dos inventários da Sunab
e do Inan poderão proceder à requisição de servidores, nos termos do
inciso I do art. 93 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2" Ficam transferidas da Sunab para o Ministério da Fazenda, com a finalidade de instruir procedimentos no contexto da
Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994, as competências para:
I - estabelecer sistema de informações sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços, requisitando o fornecimento
de quaisquer dados, periódicos ou especiais, em poder de pessoas de
direito público ou privado;

II - proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas que se dediquem às atividades previstas
no inciso anterior.
Art. 3º Fica, também, o Poder Executivo autorizado a:
I - redistribuir os servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab, mantido o seu exercício no órgão extinto, se
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rescindíveis à conclusão do inventário, mediante solicitação do

llll~onsável pela condução do processo e autorização do Ministro de
~:tado da Administração Federal e Reforma do Estado;

Il - transferir, após inventário, o acervo patrimonial do Inan
r-a o Ministério da Saúde e o da Sunab para o Ministério da Fazen: e para órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
III - ceder, nos termos do § 4' do art. 37 da Lei n'' 8.112, de
1990 os servidores efetivos remanescentes do Quadro de Pessoal da
Sun;b, aos Estados, Distrito Federal e Municipios, com ônus para a
União, por prazo determinado, a ser fixado pelo Ministro de Estado,
para terem exercício em órgãos e entidades públicas integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), previsto na Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A cessão de que trata o inciso III fica condicionada ao comprometimento dos órgãos e entidades cessionários de
prestarem colaboração em suas áreas de atuação aos órgãos e entidades federais integrantes do SNDC ou sucessores das competên-cias legais da Sunab.
Art. 4'

O pagamento dos inativos e pensionistas do Inan e da

gunab será transferido, respectivamente, para os Ministérios da
Saúde e da Fazenda, a partir de julho de 1997.
Art. 5' A Central de Medicamentos (Ceme) será desativada,
devendo suas atividades ser assumidas pelos órgãos integrantes da
estrutura do Ministério da Saúde, conforme disposto em regulamento.

Art. 6' Os Ministérios da Saúde e da Fazenda adotarão, em
suas respectivas áreas de competência, as providências necessárias
para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 7' O Poder Executivo poderá remanejar, transferir ou
utilizar as dotações orçamentárias do Inan, da Cerne e da Sunab, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.576-6, de 27 de novembro de 1997.
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Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e após a extinção da Sunab, a Lei Delegada n" 5, de 26
de setembro de 1962, e a Medida Provisória n" 1.576-6, de 27 de novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.632-7, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a redação dos arts. 2 2, 6", 7'1, 11
e 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei n" 8.437,
de 30 de junho de 1992, e dá ouiras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2', 6º, 7º, 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2!2 .....•.•••..••.•••.•••.......••.•••.••••.•••••••.....•.•••..•••••........•.••.•
§ 2' Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações,
mediante comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
§ 3' Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser publiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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cada, por três vezes consecutivas, ernjornal de grande circulação
na capital do Estado de localização do imóvel.
§ 4º Não será considerada, para os fins desta lei, qualquer
modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data
da comunicação para levantamento de dados e informações de
que tratam os §§ 2º e 3º".

§ 5º No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os
§§ 2' e 3'.
«Art. 6º

§ 3º

v - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• • >~

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente,
na forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses
antes da comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 2º.
.......................................................................................................»

"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos
Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.»
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalídade, aí íncluídas
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as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I
localisação do imóvel;

II

III
IV

aptidão agrícola;
dimensão do imóvel;
área ocupada e ancianidade das posses;

V
funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 10 Verificado o preço atual de mercado da totalidade do
imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a
ser indenizado em TDA.
§ 2' Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de
mercado do imóvel.
§ 3' O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.»
Art. 2' A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais.
§ I" O convênio de que trata o caput será celebrado com as
unidades federadas que tenham instituído órgão colegiado, com a
participação da sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária no âmbito estadual.
§ 2' Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural
para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força
policial.
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Art. 3 Q No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação
por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço
ofertado emjuízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial
aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 2º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.
Art. 4º O direito de propor ação rescisória por parte da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do
Código de Processo Civil, será cabível ação rescisória quando a indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à
proteção ambiental, for flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial.
Art. 5º Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação de
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Art. 6º ALei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os atuais 5º e 6º
para 6º e 7º:
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«Art. 5' Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer
tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da
sentença rescíndenda..
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.577-6, de 27 de novembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9' Fica revogada a Medida Provisória nº 1.577-6, de 27 de
novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Paulo Paiva
Gustavo Krause
Clovis de Barros Carvalho
Raul Belens Jungmann Pinto

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.633-4, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Autoriza a União a receber em valores
mobiliários os dividendosejuros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de
cujo capital o Tesouro Nacional participe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1a Fica a União autorizada, a critério do ministro de Estado da Fazenda:
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I - a receber de empresas públicas, sociedade de economia
mista e outras entidades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, ainda que minoritariamente, valores mobiliários como pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos a que tem direito;
II - a alienar, ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), os
valores mobiliários que receber na forma do inciso I.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.584-3, de 27 de novembro de 1997.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Fica revogada a Medida Provisória n' 1.584-3, de 27 de
novembro de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.635-16, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei nr:! 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de finanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t, 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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-ciamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ 1º Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e expirado o prazo para quitação de parcelas mensais ou do saldo;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo, transferências com desconto ou por
liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a responsabilidade do fundo está definida,
mas o prazo para quitação das parcelas mensais ainda não chegou a
seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2º
dições:

A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes con-

a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de l' de janeiro de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos
para o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança, acrescida:

1. de juros à taxa efetiva de 3,12% a.a., para as operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9249

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de I? de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de I" de janeiro de
1997, de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do
Ministro de Estado da Fazenda.

§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1997, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá, obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objetos de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2' As dívidas de responsabilidade do FCVS relativas aos
contratos vinculados ao Programa de Cooperativas Habitacionais,
Programa de Habitação Popular (Prohap) e ao Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), realizados com recursos do FGTS, cujos
financiamentos aos empreendimentos tenham sido contratados até
30 de abril de 1993, poderão ser equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que trata a alínea a do § l' do artigo anterior, para
efeito de novação antecipada desses créditos, observando-se as condições estabelecidas nos §§ 2' a 7' do artigo anterior.

§ I" As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser
novadas por montante correspondente a trinta por cento do valor do
saldo devedor posicionado na data de reajustamento do contrato no
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mês de janeiro de 1997, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS
sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado entre o
agente financeiro e o mutuário.
§ 2" O saldo que remanescer da aplicação do disposto no parágrafo anterior será objeto de renegociação entre as partes por meio
de aditivo contratual particular, com força de escritura pública, onde
se estabelecerá novas condições financeiras relativas a prazo, taxa
nominal de juros, sistema de amortização e plano de reajuste, preservando-se a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos
da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos
Ve VI do art. 20 da Lei n Q 8.036, de 11 de maio de 1990.
§ 3" A formalização das disposições contidas no caput e §§ 1Q
e 2 Q deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do devedor.
Art. 3Q A novação de que trata o art. 1s far-se-à mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
11 - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5" do art. 1" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a)das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no ãmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
111 - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
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comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8º do art. 1e desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada;
VI -declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
IX - parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda N aciona!;
X - autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1º As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento
de créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS,
desde que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2º A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste
artigo.
§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com a
imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
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eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.
§ 6' As instituições financiadoras do SFH que prestarem informações inverídicas, destinadas à constituição do Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut), e receberem valor indevido do FCVS,
serão cobradas, a qualquer época, na forma do § 4' deste artigo, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
§ 7' As Companhias de Habitação Popular (Cohabs), e assemelhadas, que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória, poderão, excepcionalmente, pagar seus débitos, existentes até 31 de dezembro de 1997, junto ao Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, mediante prévio encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira novação, observada a
equivalência econômica da operação, sem prejuízo da incidência dos
encargos previstos na legislação pertinente.
§ 8' O encontro de contas previstos no parágrafo anterior será
operacionalizado pela CEF, na qualidade de administradora do
FCVS, por meio da subconta Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional (FesaIFCVS), ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 9' As instituições operadoras do Seguro Habitacional do
SFH não farão jus a qualquer remuneração sobre o montante dos valores envolvidos no encontro de contas, citado no § 7' deste artigo.
Art. 4º Ficam alterados o caput e o § 3' do art. 3º da Lei n'
8.100, de 5 de dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por
mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento
caracterizador da obrigação do FCVS.
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§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.

§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os
atos normativos necessários à administração e manutenção do
cadastro a que se refere o § 3º deste artígo.»
Art. 5º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independentemente da adesão a que se refere o § 7' do art. I? desta medida provisória, deverão encaminhar,
até 31 de dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do Cadmut, conforme disposto no § 3' do art. 3' da Lei n"
8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.

§ I' As informações correspondentes aos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do SFH, firmados a partir do
exercício de 1997, deverão ser encaminhadas mensalmente ao
Cadmut.
§ 2' O não-cumprimento do disposto neste artigo importará,
para as operações não cadastradas no Cadmut, a perda da prioridade quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 6º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 7º, são livremente negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 3º desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6' do Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;
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III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetua_
da no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), observa_
dos os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas
de privatização.
§ 1Q A utilização dos créditos novados para os fins previstos
nos incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos
por dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação a
ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 7º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 8º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da
maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, a;
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior;
III - promover amortização extraordinária da dívida de responsabilidade das instituições financiadoras, relativamente às operações de finaciamento a mutuários do SFH realizadas com repasses
de recursos oriundos do FGTS, em montante correspondente a eventual diferença, se positiva entre os valores:
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a) do saldo devedor residual apurado na data do evento caracterizador da obrigação do FCVS; e
b) do saldo devedor residual de responsabilidade do FCVS,
apurado nas condições estabelecidas no n? 1 da alínea b do § 2' e §5'
do art. l' desta medida provisória.

§ l' A amortização extraordinária prevista no inciso IH deste
artigo será integralmente assumida pelo FGTS, aplicando-se apenas às instituições financiadoras que exercerem a opção pela novação prevista nesta medida provisória.
§ 2' O dispositivo previsto no inciso IH deste artigo alcança
também as dívidas de responsabilidade do FCVS, relativas às operações de financiamento com recursos do FGTS, enquadradas nos conceitos definidos nas alíneas a e b do § l' do art. l' desta medida provisória.
Art. 9' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de
1988, na utilização dos créditos de que trata o art. 6', como contrapartida da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado
o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos
créditos de que trata o art. 6' desta medida provisória ou dos bens e
direitos adquiridos no âmbito do PND.
Art. 10. O valor correspondente aos créditos a que se refere o
art. 6' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como
aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na titularidade de instituiçâo financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório
dos recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos
saldos de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos
créditos a que se refere o caput deste artigo.
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Art. 11. A partir de F de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a opção pela novação prevista
nesta medida provisória, poderão computar, como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao
FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
Art. 12. O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6º

II -

contribuição trimestral dos agentes financeiros do

SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;

§ 1e A contribuição trimestral dos agentes financeiros ao
FCVS, no percentual fixado no inciso II deste artigo, é devida
desde 26 de setembro de 1996.
§ 2º Enquanto não for efetivada a primeira novação da dívida do FCVS, o valor que corresponder a até 75% da contribuição trimestral não será exigido.
§ 3º O valor da parcela de contribuição, a que se refere o §
2º deste artigo, será remunerado pelo mesmo índice de atualização dos saldos de cadernetas de poupança com data de crédito de
rendimento no dia 1º de cada mês, acrescido de juros correspondentes ã taxa dos títulos recebidos na primeira novação, incidindo desde o último dia do trimestre de referência da contribuição
até o dia do efetivo pagamento.
§ 4' A prerrogativa prevista no inciso II deste artigo somente poderá ser exercida pelos agentes financiadores que, nos
termos desta medida provisória, se manifestarem pela novação e
se encontrarem em dia com as contribuições ao FCVS."
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Art. 13. O saldo de recursos existente no Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.
Art. 14. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.
Art. 15. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF,
na qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. I" desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradoradoFCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 16. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 1º

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória
da instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura
de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde que se trate de financiamento destinado à
casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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menta do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal, bem assim os seguintes requisitos:

I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamen_
to desse encargo até a data da formalização da transferência
com base no índice de atualização das contas de poupança mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
e acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:

a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros e, quando devida,
da contribuição mensal ao FCVS;
b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal,
após a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea
anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por
cento sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar
da data do último reajustamento contratual até a data da formalização da transferência, considerando-se as alterações
ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta
por cento serão destinados ao FCVS e o restante à instituição
financiadora.
§ 1s Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei nº
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de contribui.ção ao FCVS.
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§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que nâo haja desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3" A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e
nos incisos I, H e HI do art. 5" desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de
pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo
mensal.»
"Art. 5" O mutuário do SFH que tenha firmado contrato
até 31 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua divida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

IH - contratos firmados de 1" de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
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§ lº A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativn,
mente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor
total das mensalidades vincendas, que será integralmente utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se encerra
no momento da liquidação do contrato.
......................................................................................................»

Art. 17. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos' pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 18. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH
até 25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 19. Na liquidação antecipada da dívida prevista no art.
5º da Lei nº 8.004, de 1990, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a interveniência da instituição financiadora,
equipara-se ao mutuário final, para todos os efeitos inerentes aos
atos necessários à liquidação, inclusive quanto à possibilidade de
utilização de recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Parágrafo único. A condição de cessíonário poderá ser comprovada, junto à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos ou de Natas, onde se caracterize que a transferência do
imóvel foi realizada até 25 de outubro de 1996.
Art. 20. O § 2' do art. 21 da Lei n'' 8.692, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«§ 2º Para efeito de registro e averbação de contratos de financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento, quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não
no SFH;

b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 21. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do
FCVS de taxa de administração pelos serviços prestados ao fundo,
a ser definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor
do FCVS.
Art. 22. Fica assegurada à CEF O recebimento do FCVS de
taxa de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab,
correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a
ser definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 23. O FCVS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador a ser regulamentado em ato
do Poder Executivo, que disporá sobre a estrutura, funcionamento e
competência do colegiado.
Parágrafo único. Além das atribuições definidas no ato regulamentador a que se refere o caput, competirá ao Conselho Curador do
FCVS (CCFCVS) julgar, em instância administrativa única, os litígios decorrentes da aplicação das condições de cobertura, normas e
rotinas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, relativamente aos contratos de financiamentos habitacionais
cujo equilíbrio da apólice esteja sob garantia do FCVS, podendo delegar essa competência a um comitê de recursos integrante' de sua estrutura.
Art. 24. Compete ao CMN dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE, nos termos da Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
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Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos do CMN
que dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 25. O FCVS é autorizado a transferir ao Tesouro Nacional Letras Hipotecárias, de emissão da CEF, ficando credor da União em valor equivalente.
Parágrafo único. A União pagará a dívida decorrente da transferência dos ativos de que trata este artigo mediante a securitização
das obrigações, pelo Tesouro Nacional, observadas as condições previstas no art. 10 desta medida provisória, mantendo a equivalência
econômica entre os ativos.

Art. 26. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente, observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário de sociedade anõnima que tenha por objeto social a securitização de créditos hipotecários e imobiliários.
Art. 27. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n"
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória, contar-se-á a partir de 31 de janeiro de 1997.
Art. 28. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.520-15, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Ficam revogados o art. 6' da Lei n" 8.004, de 14 de
março de 1990, e a Medida Provisória n? 1.520-15, de 4 de dezembro
de 1997.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-21, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuições
para os servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais), a partir de 1º de maio de 1996, até 30 de abril de 1997.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos), e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social
com data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7º desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma
a totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6º O art. 21 da Lei n? 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.»
Art. 7º O art. 231 da Lei n? 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
•••••..••••••••••••..••••..••••••••••••••••..•••••.•• i ••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••.••.••••••

§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade."

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-20, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 9'
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 10.
1994.

Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de

Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.469-26, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Ni:wegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrú»), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM),
destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio
de reparo e manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do setor
público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta,
liberar os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.

Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatôrio de auditoria relativamente aos valores pagos na forma do artigo precedente.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-25, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-35, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera as Leis nºs 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, edá
outras providências.

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

Art. 1º Os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender aos gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»
«Art. 9º

.

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos
aos Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho DeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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liberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo
em vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nO
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível
de emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação
de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Minístérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.»

Art. 2° Os arts. 17 e 19 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da U nião, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo úníco do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de saúde e assistência social..
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»

Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.475-34, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 4Q
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176° da Independência e 109°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-44, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento
de ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matricula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3" Quando as condições propostas nos termos do art. 1º
não atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o praZO em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.

Art. 4' A Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nQ
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados
termo de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § I" do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995, de 1996 e de 1997,
que estejam sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7" São legitimados à propositura das ações previstas na
Lei n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"X - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9270
Art. 9" A Administração Pública Federal não poderá repassar recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.

Art. 10. A Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8º, 9º, 10 e 11, renumerando-se os
atuais 8º e 9º para 12 e 13:
«Art. 8º As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas no inciso II do
art. 19 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil
ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e
do Desporto, para as devidas providências.

Art. 9º As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão:
I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes,
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão similar;
II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
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IV - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público;
V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;
Vl - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins
da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e técnico-administrativo, incluídos os encargos e benefícios sociais,
de pelo menos sessenta por cento da receita das mensalidades
escolares proveniente da instituição de ensino superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com pessoal, encargos
e benefícios sociais dos hospitais universitários.
§ 1º As instituições a que se refere o caput, que não tenham caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra c as despesas com a contratação de empresas
prestadoras de serviços, até o limite de dez por cento da receita
das mensalidades.
§ 2º A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.
Art. 10. As entidades mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como fundações não poderão ter finalidade
lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, além de atender ao disposto no artigo anterior.

Art. 11. As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza
civil, deverão:
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I - elaborar e publicar em cada exercício social demons_
trações financeiras, certificadas por auditores independentes
com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente;
,
II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público."
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-43, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n'' 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José de Jesus Filho
Pedro Pullen Parente
Paulo Renato Souza
Anexo I

l

Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC n"

Data do Registro:

I

Endereço:
Cidade:

Telefone:

CEP,

Estado:
(

)

Fax: (

)

Telex:

--

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade mantenedora.
._-

Endereço:

Estado:

Telefone: (

)

CEP,
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2
3

~5

6
7
S
9
10

Controle Acionário da Mantenedora

I

Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

1

Participação
do Capital

--

2
3
4

.--

5
6

[±
W
Indicadores Globais
-NQ de funcionários:
--

Ano-base

Ano de Aplicação(*)

N2 de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(") Valor estimado para o ano de aplicação
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Endereço para Correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:,
Mês da data-base dos professores:.~~
~
Local:
Data:_~
(Carimbo e assinatura do responsável)'

_

~

_
~

_

_
_

Anexo II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal

--

1.1 Pessoal docente

1.2 Encargos sociais

1.3 Pessoal técnico e administrativo

._-----

1.4 Encargos sociais

2.0 Despesas gerais e administrativas

1-----

2.1 Despesas com material

2_2 Conservação e manutenção

.~

2_3 Serviços de terceiros
--

2.4 Serviços públicos

---

2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

--

-

-

-

---

2_6 Outras despesas tributárias
2_7 Aluguéis

--

2_8 Depreciação

I

2_9 Outras despesas

1

3_0 Subtotal- (1+2)

-

4_0 Pro labore
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r

Componentes de Custos

Ano-base
(Valores em Real)

(Despesas)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

5.0 Valor locativo

6.0 Subtotal- (4+5)

-

7.0 Contribuições sociais
7.1 PI8/Pasep

--

7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes

t?úmero de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$

Valor da mensalidade após o reajuste propostoR$
Local:

_

, em_I_/1998.
Data:-.l_I_

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.479-36, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como
dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento desCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do
mês de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.479-35, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei n'' 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Antonio kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
-MEDIDAPROVISÓRIAW 1.480-38, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera dispositivo da Lei n 28.911, de 11
de-julho de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1º O art. I" da Leinº8.911, de 11 de julho de 1994,passaa
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional do
poder Executivo, para fins do disposto no parágrafo único do art.
62 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
anexo desta lei, observados os reajustes gerais e antecipações
concedidos aos servidor público federal.
...•...•...•.•.....••.....•..................•...........•..............•..••....................•.....

Art. 2' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de L'' de novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o
limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. Atransformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 3' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas
não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
.
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre lº de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a
partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta
medida provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que
completou o interstício.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9278
Art. 4 Q As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995,
com efeitos vigorantes a partir de F de março de 1995, utilizando-se
a base de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação
original.
§ 1Q Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo,
as parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo VI da
Lei n? 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo
desempenho de função,
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual
para a concessão da próxima parcela, até 10 de novembro de 1997,
observando-se o prazo exigido para concessão da primeira fração estabelecido pela legislação vigente à época.
Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que tratava o
art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de
aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o art. 62 e as vantagens previstas no art.
192 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 8º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
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8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa
data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I" de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n'' 7.596, de
10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções gratificadas, previstas na Lei n? 8.168, de 1991.

Art. 9' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada pela Lei n" 9.527, de 10 de dezembro de 1997, será
considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único cargo.

Art. 10. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 11. A Retribuição Adicional Variável (RAV)e o pro labore,
instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da
Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9280

máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 12. O caput e o § 10do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
'atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
......................................................................................................»

Art. 13. As vantagens de que trata esta medida provisória incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe iniciai do cargo a que estiver concorrendo.
§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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vestido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.
Art. 15. Para efeito do cálculo do limite máximo estabelecido
pelo art. 3º da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, excluem-se da
remuneração as parcelas relativas à diferença de vencimentos nominalmente identificada decorrente de enquadramento e os décimos
incorporados.

Art. 16. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 30 de junho de 1998,
pelo reenquadramento ao cargo anteriormente ocupado, mantida a
sua denominação.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
nº 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do cargo que
voltar a ocupar.
Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de
Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei nº 8.112, de
1990, será considerada, para todos os efeitos, como diferença de vencimentos.

Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º
e 3' do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996,1.389, de 11 de abril de
1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1º de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, 1.480-24, de 22 de novembro de 1996, 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996, 1.480-26, de 17 de
janeiro de 1997, 1.480-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.480-28, de 14
de março de 1997, 1.480-29, de 15 de abril de 1997, 1.480-30, de 15
de maio de 1997, 1.480-31, de 12 dejunho de 1997, 1.480-32, de 11 de
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julho de 1997, 1.480-33, de 8 de agosto de 1997, 1.480-34, de 9 de setembro de 1997, 1.480-35, de 9 de outubro de 1997, 1.480-36, de 6 de
novembro de 1997, e 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 19.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 20.
lho de 1994.

Revogam-se os arts. 5º e 6º da Lei nº 8.911, de 11 deju-

Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176ºda Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-44, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º A partir de 1º de julho de 1997 e até a data de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no
art. 183 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição
mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da
União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos
seus servidores, será de onze por cento, incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso UI do art. 1º da Lei n'' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, e sobre o total dos proventos.
Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do servidor, através de:
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l-contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3' Até 30 de junho de 1997, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, a que se refere o art. I" desta medida provisória, será calculada mediante aplicação das alíquotas estabelecidas na Medida Provisória n'' 560, de 26 de julho de 1994, conforme tabela a seguir:
Faixas
(Com base na Lei n'' 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

12

Art. 4' Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.482-43, de 4 de dezembro de 1997.
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Art. 6º Esta medida provisória entra em vigorna data de SUa
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.512-18, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dá nova redação aos arts. 2!l da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1º, 2º e
3' da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1998, não Se
aplica o disposto no § 2" do art. 16 da Lei n'' 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2º Os arts. 1º, 2º e 3" da Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta lei, subvenções econômicas a produtores
rurais, sob a forma de:
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou
vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito rural.
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Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais federais.
Art. 2"

.

§ 1" Considera-se, igualmente, subvenção de equalização
de preços, ao amparo desta lei, independentemente de vinculação a operações de crédito rural:
a) a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão
ou em outra modalidade de licitação, para promover o escoamento do produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de
opções de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder
Executivo e o valor de mercado desses produtos.

§ 2" A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exonera o Governo Federal da obrigação de adqnirir o produto,
que deverá ser comercializado pelo setor privado.

Art. 3" A concessão de subvenção econômica, sob a forma
de equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do
Abastecimento."
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.512-17, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.535-13, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é formado pela carreira de Especialista do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil, de nível médio, e pela carreira Juridica do Banco Central do Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do Brasil,
de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO II
Das Atribuições
Art. 3' São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I - formulação e implementação de planos, programas e projetos de gestão das reservas internacionais, da dívida pública interna
e externa, da política monetária, da emissão de moeda e papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;
III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
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N - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas relacionadas.
Art. 4º São atribuições do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial
e à defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juizo e
fora dele;
H - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5º São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades
dos Analistas e Procuradores do Banco Central do Brasil;
H - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
IH - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
N - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas de operações, controle e gestão especializada exercida
pelo Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem sigilo e segurança do Sistema Financeiro, não possam ser terceirizadas;
VII - operação de máquinas em geral, excetuadas as referentes a atividades terceirizadas.
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CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ l' O concurso público a que se refere este artigo realizarse-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo
a primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.
§ 2' Para os cargos de nivel superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua Diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.

CAPÍTULOrv
Do Desenvolvimento

Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. I' ocorrerá mediante progressão funcional
e promoção.
§ l' Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto o do Padrão I da Classe D dos cargos das carreiras de Especialista e Juridica do Banco Central do Brasil.

§ 2' Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 365 dias.
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§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.
CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8º A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos
dos servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos das carreiras Juridica e de
Especialista do Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e
Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes
aplicando as vantagens de que tratam o art. 17 da Lei nº 8.270, de 17
de dezembro de 1991, a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992,
e a prevista no art. 1·, inciso I, e § 1· do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de
junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ),
em percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,

os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nível básico;
b) de quinze por cento aos servidores que concluírem, com aproveitamento, os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialista
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nivel pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta porcento do quadro de pessoal de nivel superior;

c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialista do
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Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de pessoal de nível superior;
II -

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,

curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2º grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.

§ 1º A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação, considerados o exercício de funções e a participação nos programas de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização
lato e stricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo banco, inclusive anteriormente edição desta medida provisória;
à

b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.

§ 2º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.

Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo III.
§ 1º O percentual da GABC para o servidor do Padrão I da
Classe D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do
Brasil será de trinta e cinco por cento, podendo ser ampliado para
cinqüenta e cinco por cento a partir de 366º dia de exercício, mediante avaliação de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2º Os percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas
pela Diretoria do Banco Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em exercício de atividades:
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a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;

c) que requeiram profissionalização específica.

Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n'' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da Autarquia, nos valores e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida provisóna.
§ 1º O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2' O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;

b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.

§ 3' Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e niveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do.Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4º As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observados os valores equivalentes
aos percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo
VII, gerando efeitos financeiros somente a partir de 1º de dezembro
de 1996.
§ 5' A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da esCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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trutura organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo N
§ 6º Os quantitativos das FCBC, observados os valores unitários e o custo global previstos no Anexo IV desta medida provisória,
poderão ser alterados por regulamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e
de Diretor do Banco Central do Brasil, com a remuneração determinada na forma do Anexo V desta medida provisória.

Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus),
§ 1º O Banco Central do Brasil permanece como responsável
pela indicação dos administradores e membros do Conselho de
Curadores da Centrus, nas proporções previstas no respectivo estatuto, podendo, a qualquer tempo, substituir os admiuistradores e
conselheiros que indicar.
§ 2º Observado o disposto no caput, o Banco Central do Brasil
poderá exercer patrocínio não-contributivo à Centrus, relativamente aos servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.

§ 3º A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centras), correspondente às «reservas de benefícios a conceder» relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão
do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central
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do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta
medida provisória, os valores relativos às contribuições realizadas
desde 1º de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;
b) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos
e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta medida provisória, os valores relativos
às contribuições individuais realizadas desde 1º de janeiro de 1991,
incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
c) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centros), para custeio de
aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei nº 8.112, de
1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;

d) a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente
das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21
desta medida provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição,
ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a
administração da Centros, com a finalidade de obtenção de benefí-cios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por
essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em
contribuições dos participantes.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores do Banco
Central do Brasil exonerados, demitidos, e no que couber aos sucessores dos servidores falecidos, após 31 de dezembro de 1990.
§ 5º Na forma que dispuser convênio específico a ser celebrado
entre o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Fundação
Banco Central de Previdência Privada (Centros) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), serão centralizadas na Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centros)
as devoluções e complementações de responsabilidade direta ou indireta da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(Previ), e do Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., enquanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9294
to seus patrocinadores, relativas aos participantes optantes pelo
quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, na forma da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6' O convênio de que trata o parágrafo anterior disporá sobre a destinação dos recursos garantidores das reservas matemáticas necessárias ao custeio dos compromissos nele previstos.
§ 7Q Aos recursos que forem repassados à Centrus, em razão
do convênio a que se referem os §§ 5' e 6', aplica-se o disposto no § 3º
deste artigo.

Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da Autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ l' A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos dependentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2' A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se
refere este artigo.
Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro N aciona!.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n"
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercicio no
Banco Central do Brasil:
I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo onda função;
II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;
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b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1º A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132
e 134 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os
arts. 129, 130 e seu § 2', da Lei nº 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 18. A partir de 1º de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários
do Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de lº de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas
como pro labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para
apuração dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do
Brasil estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1º O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
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aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, o débito verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das
quais caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de
sentença posteriormente cassada ou revista.
§ 3º São também consideradas como pro labore facto, apenas
para efeito de mútua quitação entre o Banco Central do Brasil e seus
dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1 º de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996.

Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos
na função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente
identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geralou antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas-entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1º Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1º
de janeiro de 1991.
§ 2º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro
de 1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 de janeiro de 1997, descontados os saques efetuados
após aquela data.
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§ 3" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores
do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e edição do regulamento de que trata o caput.
§ 4º A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto no caput, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990,
tornados indisponíveis na forma desta medida provisória.

§ 5' Os servidores ativos e inativos, como também aqueles
exonerados ou demitidos, titulares das contas vinculadas ao FGTS,
que realizaram saques de saldos constituídos por depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, indenizarão a autarquia pelo valor de responsabilidade
de cada um, observado o seguinte, quanto à indenização:
a) aos servidores ativos e inativos, bem como aos exonerados e
aos pensionistas que permaneçam na condição de servidores da União, autarquia e fundações públicas federais, aplicar-se-á o previsto
no art. 46, § 1', da Lei n" 8.112, de 1990;

b) aos ex-servidores do Banco Central do Brasil que tenham
sido demitidos, bem como aos exonerados após I" de janeiro de 1991,
que não permaneçam no serviço público federal, é facultado requerer à autarquia o parcelamento, em até sessenta meses, dos valores
de sua responsabilidade.

§ 6' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, ainda, aos sucessores dos servidores do Banco Central do Brasil, falecidos, que
permaneçam como pensionistas da União, autarquias e fundações
públicas federais.

Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de contas com as entidades privadas de previdência complementar por ele
patrocinadas relativo a benefícios complementares devidos a aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
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Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo
ser transferidos integralmente à entidade de previdência privada,
patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição
das reservas necessárias, apuradas atuarialmente.
Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco
Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço, conforme disposto no art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 24. Os períodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.

Art. 25. Ressalvado o contido no § 1° do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei n" 8.112, de
1990, o disposto nesta medida provisória.
§ l' As aposentadorias e pensões concedidas aos servidores do
Banco Central do Brasil e a seus dependentes, respectivamente,
pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir de l' de janeiro de
1991, ficam transformadas em beneficios previstos no regime instituído pela Lei nº 8.112, de 1990, considerando-se o tempo de serviço
computado pelo INSS no ato da concessão, observado o seguinte:
a) na transformação de que trata este parágrafo, o tempo em
que o servidor esteve aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social será contado apenas para estabelecer a proporcionalidade de
sua aposentadoria estatutária, respeitado o disposto nas alíneas a e
c do inciso IH do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
b) o Banco Central do Brasil procederá ao enquadramento dos
servidores inativos e das pensões de que trata este parágrafo nas
disposições desta medida provisória, com efeitos financeiros a partir
de lº de dezembro de 1996;

c) será promovida de oficio, pelo Banco Central do Brasil, a revisão das aposentadorias transformadas na forma desta medida
provisória que tenham sido concedidas pelo INSS com base em conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9299

tagens especiais de tempo de serviço não previstas na Lei nº 8.112,
de 1990, procedendo-se às necessárias correções.
§ 2' É assegurado prazo de trinta dias, contados da data de
publicação dos respectivos enquadramentos, para, sob pena de decadência:
a) os aposentados e pensionistas de que trata o parágrafo anterior requererem a revisão prevista no § 1º do art. 19 desta medida
provisória;

b) os aposentados de que trata o parágrafo anterior requererem
o retorno à atividade, nos casos de aposentadoria voluntária, hipótese em que lhes será aplicado o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei n?
8.112, de 1990.

Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 1º de dezembro
de 1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.

Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1998, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Art. 28. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.535-12, de 4 de dezembro de 1997.

Art. 29.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil Carreira

Servidores

Cargo

Especialista do Banco Central do Técnico de Suporte do Banco Central
Brasil
do Brasil

711

do Banco Central do Brasil

5.459

Analista

I

6.170

Total para a Carreira

Jurídica do Banco Central do Brasil Procurador do Banco Central do
Brasil
'Ibtal para a Carreira

200
200
6.370

Thtal para o Banco Central do Brasil

Anexo Ir
1. Quadro de Pessoal Estrutura e Vencimento
1.1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
1 1 1 Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Vencimento-básico

Classe

Padrão

(VBs)

40h semanais

A

1V

3.903,30

III
II
I

3.346,20
3.098,10

3.614,10

1V

2.922,60

III
II
I

2.757,00
2.600,70
2.453,40

C

IV
III
II
I

2.358,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

D

III
II
I

2.055,30
2.014,80
1.975,20

B
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1 1 2 Cargo de Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Vencimento-básico
(VEm)

Classe

Padrão

A

IV
III

1.120,20

11
I

1.045,20
1.005,00

IV
III

966,30
929,10

11
I

884,70
842,40

4Dh semanais

B

C

1.087,20

IV
III

802,20

763,80
720,30

11
I

679,50

III
D

640,80
604,50
570,00

11
I

1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1 2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

Vencimento-básico

Classe

(VEs)

Padrão

4üh semanais
A

IV
III

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.098,10

11
I

B

C

IV
III

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

11
I
IV
III

2.358,90

2.268,00
2.180,70
2.096,70

11
I
III

D

2.055,30
2.014,80
1.975,20

11
I
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Anexo UI
1. Gratificação de Atividade do Banco Central do Brasil (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

--

Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil

Analista do Banco Central do Brasil

~---

Classe

Padrão

A

IV

I

IV
III

75%-E-I
75%-B-I

11

75%-E-I
75%-E-I

11

I

C

IV
III

11
I

Classe

GABC

65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I

III

B

% e Base da

-A

D

11
I
I

% e Base da
GABC

IV

90%-A-IV

III

9ü%-A-III

11

9ü%-A-I1

I

90%-A-I

IV
III

90%-S-IV

11
I

9O%-E-lI
9ü%-B-I

75%-C-I

IV

gO%-e-IV

75%-C-I
75%-C-I

III

11

go%-e-lI!
gO%-e-lI

I

90%-C-I

B

C

75%-C-I
------_.

III

Padrão

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(1)
35%-D-I(I)

9O%-E-III

-_._---- - _ .
III

D

9ü%-D-III

11

9ü%-D-II

I

9ü%-D-I

---

----------

1 2 Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

A

IV
III

GABC

I

65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I
65%-A-I

IV
III

75%-B-I
75%-B-I

11

75%-E-I
75%-B-I

11

B

% e Base da

I

._-
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Procurador do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

% e Base da

GABC

-

C

75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I
75%-C-I

IV
III

11
I

75%-D-I
75%-D-I
55%-D-I(I)
35%-D-I(I)

III
D

11
I
I

(1) Conforme disposto no § I? do art. 11 desta MP.

Anexo IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC)
Criadas
Direção/Assessoramento
Código

Valor unitário

FDS-l

1.975,20

1

FDE-l/FCA-l

1.876,20

50

Quantitativo

FDE-2/FCA-2

1.678,80

85

FDT-l/FCA-3

1.086,30

263

FDO-l/FCA-4

987,60

643

FCA-5

592,50

229

Suporte

F8T-l

354,90

12

F8T-2

213,00

96

F8T-3

177,30

56

Custo Global Autorizado

R$ 1.329.525,00
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2 Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico
e
Procurador

Auxiliar

Nível

Vr. Unitário

Servidores

R$

Tht~~
R$

AP01

1

2.218,50

2.218,50

AP03

44

1.941,38

85.420,72

AP04

85

1.830,38

155.582,30

AP06

186

1.331,25

247.612,50

AP08

217

1.109,25

240.707,25

AP 13

922

776,63

716.052,86

AP 15

115

554,63

63.782,45

AP16

976

444,00

433.344,00

AP18

150

333,00

49.950,00

AP20

713

277,50

197.857,50

AP23

289

222,00

64.158,00

Tht~

3.698

-

2.256.686,08

AP83

11

222,00

2.442,00

AP85

102

166,50

16.983,00

AP86

56

138,75

7.770,00

AP88

162

111,00

17.982,00

AP89

132

83,25

10.989,00

ThtaI

463

-

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

Adicional Especial

ThtaI

56.166,00

Anexo V
Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário

Total

R$

R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

TOTAL

9

-

72.000,00
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Anexo VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Carreira

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Referência
A
B

C
D

Classe

Padrão

A

IV
III
li
I

-

B

IV
III
li
I

3
106
306
176

C

IV
III
li
I

78
16
9
7

D

III
li
I

6
2
2

E
F

G
H

Auxiliar

I
J
L

M
N
O
P
Total para a Carreira/Cargo

Cargo extinto
Carreira

-

711
Analista do Banco Central do Brasil

Referência
A
B

C

Classe

Padrão

A

IV
III
li
I

57
30
80
473

B

IV
III
li
I

602
487
471
202

C

IV
III
li
I

74
196
868
672

D

III
li
I

138
445
278

D
E

F
Técnica

Servidores

G
H

I
J
L

M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

Servidores

5.073
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Cargo extinto
Carreira

I

Procurador do Banco Central do Brasil

Referência

Classe

Padrão

A
B
C
D

A

IV
III
11
I

4
25

B

IV
III
11
I

20
16
4
13

IV
III
11
I

-

C

D

III
11
I

E
F

G
11

Procurador

I
J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

Servidores

4

.-

-

-

46
15
150
5.934

Total para o Banco Central do Brasil

Anexo VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
- -

Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas

(Código)
--

100% FCA-l

003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008

1000/0 FCA-2

006033,100463,445045,446041,780049

100% FCA-3

013064,100498,101494,449067,781061,909939, 952001, 953970,
966894

15% FCA-4

613673

18,75% FCA-4

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
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~-

Estrutura
Criada
(Equivalência)

f-'---'-~

20% FCA-4

Estruturas Extintas
(Código)

032310,033324,034320, 035335,036340,038342,039357,302660,302732,
350699,353701,520233 , 521230, 919845, 9728:.:9:.:4
_

-~,

22,50% FCAA

604623

250/0 FCA-4

019097,020192,020109, 020206,071633,080594,081590,085561,100595,
110590,111597,113590,1 14596,115592,120596,121592,122599,123595,
124591,125598,126594, 127590,128597,130591140597,141593, 142590,
143596, 144592, 145599, 146595,147591,200590,200638,201634, 202630,
203599,203637,204595, 204633,205591,205630,206598,207594, 208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200, 503207,
505200, 506206, 507202, 508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005, 923869, 924865, 925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000 ,969869, 970832,993000, 99700,:.:5C--j

30% FCA-4

495182,496189,600628, 605573,611620,612677,630179,795208,
796182

r-~

40% FCA-4

018082,018155,01816 3,021083,031313,070602,071609,072605,
083593,087564,10056 O, 110531, 111562, 112569, 113565, 114561,
115568, 120561, 121568, 122564, 123560, 124567, 125563, 126560,
127566, 130567, 140562, 141569, 142565, 143561, 144568, 145564,
146560,147567,20056 5,201561,201600,202568,202592,202606,
203564,204560,35066 4,428167,472166,473162,480169,482161,
483168,484164,486167,487163,488160,489166,491160,492167,
493163,501204,91592 0,918890,940909,967912,979880,980870,
981001,982881,98388 8,985880,986003,987883,991872,994006

50% FCA-4

110566,470155,790168 ,791164,792152, 793159,916897

-,,~~

52,50% FCA-4
----_.,.-

610623

-

70% FCA-4

011061,012068,016071, 017086,019186,019178,070505,101508,110507,
111503, 112500, 112593, 113506, 114502, 115509, 121509, 122505, 123501,
124508, 125504, 126500, 127507,128503,130508,140503,141500,142506,
143502,144509,145505, 146501,200506,200530,201502,201537,201596,
202509, 202533, 203505, 203530,204501,425133,460133,461130,462136,
463132,464139,465135, 466131,481165,973815,975940,977942,978949,
984914

100% FCA-4

009059, 009113, 009121, 100501,450081,451088,453080,457086,459089,
908860,910945,911976 ,912980,913979,988936,989932

100% FDE-l

001023,002020,003018, 002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039, 405035,406031,407038,408034,409030,750034,
898007,934992,935999, 954993,962007,963992,984000,965987,974994,
976997,990981

100% FDE-2

005037,061468,062464, 063460,405043,409049,751049,899003,900974,
901970, 902977, 903000, 905976, 906972, 907979, 996009

----I

-

--
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Estrutura
Criada
(Equivalência)
100% FDO-l

Estruturas Extintas

(Código)
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,061506,061530,062502,063509,080560, 082562,082597,
083569,084565,086568, 088560,416088,417084,418080,420131,421138,
422134,424137,426164,427136,427160,429155,440086,452084,454087,
455083,458082, 760137,904945,943940,949930,948001,947954,948004,
956945,957941,958948,959944,960942,968900,971901,992968,
995002

lOO%FDS-l

001015,050407,051403,400017,938009

lOO%FDT-l

007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
761133,936979,944980,945978

37,5% FST-l

043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676, 834882, 840890,
920819,921815,931810

50% FST-l

037346,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809

52,5% FST-l

350702,833886

70% FST-l

070700,939820,941824

100% FST-l

040312,070637,810835,950858

100%FST-2

070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852

75% FST-3
100% FST-3

665878

-

041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

--

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.549-38, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências.

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

Seção I
Da Estrutura

Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e
pela Casa Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção 11
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do Governo, na verificação prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso N acionai, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e exeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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cução das atividades administrativas da Presidência da República e
supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:

In

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV
V

Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

I

n

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o gabinete e até quatro subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação
da concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete
e até três subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à adminisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 19 Para desenvolver as ações executivas das câmaras men-cionadas no inciso lI, serão constituídos comitês executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares
as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência
da República, presididos por um de seus membros, designado pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.

§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais câmaras.

§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do ccput e o § 1º.

Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhes as informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial,
dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar n? 73, de 10
de fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares, levando em consideração os estudos e as
sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações
estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na ConstituiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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ção, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs
8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as
ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o
combate à fome e à pobreza.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULüII
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação
Art. 13.

São os seguintes os ministérios;

I - da Administração Federal e Reforma do Estado;
II
da Aeronáutica;
III
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
IV
V - das Comunicações;
VI
da Cultura;
VII
da Educação e do Desporto;
VIII
do Exército;
da Fazenda;
IX
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da AmazôXIII
nia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
XVII
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informaçâo e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no setor
público;
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fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec),
H -

Ministério da Aeronáutica:

a) formulação e condução da Política Aeronáutica Nacional, civil e militar, e contribuição para a formulação e condução da Política
Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento da
Força Aérea Brasileira;

c) planejamento estratégico e execução das ações relativas à defesa interna e externa do País, no campo aeroespacial;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ planejamento, estabelecimento, equipamento, operação e exploração, diretamente ou mediante concessão ou autorização, conforme o caso, da infra-estrutura aeronáutica e espacial, de sua competência, inclusive os serviços de apoio necessários à navegação aérea;
g) incentivo e realização de pesquisa e desenvolvimento rela-cionados com as atividades aeroespaciais;

h) estímulo à indústria aeroespacial;

IH -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades
pesqueira e da heveicultura;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;
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f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;

g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação ru-

ral;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V a)

Ministério das Comunicações:
política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifu-

são;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:
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a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e

adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento
das forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa aérea;
fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributâria e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
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d) administração das dívidas públicas interna e externa;

e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;

h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;

b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
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g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;

documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
i)

/) assistênciajurídica,judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse
da Marinha;
e) política marítima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
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d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconomicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;

I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
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b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais;

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

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
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f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

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

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui O planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de
que trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15.

Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;

III -

Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ lº No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
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§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que Se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação
/'das secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16.

Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da AgricuItura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacionai de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, até duas secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Benjamin Constant e do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, até cinco secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho
Nacional de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º,
2º e 3º Conselhos de Contribnintes, do Conselho Diretor do Fundo de
Garantia à Exportação (CFGE), do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da ProcuradoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez, 1997

ria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração
Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho
Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública da
União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho
Nacional dos Recursos Naturais Renováveis, do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, do Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até
quatro secretarias;
XI
do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;
XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social,
além do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho NacionaI de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Soeial, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de
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Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência Social, até três secretarias.
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde, até quatro secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
Parágrafo único. O Conselho de Política externa, a que se
refere o inciso XIV deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo
Secretário-Geral Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação de
Orgãos e Cargos

Art. 17.

São transformados:

I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência
da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;
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Il - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
In - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18.
I -

Ficam transferidas as competências:
para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério do Bem-Estar Social;

Il - para o Ministério do Meio ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
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a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regi-

onal;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n" 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em
ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças;

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp), de que trata o § 1" do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp);
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c) da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;

III N

-

o Ministério da Integração Regional;
no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
tério;
VIII

as Secretarias de Administração Geral, em cada Minisno Ministério da Educação e do Desporto;

a) O Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
d) a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
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IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art.
16, será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive desenvolvimento urbano;
U - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
lU -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do
Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento
Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
U - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal, todos do Ministério da Justiça;
lU - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que tratam os incisos I e
VIU, alinea d, do art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos U e lU do art.
19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
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VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e de
Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil da
Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral
da Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social
da Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos
de Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
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Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
11 -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

111 - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações íntegradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, a que se refere o § 32 do art. 7º desta medida provisória, será também o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o
art. 43, § 1º, inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria Especial, a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios, órgãos
e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação,
de saúde ou de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas
na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o

caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
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tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder ao Distrito Federal, a
Estados e Municípios, com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde
quejá estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos
de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas em
decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado
os requisitos previstos na legislação pertinente.
§ 5' Os servidores da FAE, lotados nas Representações Estaduais e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, ocupantes
de cargos efetivos, passam a integrar o Quadro Permanente do Ministério da Educação e do Desporto, não se lhes aplicando o disposto
no § I' deste artigo.
§ 6' O acervo patrimonial das Representações Estaduais da
FAE fica transferido para o Ministério da Educação e do Desporto,
não se lhe aplicando o disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo.
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§ 7' Os processos judiciais em que aFAE seja parte serão imediatamente transferidos:
a) para a União, na qualidade de sucessora, representada pela
Advocacia-Geral da União, quando tramitarem nos Estados;

b) para a Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando tramitarem no Distrito Federal.

§ 8' Ficam transferidos para o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) os projetos de irrigação denominados Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba e Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo, Baixada Ocidental
Maranhense e Hidroagrícola de Flores, no Estado do Maranhão, e
Jaguaribe/Apodi, no Estado do Ceará, e os direitos e obrigaçôes deles
decorrentes.
§ 9' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o
DNOCS, após inventário, os bens móveis e imóveis integrantes do
Patrimônio da União, relacionados aos projetos mencionados no parágrafo anterior, localizados nos Municípios de Parnaíba, Buriti dos
Lopes, Antônio Almeida, Floriano, Jerumenha, Landri Sales, Magalhães de Almeida, Marcos Parente e Nova Guadalupe, no Estado do
Piauí, São Bernardo, Palmeirândia, Pinheiro e Joselândia, no Estado do Maranhão e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servidores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo
em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em
19 de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,
transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa
previstos na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
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competência e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin),

§ F Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se
refere o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a
seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho DeliberaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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tívo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a
Agência Nacional do Petróleo (ANP) poderão requisitar, com ônus
para as agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades
integrantes da Administraçâo Pública Federal direta, indireta ou
fundacional, quaisquer que sejam as atividades a serem exercidas.
§ l' Durante os primeiros 36 meses subseqüentes à instalação da Aneel e da ANP, as requisiçôes de que trata o caput serão irrecusáveis e desde que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas
e Energia e da Administração Federal e Reforma do Estado.
§ 2º A Aneel poderá solicitar, nas mesmas condições do caput,
a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública do Distrito Federal, dos Estados
ou dos Municipios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3' Quando a requisição ou cessão implicar redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas
a complementá-Ia até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4º Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou funCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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dacionalligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, não poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do monopólio da União.
§ 5º Após o período indicado no § 1º, a requisição para a ANP
somente poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.

Art. 36. Ficam criadas 130 funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Energia Elétrica (FCE), sendo: 32 FCE
V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 33 FCE IV, no valor unitário de
R$ 855,00; 26 FCE nr, no valor unitário de R$ 515,00; vinte FCE n,
no valor unitário de R$ 454,00; e dezenove FCE I, no valor unitário
de R$ 402,00.
§ 1a As FCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser
ocupadas por servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2º O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCE dentro da estrutura organizacional da Aneel,
mantido o custo global correspondente às funções definidas no caput.

§ 3º O servidor ou empregado investido na FCE exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescída do valor da função para a qual foi designado.
§ 4º A designação para a FCE é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, Iv, VI, VIII, alíneas a
ae, e inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 37.

Ficam criados:
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I - na Administração Pública Federal, 121 cargos em comissão, sendo dez de Natureza Especial, e 111 do Grupo-Direção e Assessoramento: 10 Superiores (DAS), assim distribuídos: 39 DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; 22 DAS 102.4; 21 DAS 102.3; e
doze DAS 102.1;
II - no Ministério de Minas e Energia, 102 funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de Petróleo (FCP), sendo
dezenove FCP V, no valor unitário de R$ 1.170,20; 36 FCP rv; no valor unitário de R$ 855,00; oito FCP II, no valor unitário de R$ 454,00;
e 39 FCP I, no valor unitário de R$ 402,00.
§ l' O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos das FCP, mantido o custo global correspondente às
funções definidas no inciso II.

§ 2º O servidor ou empregado, investido, na FCP exercerá
atribuições de coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor da função para a qual foi designado.
§ 3º A designação para a FCP é inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento,
cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, Iv, VI, VIII, alíneas a
a e, e inciso X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 38. Até que sejam aprovados os planos de carreiras da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
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Art. 39. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 40. O Poder Executivo disporá, até 30 de junho de 1998,
sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua lotação de pessoal.
Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições:
I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
N aturais Renováveis (Ibama), de forma a separar as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com o objetivo de transferi-las para o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 42. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
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II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação Legião Brasileira de Assisténcia para o Ministério da Previdência e Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça;
IV - pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE);
a) no Distrito Federal, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE);

b) nas Representações Estaduais da FAE e no Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, para o Ministério da Educação e do
Desporto.

Art. 43. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados
pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério
da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter
exercício naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e·atribuições; a denominação das
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unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 46. O art. 2' da Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

«Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos mediante ato do Poder Executivo."
Art. 47. O art. 3' da Lei n" 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
,,§ 5' A expansão da oferta de ensino técnico, mediante a
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.
§ 6' Fica a União autorizada a realizar investimentos em
obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os
fins mencionados no parágrafo anterior.
§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no § 5' deste artigo nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março
de 1997."
Art. 48. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
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§ 2' julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição
do juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."
Art 49. O art. 3' da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregados, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

III

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2º Os Ministros de Estado e o presidente das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
do Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
Art. 50. O art. 22 da Lei n' 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas
de atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes
da República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de cargos e funçôes de direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados
no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança
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em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às
pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais
previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e nos DecretosLeis n's 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.»
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência
Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes
requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento;
II - ter celebrado contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor.

§ 1º A qualificação como Agência Executiva será feita em ato
do Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e
metas definidas nos contratos de gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas
voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da
Agência Executiva.
§ 1º Os contratos de gestão das Agências Executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade,
bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para
a avaliação do seu cumprimento.

§ 2' O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos
para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9343
programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.

Art. 53. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil do Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 55. Fica O Poder Executivo autorizado a transformar,
sem aumento de despesa, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) da Fundação Nacional de Saúde, em
Departamento de Informática do SUS (Datasus), vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
§ l' Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes
de cargos efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, se encontravam lotados no Datasus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola de Enfermagem de Manaus passam a
integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de
cargos.

§ 2º Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior
resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente identificada,aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação
de reajuste de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas, mediante ato do
Poder Executivo, as atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órgãos civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser
mantidas as atuais subsecretarias vinculadas às secretarias executivas dos ministérios.
Parágrafo único.

O ato do Poder Executivo de que trata o ca-

put designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a
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que ser refere este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos estados.

Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11.
ano civil.

O exercício financeiro do Serpro corresponde ao

Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e do lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%, dando-se ao restante
a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o
disposto no inciso XI do art. 7' da Constituição."
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do Conselho Federal da respectiva
profissão.
§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.

§ 3' Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
§ 5' O controle das atividades financeiras e administrativas
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
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prestar contas, anualmente, ao Conselho Federal da respectiva profissão.
§ 6~ Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro de 1997, promoverão, no prazo de
noventa dias contados a partir de 7 de novembro de 1997, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado pelo
Decreto-Lei n" 1.186, de 3 de abril de 1939, regido pelo Decreto-Lei
n~ 73, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n'
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominar-se IRB - Brasil
Resseguros S.A., com a abreviatura IRB - Brasil Re.

Art. 60. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996,
1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de
7 de junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de
agosto de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de
outubro de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, 1.498-24, de 29
de novembro de 1996, 1.549, de 18 de dezembro de 1996, 1.549-26, de
16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28,
de 14 de março de 1997, 1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30,
de 15 de maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997, 1.549-32, de
11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12 de agosto de 1997, 1.549-34, de
11 de setembro de 1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997, e 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 61.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1~, 2' e 3'
do art. 22 da Lei n~ 5.227, de 18 de janeiro de 1967, a Lei n' 5.327, de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

9346
2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº
701, de 24 de julho de 1969, os arts. I' a 3º do Decreto-Lei n" 1.166, de
15 de abril de 1971, os §§ 1º e 2' do art. 36 da Lei n? 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, a Lei n" 7.091, de 18 de abril de 1983, os arts. I', 2º e 9º
da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o § 2º do art. 4º e o § l' do
art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.554-23, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6", 7ºe9ºda
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2 Q• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de
natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
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VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
IX - atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas.
Parágrafo único. A contratação de professor substituto a
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a
falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamentos ou licenças de
concessão obrigatória e licença para capacitação prevista no art.
87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990."

§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI,
VIII e IX do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum vitae .»
«Art. 4 Q,

II
III
art.2º;

até 24 meses, no caso do inciso III do art. 2';
doze meses, nos casos dos incisos IV,VII, VIII e IX do

§ 1º No caso do inciso III do art. 2º, os contratos poderão
ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 6º. .
.
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§ 1a Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais de ensino,
desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das
carreiras de Magistério de que trata a Lei n? 7.596, de 10 de abril
de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.

§ 2' O Ministério da Educação e do Desporto expedirá as
normas complementares ao disposto no parágrafo anterior.
§ 3' Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o
caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.»

«Art. 7º
II - nos casos dos incisos I a III e V a IX do art. 2', em importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo .
....................................................................................................»

«Art. 9º
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2', mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5'.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »
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Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n? 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso Il, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n' 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997;
IV - pelo Hospital das Força Armadas, com fundamento nos
arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 1990, vigentes em 14 de fevereiro
de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
V - com fundamento no inciso IV do art. 2'da Lein'8.745, de
1993, vigentes em 14 de fevereiro de 1997, poderão ser prorrogados
por doze meses;
VI - pela Fundação Nacional de Saúde, para atividades específicas da saúde indígena no Distrito Sanitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 235 da Lei n' 8.112, de 1990, vigentes em 15 de
abril de 1997, poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998;
VII - com fundamento no art. 5', § 1º, da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, poderão, excepcionalmente, a partir de 28 de junho de
1997, ser prorrogados ou renovados, até o limite de 690 prestadores de
serviços, e com vigência até 28 de julho de 1998.
Art. 3' Excepcionalmente, o Ministério do Exército poderá
contratar, até 15 de abril de 1997, pelo prazo de até doze meses, professores de ensino de 1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação
educacional para atender às necessidades dos Colégios Militares,
observado o disposto no art. 5' da Lei n? 8.745, de 1993.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.554-22, de 4 dezembro de 1997.
Art. 5' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6' Revoga-se o parágrafo único do art. 5' da Lei n' 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.559-21, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1997, na determinação do lucro real do período-base
do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art.2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei nº 8.003, de
14 de março de 1990, da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 65 da Lei n'' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federalou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou
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quotas de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos caos de desestatização por elas
promovidas.

Art. 42 Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Art. 5' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestaçâo de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil e no exterior.

Art. 6' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 7' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Art. 8' Serão admitidos como despesas com instrução, previstas no art. 8', inciso II, alínea b, da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, os pagamentos efetuados a creches.
Art. 9' O art. 10 da Lei n' 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
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«§ 3' O disposto neste artigo aplica-se, independentemente do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimentos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado,
desde que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$
8.000,00 (oito mil reais)."

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.559-20, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília; 31 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.567-11, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis n r2s 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

Art. 1a Fica o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por
intermédio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto,
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firmar convênios com os Estados e Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em
lei, celebrar contratos com a iniciativa privada.
Art. 2º Concluído, na forma da legislação vigente, o processo
de identificação e demarcação das terras de domínio da União, a
SPU lavrará, em livro próprio, com força de escritura pública, o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União.
Parágrafo único. O termo a que se refere este artigo, mediante
certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 3º A regularização dos imóveis de que trata esta medida
provisória, junto aos órgãos municipais e aos Cartórios de Registro
de Imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com o concurso, sempre que necessário,
da Caixa Econômica Federal (CEF).
Parágrafo único. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e os Cartórios de Registro de Imóveis darão preferência ao
atendimento dos serviços de regularização de que trata este artigo.

Seção I
Da Celebração de Convênios
Art. 4º Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, ajuízo e
a critério do Ministério da Fazenda, observadas as instruções que
expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a SPU, para executar a
identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do
patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do
parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação pertinente.
§ 1º Na elaboração e execução dos projetos de que trata o caput deste artigo, serão sempre respeitados a preservação e o livre

acesso às praias marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de
uso comum do povo.
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§ 2º Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da:
a) arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas
pelos trabalhos que tenham executado;

b) venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos por eles executados.

§ 3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de
parcelamento e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade da ocupação local.
§ 4' A participação dos Estados e Municípios nas receitas de
que tratam as alíneas a e b poderá ser realizada mediante repasse
de recursos financeiros.
§ 5' Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da
elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, quando
os serviços contratados envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, poderá ser admitida a dedução
prévia, pela contratada, da participação acordada.
Art. 5º A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com base no disposto no art. 4!:!, somente terão
validade depois de homologados pela Secretaria do Patrimônio da
União.

Seção II
Do Cadastramento das Ocupações
Art. 6º O cadastramento de terras ocupadas dependerá da
comprovação, nos termos do regulamento, da existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento do imóvel.
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§ 1º Será considerada de efetivo aproveitamento, para efeito
de inscrição, a área de até duas vezes a área de projeção das edificações de caráter permanente existentes sobre o terreno, acrescida das
medidas correspondentes às demais áreas efetivamente aproveitadas, definidas em regulamento, principalmente daquelas ocupadas
com outras benfeitorias de caráter permanente, observada a legislação vigente sobre o parcelamento do solo.
§ 2!:! As áreas de acesso necessárias ao terreno, quando possível, bem como as remanescentes que não puderem constituir unidades autônomas, a critério da administração, poderão ser incorporadas àquelas calculadas na forma do § 1º, observadas as condições
previstas em regulamento.
§ 3º Poderão ser consideradas, a critério da administração e
nos termos do regulamento, no cadastramento de que trata este artigo, independentemente da comprovação de que trata o caput deste artigo, as faixas de terrenos de marinha e de terrenos marginais que
não possam constituir unidades autônomas, utilizadas pelos proprietários de imóveis lindeiros, observado o disposto no Decreto nº 24.643,
de 10 dejulho de 1934 (Código de Águas), e legislação superveniente.
§ 4' Fica vedada a inscrição de posse sem a comprovação da
existência de edificações de caráter permanente e do efetivo aproveitamento de que trata este artigo.
Art. 7º os inscritos até 15 de fevereiro de 1997, na Secretaria
do Patrimônio da União, deverão recadastrar-se, situação em que
serão mantidas, se mais favoráveis, as condições de cadastramento
utilizadas à época da realização da inscrição originária, desde que
estejam ou sejam regularizados os pagamentos das taxas de que tratam os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de
1987, independentemente da existência de edificações de caráter
permanente e de efetivo aproveitamento.
Parágrafo único. A vedação de que trata o § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n' 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, não se aplica aos casos previstos neste artigo.
Art. 8º Na realização do cadastramento ou recadastramento
de ocupantes, serão observados os procedimentos previstos no art.
128 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, com as alterações desta medida provisória.
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Parágrafo único. As eventuais despesas que a administração
tiver com O cadastramento ou recadastramento poderão ser repassadas ao ocupante, na forma do regulamento.
Art. 9º Fica vedada a inscrição de ocupações que:
I - vierem a ocorrer após 15 de fevereiro de 1997;
H - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental, das necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais, das reservas indígenas, das
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias
federais de comunicação, das reservadas para construção de hidrelétricas, ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei.
Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em
desacordo com o disposto nesta medida provisória, a União deverá
imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas.
Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à
União indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a
dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Seção IH
Da Fiscalização e Conservação
Art. 11. Caberá à Secretaria do Patrimônio da União a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o
interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de
seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sançôes previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual.

§ I" Para fins do disposto neste artigo, quando necessário, a
SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
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§ 2' A incumbência de que trata o presente artigo não implicará prejuízo para:
a) as obrigações e responsabilidades previstas nos arts. 70 e 79,
§ 2', do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946;
b) as atribuições dos demais órgãos federais com área de atuação direta ou indiretamente relacionada, nos termos da legislação
vigente, com o patrimônio da União.
§ 3' As obrigações e prerrogativas previstas neste artigo poderão ser repassadas, no que couber, às entidades conveniadas ou
contratadas na forma dos arts. F e 4'.
§ 4' Constitui obrigação do Poder Público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para
esse fim.

Seção IV
Do Aforamento
Art. 12. Observadas as condições previstas no § l' do art. 22 e
resguardadas as situações previstas no inciso I do art. 5' do DecretoLei n' 2.398, de 1987, os imóveis dominiais da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, poderão ser aforados, mediante
leilão ou concorrência pública, respeitado, como preço mínimo, o valor de mercado do respectivo domínio útil, estabelecido em avaliação
de precisão, realizada, especificamente para esse fim, pela Secretaria do Patrimônio da União ou, sempre que necessário, pela Caixa
Econõmica Federal, com validade de seis meses a contar da data de
sua publicação.

§ l' Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida a avaliação expedita.
§ 2' Para realização das avaliações de que trata este artigo, a
SPU e a CEF poderão contratar serviços especializados de terceiros,
devendo os respectivos laudos, para os fins previstos nesta medida
provisória, ser homologados por quem os tenha contratado, quanto à
observância das normas técnicas pertinentes.
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§ 3' Não serão objeto de aforamento os imóveis que, por sua
natureza e em razão de norma especial, são ou venham a ser considerados indisponíveis e inalienáveis.
Art. 13. Na concessão do aforamento será dada preferência a
quem, comprovadamente, em 15 de fevereiro de 1997, já ocupava o
imóvel há mais de um ano e esteja, até a data da formalização do
contrato de alienação do domínio útil, regularmente inscrito como
ocupante e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimõnio da União.
§ 1º Previamente à publicação do edital de licitação, dar-se-á
conhecimento do preço mínimo para venda do domínio útil ao titular
da preferência, de que trata este artigo, que poderá adquiri-lo por
esse valor, devendo, para este fim, sob pena de decadência, manifestar o seu interesse na aquisição e apresentar a documentação exigida em lei na forma e nos prazos previstos em regulamento e, ainda,
celebrar o contrato de aforamento de que trata o art. 14 no prazo de
seis meses, a contar da data da notificação.
§ 2' O prazo para celebração do contrato de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado, a pedido do interessado e observadas as condições previstas em regulamento, por mais seis meses, situação em que, havendo variação significativa no mercado
imobiliário local, será feita nova avaliação, correndo os custos de sua
realização por conta do respectivo ocupante.

§ 3' A notificação de que trata o § l' será feita por edital publicado no Diário Oficial da União e, sempre que possível, por carta registrada a ser enviada ao ocupante do imóvel que se encontre inscrito naSPU.
§ 4' O edital especificará o nome do ocupante, a localização do
imóvel e a respectiva área, o valor de avaliação, bem como o local e
horário de atendimento aos interessados.

§ 5º No aforamento com base no exercício da preferência de
que trata este artigo, poderá ser dispensada, na forma do regulamento, a homologação da concessão pelo Secretário do Patrimônio
da União, de que tratam os arts. 108 e 109 do Decreto-Lei n? 9.760,
de 1946.
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Art. 14. O domínio útil, quando adquirido mediante o exercício da preferência de que tratam os arts. 13 e 17, § 3º, poderá ser
pago:
I -

à vista, no ato da assinatura do contrato de aforamento;

II - a prazo, mediante pagamento, no ato da assinatura do
contrato de aforamento, de entrada mínima de vinte por cento do preço, a título de sinal e princípio de pagamento, e do saldo em até 120
prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas, observando-se, neste caso, que o término do parcelamento não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de
idade.
Parágrafo único. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda em que estarão previstas, entre outras, as condições de que trata o art. 26.

Art. 15. A SPU promoverá, mediante licitação, o aforamento
dos terrenos de domínio da União, situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico, que estiverem vagos ou ocupados há até um ano em
15 de fevereiro de 1997, bem assim daqueles cujos ocupantes não tenham exercido a preferência ou a opção de que tratam os arts. 13 e
17 desta medida provisória e o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº
2.398, de 1987.
§ 1º O domínio pleno das benfeitorias incorporadas ao imóvel,
independentemente de quem as tenha realizado, será também objeto de alienação.
§ 2' Os ocupantes com até um ano de ocupação em 15 de fevereiro de 1997, que continuem ocupando o imóvel e estejam regularmente inscritos e em dia com suas obrigações junto à Secretaria do
Patrimõnio da União na data da realização da licitação, poderão
adquirir o domínio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo preço, abstraído o valor correspondente às benfeitorias por eles realizadas, e nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, desde que manifestem seu interesse no ato do pregão ou no
prazo de 48 horas, contado da publicação do resultado do julgamento da concorrência.
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§ 3 9 O edital de licitação, nesses casos, especificará, com base
na proporção existente entre os valores apurados no laudo de avaliação, o percentual a ser subtraído da proposta ou do lance vencedor,
correspondente às benfeitorias realizadas pelo ocupante, caso este
exerça a preferência de que trata o § 2'.

§ 4º Ocorrendo a venda, na forma deste artigo, do domínio útil
do imóvel a terceiros, será repassado ao ocupante, exclusivamente
neste caso, o valor correspondente às benfeitorias por ele realizadas
calculado com base no percentual apurado na forma do § 3', ficando
vedada a extensão deste benefício a outros casos, mesmo que semelhantes.
§ 5º O repasse de que trata o § 4' será realizado nas mesmas
condições de pagamento, pelo adquirente, do preço do domínio útil.
§ 6' Caso o domínio útil do imóvel não seja vendido no primeiro certame, serão promovidas, após a reintegração sumária da União na posse do imóvel, novas licitações, nas quais não será dada nenhuma preferência ao ocupante.
§ 79 Os ocupantes que não exercerem, conforme O caso, as preferências de que tratam os arts. 13 e 15, § 2', e a opção de que trata o
art. 17, nos termos e condições previstos nesta medida provisória e
em seu regulamento, terão o prazo de sessenta dias para desocupar o
imóvel, findo o qual ficarão sujeitos ao pagamento de indenização
pela ocupação ilícita, correspondente a dez por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano, até que a
União seja reintegrada na posse do imóvel.

Art. 16. Constatado, no processo de habilitação, que os adquirentes prestaram declaração falsa sobre pré-requisitos necessários
ao exercício da preferência de que tratam os arts. 13, 15, § 2', e 17, §
3', desta medida provisória, e o inciso I do art. 5' do Decreto-Lei n"
2.398, de 1987, os respectivos contratos de aforamento serão nulos
de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retornando
automaticamente o imóvel ao domínio pleno da União e perdendo os
compradores o valor correspondente aos pagamentos eventualmente já efetuados.
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Seção V
Dos Direitos dos Ocupantes Regularmente Inscritos até 5 de
Outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a preferência de que trata o art. 13,
terão os seus direitos e obrigações assegurados mediante a celebração de contratos de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.
§ l' A opção pela celebração do contrato de cessão de que trata
este artigo deverá ser manifestada e formalizada, sob pena de decadência, observando-se os mesmos prazos previstos no art. 13, para
exercício da preferência ao aforamento.
§ 2' Havendo interesse do serviço público, a União poderá, a
qualquer tempo, revogar o contrato de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o decurso do prazo de noventa dias da notificação
administrativa que para esse fim expedir, em cada caso, não sendo
reconhecidos ao cessionário quaisquer direitos sobre o terreno ou a
indenização por benfeitorias realizadas.
§ 3' A qualquer tempo, durante a vigência do contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese de haver sido declarado o interesse do serviço
público, na forma do art. 5' do Decreto-Lei n? 2.398, de 1987.

Seção VI
Da Cessão
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes
previstos no Decreto-Lei n" 9.760, de 1946, imóveis da União a:
I - Estados, Municípios, entidades educacionais, culturais
ou de finalidades sociais;

Ir - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse
público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.
§ l' A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada,
ainda, sob o regime da concessão de direito real de uso resolúvel,
previsto no art. 7' do Decreto-Lei n'271, de 28 de fevereiro de 1967.
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§ 2' O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em
águas públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d'água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
donúnio da União, insusceptíveis de transferência de direitos reais a
terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão
expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á
nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato.

§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este
artigo poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições
de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.

§ 6' Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do DecretoLei nº 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a título gratuito ou
oneroso, de áreas para exercício de atividades de apoio, definidas em
regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do órgão a
que o imóvel estiver jurisdicionado.
§ 7' A cessão de que trata o § 6º será formalizada pelo chefe da
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha
sido entregue o imóvel, desde que aprovada a sua realização pelo Secretário-GeraI da Presidência da República, respectivos Ministros
de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes
Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos licitatórios previstos em lei.
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Art. 19.
derá:

O ato autorizativo da cessão de que trata o art. 18 po-

I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais
de uso de frações do terreno cedido mediante regime competente,
com a finalidade de obter recursos para execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que pertencerão, no
todo ou em parte, ao cessionário;
U - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de
uso de frações do terreno cedido, mediante regime competente, e de
benfeitorias eventualmente aderidas, com as finalidades referidas
no inciso I;
UI - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso
imediato do cessionário;
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o
domínio útil do terreno fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios,
nas transferências de domínio útil de que trata este artigo;
V - conceder prazo de carência para inicio de pagamento das
retribuições devidas, quando:
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;

b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não
desenvolvida no País ou em alguma de suas regiões; ou

c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações de pequenos produtores e de outros segmentos
da economia brasileira que precisem ser incrementados.
Art. 20. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de
dez anos, estabelecido no parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei
n" 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento poderá ser
realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo
de vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento.
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Seção VII
Da Permissão de Uso
Art. 21. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de
uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União, publicado no
Diário Oficial da União.
§ l Q A competência para autorizar a permissão de uso de que
trata este artigo poderá ser delegada aos titulares das Delegacias do
Patrimônio da União nos Estados.
§ 2Q Em áreas específicas, devidamente identificadas, a competência para autorizar a permissão de uso poderá ser repassada aos
Estados e Municípios, devendo, para tal fim, as áreas envolvidas lbes
serem cedidas sob o regime de cessão de uso, na forma do art. 18.

CAPÍTULO II
Da Alienação
Art. 22. A alienação de bens imóveis da União dependerá de
autorização, mediante ato do Presidente da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União
quanto à sua oportunidade e conveniência.
§ l Q A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União,
nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no desaparecimento do vinculo de propriedade.
§ 2Q A competência para autorizar a alienação poderá ser
delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.

Seção I
Da Venda
Art. 23. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão públicos, observada as segnintes condições:
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I - na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública;
II - os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos
para cada imóvel;
III - a caução de participação, quando realizada licitação na
modalidade de concorrência, corresponderá a dez por cento do valor
de avaliação;
IV - no caso de leilão público, o arrematante pagará, no ato
do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da União, o
valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for O caso, a
respectiva comissão;
V - o leilão será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado;
VI - quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial,
a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até cinco
por cento do valor da arrematação e será paga pelo arrematante,juntamente com o sinal;
VII - o preço mínimo de venda será fixado com base no valor
de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita
pela SPU, cuja validade será de seis meses;
VIII - demais condições previstas no regulamento e no edital
de licitação.
§ 1s Na impossibilidade, devidamente justificada, de realização de avaliação de precisão, será admitida avaliação expedita.

§ 2º Para realização das avaliações de que trata o inciso VII,
poderão ser contratados serviços especializados de terceiros, devendo os respetivos laudos, para os fins previstos nesta medida provisória, ser homologados pela SPU, quanto à observância das normas
técnicas pertinentes.
§ 3º Poderá adquirir o imóvel, em condições de ignaldade com
o vencedor da licitação, o cessionário, locatário ou o arrendatário que
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esteja em dia com suas obrigações junto à Secretaria do Patrimônio
da União, bem como o expropriado.
§ 4º A venda, em qualquer das modalidades previstas neste
artigo, poderá ser parcelada, mediante pagamento de sinal correspondente a, no mínimo, vinte por cento do valor de aquisição e o restante em até 48 prestaçôes mensais e consecutivas, observada as
condições previstas nos arts. 26 e 27.

Art. 24. A preferência de que trata o art. 13, exceto com relação aos imóveis sujeitos aos regimes dos arts. 80 a 85 do Decreto-Lei
n' 9.760, de 1946, e da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, poderá, a
critério da administração, ser estendida, na aquisição do domínio
útil ou pleno de imóveis residenciais de propriedade da União, que
venham a ser colocados à venda, àqueles que, em 15 de fevereiro de
1997, já os ocupavam, na qualidade de locatários, independentemente do tempo de locação, observadas, no que couber, as demais
condições estabelecidas para os ocupantes.
Parágrafo único. A preferência de que trata este artigo poderá,
ainda, ser estendida àquele que, atendendo as demais condições previstas no caput deste artigo, esteja regularmente cadastrado como
locatário, independentemente da existência de contrato locativo.

Art. 25. Em se tratando de projeto de caráter social, para fins
de assentamento de famílias de baixa renda, a venda do domínio pleno ou útil observará os critérios de habilitação fixados em regulamento, podendo o pagamento ser efetivado mediante um sinal de, no
mínimo, dez por cento do valor da avaliação, permitido o parcelamento deste sinal em até quatro vezes, e do saldo em até trezentas
prestações mensais e consecutivas, observando-se, como mínimo, a
quantia correspondente a trinta por cento do valor do salário mínimo vigente.
§ l' Quando o projeto se destinar ao assentamento de famílias
carentes, será dispensado o sinal, e o valor da prestação não poderá
ser superior a trinta por cento da renda familiar do beneficiário, observando-se, como mínimo, o valor de que trata o art. 40.
§ 2º As situações de baixa renda e de carência serão definidas
e comprovadas, por ocasião da habilitação e periodicamente, conforme dispuser o regulamento.
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§ 3' Nas vendas de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que
couber, as condições previstas no art. 26, não sendo exigido, a critério da administração, o pagamento de prêmio mensal de seguro, nos
projetos de assentamento de famílias carentes.

Art. 26. As vendas a prazo serão formalizadas mediante contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda em que estarão previstas, dentre outras, as seguintes condições:
I - garantia, mediante hipoteca do domínio pleno ou útil, em
primeiro grau e sem concorrência, quando for o caso;
II - valor da prestação de amortização e juros calculados pela
Tabela Price, com taxa nominal de juros de dez por cento ao ano, exceto para as alienações de que trata o art. 25, cuja taxa dejuros será de
sete por cento ao ano;
III - atualização mensal do saldo devedor e das prestações de
amortização e juros e dos prêmios de seguros, no dia do mês correspondente ao da assinatura do contrato, com base no coeficiente de
atualização aplicável ao depósito em caderneta de poupança com aniversário na mesma data;

IV - pagamento de prêmio mensal de seguro contra morte e
invalidez permanente e, quando for o caso, contra danos físicos ao
imóvel;
V - na amortização ou quitação antecipada da dívida, o saldo
devedor será atualizado, pro rata die, com base no último Índice de atualização mensal aplicado ao contrato, no período compreendido entre a
data do último reajuste do saldo devedor e o dia do evento;
VI - ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer
obrigação de pagamento, a quantia devida corresponderá ao valor da
obrigação, em moeda corrente nacional, atualizado pelo Índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no primeiro
dia de cada mês, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, acrescido de multa de mora de dois por cento, bem como de juros de
0,033% por dia de atraso ou fração;
VII - a falta de pagamento de três prestações importará o
vencimento antecipado da dívida e a imediata execução do contrato;
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VIII - obrigação de serem pagos, pelo adquirente, taxas, emolumentos e despesas referentes à venda.
Parágrafo único. Os contratos de compra e venda de que trata
este artigo deverão prever, ainda, a possibilidade, a critério da administração, da atualização da prestação ser realizada em periodicidade superior à prevista no inciso I11, mediante recálculo do seu valor
com base no saldo devedor à época existente.

Art. 27. O término dos parcelamentos de que tratam os arts.
23, §.3Q , 25, caput, e 26 não poderá ultrapassar a data em que o adquirente completar oitenta anos de idade.
Art. 28. As condições de que tratam os arts. 12 a 16 e 17, § 3º,
poderão, a critério da administração, ser aplicadas, no que couber,
na venda do domínio pleno de imóveis de propriedade da União situados em zonas não submetidas ao regime enfitêutico.
Seção II
Da Permuta
Art. 29. Poderá ser autorizada, na forma do art. 22, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por
imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir.
§ 1º Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos
de residências de caráter obrigatório, de que tratam os arts. 80 a 85
do Decreto-Lei n Q 9.760, de 1946.
§ 2º Na permuta, sempre que houver condições de competividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos
em lei.
Seção Il!
Da Doação

Art. 30. Mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, poderá ser autorizada a doação de bens imóveis de domínio da União a
Estados, Municípios e a fundações e autarquias públicas federais,
estaduais e municipais, observado o disposto no art. 22.
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§ l' No ato autorizativo e no respectivo termo constarão a finalidade da doação e o prazo para seu cumprimento.

§ 2' O encargo de que trata o parágrafo anterior será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel à propriedade da União, independentemente de qualquer indenização por
benfeitorias realizadas, se:
a) não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;

b) cessarem as razões que justificaram a doação, ou

c) ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.

§ 3º Fica vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar o
imóvel recebido em doação, exceto quando a finalidade for a execução, por parte do donatário, de projeto de assentamento de famílias
carentes, na forma do art. 25, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamentos básicos ou
de outras melhorias necessárias ao desenvolvimento do projeto.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 31. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110, 118, 123 e 128
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, passam a vigorar com a seguinte
redação:

«Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração
Pública Federal direta compete privativamente à Secretaria do
Patrimônio da União (SPU).
§ 3' Havendo necessidade de destinar imóvel ao uso de
entidade da Administração Pública Federal indireta, a aplicação
se fará sob o regime da cessão de uso."

«Art. 81.

.

,

.

§ 5º A taxa de uso dos imóveis ocupados por servidores militares continuará a ser regida pela legislação específica que disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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põe sobre a remuneração dos militares, resguardado o disposto
no § 3' em se tratando de residência em alojamentos militares ou
em instalações ssmelhantcs.»
«Art. 82. .
.
Parágrafo único. Os imóveis residenciais administrados
pelos órgãos militares e destinados à ocupação por servidor militar, enquanto utilizados nesta finalidade serão considerados de
caráter obrigatório, independentemente dos procedimentos previstos neste artigo.»
«Art. 101.
.
Parágrafo único. O não-pagamento do foro durante três
anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, importará a caducidade do aforamento."
«Art. 103. O aforamento se extinguirá por inadimplemento de cláusula contratual, por acordo entre as partes, ou, a
critério do Presidente da República, por proposta do Ministério
da Fazenda, pela remição do foro nas zonas onde não mais subsistam os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico.
§ l' Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos,
ou quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo
do disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.
§ 2º Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do
mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto.»
«Art. 104. Decidida a aplicação do regime enfitêutico a
terrenos compreendidos em determinada zona, a SPU notificará
os interessados com preferência ao aforamento nos termos dos
arts. 105 e 215, para que o requeiram dentro do prazo de cento e
oitenta dias, sob pena de perda dos direitos que porventura lhes
assistam.
Parágrafo único. Anotificação será feita por edital afixado
na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional com jurisdição
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na localidade do imóvel, e publicado no Diário Oficial da União,
mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais de maior veiculação local e, sempre que
houver interessados conhecidos, por carta registrada..
«Art. 110. Expirado o prazo de que trata o art. 104 e não
havendo interesse do serviço público na manutenção do imóvel
no domínio pleno da União, a SPU promoverá a venda do domínio útil dos terrenos sem posse, ou daqueles que se encontrem
na posse de quem não tenha atendido à notificação a que se refere
o mesmo artigo ou de quem, tendo requerido, não tenha preenchido as condições necessárias para obter a concessão do afora-

mento.»
«Art. 118. Caduco o aforamento na forma do parágrafo
único do art. 101, o órgão local da SPU notificará o foreiro, por
edital, ou quando possível por carta regístrada, marcando-lhe o
prazo de noventa dias para apresentar qualquer reclamação ou
solicitar a revigoração do aforamento.
......................................................................................................»

«Art. 123. A remição do aforamento será feita pela importância correspondente a 17% do valor do domínio pleno do terreno."
«Art. 128. Para cobrança da taxa, a SPU fará a inscrição
dos ocupantes, ex offtcio, ou à vista da declaração destes, notificando-os para requererem, dentro do prazo de cento e oitenta
dias, o seu cadastramento.
§ 1º A falta de inscrição não isenta o ocupante da obrigação do pagamento da taxa, devida desde o início da ocupação.
§ 2º A notificação de que trata este artigo será feita por
edital afixado na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional,
publicado no Diário Oficial da União, e mediante aviso publicado três vezes, durante o período de convocação, nos dois jornais
de maior veiculação local.
§ 3º Expirado o prazo da notificação, a União imitir-se-á
sumariamente na posse do imóvel cujo ocupante não tenha atendido à notificação, ou cujo posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua inscrição, sem prejuízo da cobrança das
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taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a dez
por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por
ano ou fração.»
Art. 32. Os arts. 3Q , 5' e 6' do Decreto-Lei n" 2.398, de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

§ 2' Os Cartórios de Notas e Registros de Imóveis, sob
pena de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de
propriedade da União, ou que contenham, ainda que parcialmente, área de seu domínio:
I - sem certidão da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) que declare:
a) ter o interessado recolhido o laudêmio devido, nas transferências onerosas entre vivos;

b) estar o transmitente em dia com as demais obrigaçôes
junto ao Patrimônio da União; e

c) estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de
não se encontrar em área de interesse do serviço público;
II - sem a observância das normas estabelecidas em regulamento.
§ 3' ASPU procederá ao cálculo do valor do laudêmio, mediante solicitação do interessado.
§ 4' Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer ao órgão local da SPU, no prazo máximo de sessenta dias, que
providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu
nome, observando-se, no caso de imóvel aforado, o disposto no
art. 116 do Decreto-Lei n" 9.760/46.
§ 5' Anão-observância do prazo estipulado no § 4' sujeitará o adquirente à multa de 0,05% (cinco centésimos por cento),
por mês ou fração, sobre o valor do terreno e benfeitorias nele
existentes.
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§ 6º Fica vedado o loteamento ou o desmembramento de
áreas objeto de ocupação sem preferência ao aforamento, nos
termos dos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46, exceto
quando:
a) realizado pela própria União, em razão do interesse pú-

blico;
b) solicitado pelo próprio ocupante, comprovada a existência de benfeitoria suficiente para caracterizar, nos termos da legislação vigente, o aproveitamento efetivo e independente da
parcela a ser desmembrada.»

«Art. 59 Ressalvados os terrenos da União que, a critério
do Poder Executivo, venham a ser considerados de interesse do
serviço público, conceder-se-á aforamento:

I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil, nos casos previstos nos arts.
105 e 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46;
11 - mediante leilão público ou concorrência, observado o
disposto no art. 99 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos sociais ou econômicos de interesse nacional, à preservação
ambiental, à proteção dos ecossistemas naturais e à defesa
nacional, independentemente de se encontrar situado em zona
declarada de interesse do serviço público, mediante portaria do
Secretário do Patrimônio da União.»
«Art. 69 Arealização de aterro, construção ou obra e, bem
assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues
e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da
União, sem prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará:

I - na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à
conta de quem as houver efetuado; e
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II - na automática aplicação de multa mensal em valor
equivalente a R$ 30,00 (trinta reais), atualizados anualmente
em 1Q de janeiro de cada ano, mediante portaria do Ministério da
Fazenda, para cada metro quadrado das áreas aterradas, construídas ou em que forem realizadas obras ou instalados equipamentos, que será cobrada em dobro após trinta dias da
notificação, pessoal, pelo correio ou por edital, se o infrator não
tiver removido o aterro e demolido as benfeitorias efetuadas.
Art. 33. A Caixa Econômica Federal representará a União na
celebração dos contratos de que tratam os arts. 14 e 26, cabendo-lhe,
ainda, administrá-los no tocante à venda do domínio útil ou pleno,
efetuando a cobrança e o recebimento do produto da venda.
§ F Os contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal,
mediante instrumento particular, terão força de escritura pública.
§ 2' Em se tratando de aforamento, as obrigações enfitêuticas, inclusive a cobrança e o recebimento de foros e laudêmios, continuarão a ser administradas pela Secretaria do Patrimônio da União.

§ 3Q O seguro de que trata o inciso IV do art. 26 será realizado
por intermédio de seguradora a ser providenciada pela Caixa Econômica Federal.
Art. 34. A Caixa Econômica Federal fará jus a parte da taxa
de juros, equivalente a 3,16% ao ano, nas vendas a prazo de que trata o art. 33, como retribuição pelos serviços prestados à União, de
que dispõe esta medida provisória.
Art. 35. Nas vendas de que trata esta medida provisória, quando realizadas mediante licitação, os adquirentes poderão, a critério
da administração, utilizar, para pagamento à vista do domínio útil
ou pleno de imóveis de propriedade da União, créditos securitizados
ou títulos da dívida pública de emissão do Tesouro Nacional.
Art. 36. Fica instituído o Programa de Administração Patrimonial Imobiliário da União (Proap), destinado ao incentivo à regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos métodos e
processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
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Parágrafo único. Comporão o fundo instituído pelo DecretoLei n? 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e integrarão subconta especial destinada a atender às despesas com o Programa instituído neste artigo, que será gerida pelo Secretário do Patrimônio da União, as
receitas patrimoniais decorrentes de:
a) multas; e

b) parcela do produto das alienações de que trata esta medida
provisória, nos percentuais adiante indicados, observado o limite de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao ano:

1. vinte por cento, nos anos 1997 e 1998;
2. quinze por cento, no ano 1999;
3. dez por cento, no ano 2000;
4. cinco por cento, nos anos 2001 e 2002.
Art. 37. No desenvolvimento do Proap, a SPU priorizará
ações no sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.

Art. 38. As disposições previstas no art. 29 aplicam-se, no que
couber, às entidades da Administração Pública Federal indireta, inclusive às autarquias e fundações públicas e às sociedades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 39. Será de competência exclusiva da SPU, observado o
disposto no art. 37 e sem prejuízo das competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, previstas no Decreto-Lei nº 147, de 3
de fevereiro de 1967, a realização de aforamentos, concessões de direito real de uso, locações, arrendamentos, entregas e cessões a
qualquer título, de imóveis de propriedade da União, exceto nos seguíntes casos:
I - cessões, locações e arrendamentos especialmente autorizados nos termos de entrega, observadas as condições fixadas em regulamento;
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H - locações de imóveis residenciais de caráter obrigatório,
de que tratam os arts. 80 a 85 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
IH - locações de imóveis residenciais sob o regime da Lei nº
8.025, de 1990;
IV - cessões de que tratam os §§ 6' e 7º do art. 18; e
V - as locações e arrendamentos autorizados nos termos do
inciso IH do art. 19.

Art. 40. Será observado como valor mínimo para efeito de aluguel, arrendamento, cessão de uso onerosa, foro e taxa de ocupação,
aquele correspondente ao custo de processamento da respectiva cobrança.
Art. 41. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
costeiros, de compensação por impactos ambientais, relacionados
com instalações portuárias, marinas, complexos navais e outros
complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e gás natural, de
recursos hídricos e minerais, aproveitamento de energia hidráulica
e outros empreendimentos considerados de interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais disposições legais pertinentes.

Art. 42. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997,
sem prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam
os incisos I e H do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987, com a redação dada por esta medida provisória, será suspensa a partir do
mês seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à vista
do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do comprovante
de recolhimento das multas até então incidentes, cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual indeferimento.
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Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.
Art. 43. As condições previstas nesta medida provisória
aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de propriedade da
União situadas na Area de Proteção Ambiental CAPA) da Bacia do
Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, que se tornarem passíveis
de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei n'' 9.262, de
12 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da
União, localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de Duque de Caxias CRJ), e na Vila Portuária Presidente Dutra, na Rua da América n' 31, no Bairro da Gamboa, no
Município do Rio de Janeiro CRJ), observará, também, o disposto
nesta medida provisória.
Art. 44. As receitas líquidas provenientes da alienação de
bens ímóveis de domínío da União, de que trata esta medida provisória, deverão ser integralmente utilizadas na amortização da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, sem prejuízo para
o disposto na alínea b do § 2' e § 4' do art. 4º, no art. 34 e na alínea b
do parágrafo único do art. 36.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória no prazo de noventa dias, contados da sua publicação.
Art. 46. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, após a conversão desta medida provisória em lei, texto consolidado do Decreto-Lei n' 9.760, de 1946, e
legislação superveniente.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.567-10, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 48.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data da sua

Art. 49. Ficam revogados os arts. 65, 66, 125, 126 e 133, e os
itens 5º, 8', 9' e 10 do art. 105 do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei nº 178, de 16 de fevereiro de 1967, o art.
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195, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.561, de 13 de julho de 1977, a Lei nº 6.609, de 7 de dezembro de 1978, o art. 90 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987 e a Lei nº
9.253, de 28 de dezembro de 1995.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.586-4, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a recuperação de haveres do
Tesouro Nacional e do Instituto Nacional do
Seguro Social aNSS) e a utilização de Titulos
da Dívida Pública, de responsabilidade do
'Thsouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de 1998, Títulos da Dívida
Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especificamente
para aquisição, para fins de reforma agrária:
I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas jurídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades por descumprimento de obrigação fiscal
acessória;
II - de imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas integrantes de quadro societário ou a cooperados, no caso de cooperativas,
com a finalidade única de quitação de dívidas das pessoas jurídicas
referidas no inciso anterior.
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§ 1º Os Títulos da Dívida Agrária a que se refere este artigo
serão recebidos pelo INSS com desconto, sobre o valor de face, estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social.
§ 2º Os valores pagos em títulos e em moeda corrente pela
aquisição de imóveis rurais, na forma deste artigo, serão utilizados,
até o limite da dívida, para amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:
a) valores em moeda corrente;

b) Títulos da Dívida Agrária, até o limite restante da dívida.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as dívidas previdenciárias cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997.

Art. 2º Os Títulos da Dívida Agrária recebidos pelo INSS, na
forma do art. 1º, serão resgatados antecipadamente pelo Tesouro
Nacional, conforme estabelecido no § 1º do artigo anterior.
Art. 3º A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade
exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, em
permuta por títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro
Nacional ou por créditos decorrentes de securitização de obrigações
da União.
§ 1º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 2' Portaria conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições para a
efetivação de cada leilão previsto no caput, tais como:
a) a quantidade de certificados a serem leiloados;

b) definição dos títulos ou créditos a serem aceitos em permuta
pelos certificados, bem como a quantidade mínima por unidade de
certificado;
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c) natureza, período e situação dos débitos previdenciários que
poderão ser amortizados ou quitados com os certificados.
Art. 4' O Tesouro Nacional efetuará o resgate dos certificados
de sua emissão, contra apresentação pelo INSS, ao preço que mantenha a equivalência econõmica do leilão previsto no caput do artigo
anterior.
Art. 5' Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vencidos de
natureza não tributária, observadas as seguintes condições:
I - o encontro de contas somente poderá ser realizado com
quem for devedor da União e simultaneamente, contra ela detiver,
em 31 de julho de 1997, créditos líquidos, certos e exigíveis;
II - não poderão ser utilizados no presente mecanismo os créditos contra a União originários de títulos representativos da dívida
pública federal.
Art. 6º Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministério da Fazenda, a promover a compensação de créditos vincendos
não tributários, mantida, no mínimo, a equivalência econômica dos
créditos recíprocos, com abatimentos sempre das parcelas finais
para as mais recentes.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.586-3, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
Raul Belens Jungmann Pinto
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.591-3, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1997
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do
Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a
absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Organizações Sociais

Seção I
Da Qualificação
Art. 1e O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta
medida provisória.
Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo
sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma direCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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toria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta
medida provisória;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação
superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,
na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados
ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou
desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade
de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular de
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente
ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 3º O Conselho de Administração deve estar estruturado
nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os
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fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:
I -

ser composto por:

a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;

b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros
eleitos dentre os membros ou os associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma
estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho
devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;

III - os representantes de entidades previstos nas alíneas a e
b do inciso I devem corresponder a mais de cinqüenta por cento do
conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no
estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo,
três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos
serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a
diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.
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Art. 4Q Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:
I - fixar o ãmbito de atuação da entidade, para consecução
do seu objeto;
II - aprovar a proposta de Contrato de Gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos
e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o
plano de cargos, salários e beneficios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução
do Contrato de Gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da
entidade, elaborados pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas
e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais
da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção III
Do Contrato de Gestão

Art. 5Q Para os efeitos desta medida provisória, entende-se
por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e
a entidade qualificada como organização social, com vistas a formaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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ção de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. P.
Art. 6' O Contrato de Gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisara e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público
e da organização social.
Parágrafo único. O Contrato de Gestão deve ser submetido,
após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente
à atividade fomentada.
Art. 7' Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos
prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos
de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores
de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas
funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais
cláusulas dos Contratos de Gestão de que sejam signatários.

SeçãoN
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8' A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da
área de atuação correspondente à atividade fomentada.
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§ l' O Contrato de Gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao término de cada
exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2' Os resultados atingidos com a execução do Contrato de
Gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada
qualificação.
§ 3' A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora
relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 9' Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública
por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o artigo anterior,
quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria
da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio
público.
§ I" O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2' Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
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demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3' Até o término da ação, o Poder Público permanecerá
como depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da
entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais
ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ l' Ficam assegurados às organizações sociais os créditos
previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de
acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de
gestão.

§ 2' Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do Contrato de Gestão parcela de recursos para
compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organízação social.
§ 3' Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso,
consoante cláusula expressa do Contrato de Gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão
ser substituídos por outros de igualou maior valor, condicionado a
que os novos bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo
dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.
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Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.

§ 1Q Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2' Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do Contrato de Gestão, ressalvada a hipótese de
adicional relativo ao exercicio de função temporária de direção e as-

sessoria.
Art. 15. São extensíveis, no ãmbito da União, os efeitos dos
arts. 11 e 12, § 3' , para as entidades qualificadas como organizações
sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta medida provisória e a legislação específica
de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação

Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação
da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no Contrato de Gestão.

§ I? A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2' A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo
de noventa dias contados da assinatura do Contrato de Gestão, reguCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997
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lamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego
de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no ãmbito da área de saúde deverá considerar
no Contrato de Gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os
princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da
Constituição Federal e no art. 7' da Lei n' 8.080, de 19 de setembro
de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e
televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade
institucional de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e
projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o
Programa Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1', por organizações sociais, qualificadas na forma
desta medida provisória, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos
prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Ficam extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e a Fundação Roquette
Pinto.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionará o processo de inventário do Laboratório NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 1, p. 8915-9392, dez. 1997

nal de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pinto.
§ 2· No curso do processo de inventário da Fundação Roquette
Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das
atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta medida provisória, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo desta medida provisória, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas
pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4' Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto
seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União,
na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.
Art. 22. A extinção a que alude o artigo anterior e a absorção
de atividades e serviços por organizações sociais, qualificadas na
forma desta medida provisória, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros do Laboratório Nacional de Luz Síncroton e da Fundação Roquette Pinto terão garantidos todos os direitos decorrentes do respectivo regime jurídico e
integrarão quadro em extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, respectivamente, sendo facultada
aos órgãos e entidades supervisaras, a seu critério exclusivo, a cessão
de servidor, irrecusável para este;com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades;
II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de
providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo
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de inventário e para a manutenção e O financiamento das atividades
sociais até a assinatura do Contrato de Gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários
poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao
Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a
organização social;

V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos
vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições
das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".
§ 1s A absorção pelas organizações sociais das atividades das
unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato
de gestão, na forma dos arts. 6º e 7' desta medida provisória.
§ 2' Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e
os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão
ao Governo daquele Estado.
Art. 24. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.591-2, de 4 de dezembro de 1997.
Art. 25. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira

Clovis de Barros Carvalho
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Anexo
(Medida Provisória n' 1.591-3, de 31 de dezembro de 1997)
Órgão e entidade extinta

Entidade autorizada a ser
qualificada

Registro Cartorial

Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron

Associação Brasileira de
Tecnologia de Luz Síncrotron
(ABTLuS)

Primeiro Ofício de Registro
de Títulos e Documentos da
Cidade de Campinas (SP),
n" de ordem 169367, averbado na inscrição n2 10.814,
Livro A-36, fI. 1.

Fundação Roquette Pinto

Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso
Roosevelt., 126, Rio de
Janeiro (RJ), apontado sob
o n" de ordem 624205 do
protocolo do Livro A n Q 54,
registrado sob o n 2 de
Ordem 161374 do Livro A
n Q 39 do Registro Civil das
Pessoas Juridicas.

(Acerp)
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RETIFICAÇÕES

LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1997 (*)
Dispõe sobre a fixação dos coeficientes
do Fundo de Participação dos Municípios.

Retificação
Na página 30857, 2ª coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Pullen Parente e Antonio Kandir.

LEIS
LEI Nº 9.525, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997 (**)
Dispõe sobre as férias dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, e dá outras
providências.

Retificação
Na página 28533, <I" coluna, nas assinaturas, leia-se: Marco Antonio de Oliveira Maciel ê.Claudia Maria Costin.
(*) Publicada no DO de 23.12.1997 (pág'8731 desta obra).
(**) Publicada no DO de 4.12.1997 (pág. 8738' desta obra).
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LEI N" 9.552, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Agriculfura e do Abastecimento e do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito
suplementar até o limite de R$ 9.984.866,00,
para os fins que especifica.

Retificação
Republicam-se O Anexo I e parte do Anexo 11, por terem saído
com incorreções no DOU de 18 de dezembro de 1997, Seção 1, págs.
30209 a 30211.
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1997, págs. 30958/30960.

LEI NO 9.587, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 (**)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordi-

nário dos Esportes, crédito suplementar no
valor de R$ 24.984.807,00, para os fins que
especifica.

Retificação
Publica-se parte do Anexo I, por ter sido omitido no DOU de 22
de dezembro de 1997, Seção 1.
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1997, págs. 31749/31755.

(*) Publicada no DO de 18.12.1997 (pãg. 8860 desta obra).
(**) Publicada no DO de 22.12.1997 (pág. 8893 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.512-17, DE 4 DE DEZEMBRO
DE 1997 (*)
Dá nova redação aos arts. 2 02 da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1', 2' e
3'"da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.

Retificação
Na página 28667,1" coluna, nas assinaturas, leia-se: Marco Antonio de Oliveira Maciel, Pedro Malan, Arlindo Porto, Antonio Kandir e Eduardo Jorge Caldas Pereira.

MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.614-13, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1997 (**)
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá outras
providências.

Retificação
No art. 1º, caput:
Onde se lê: « •..• até 31 de dezembro de 2010:»
Leia-se:

« ••••

até 31 de dezembro de 1997:"

(*) Publicada no DO de 5.12.1997 (pág. 8940 desta obra).
(**) Publicada no DO de 12.12.1997 (pág. 9142 desta obra).
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9.564 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em fa-
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vor do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Minas e
Energia e do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no
valor global de R$ 29.693.096,00, para fins que especifica. Publicada
DO DO de 19 de dezembro de 1997.

8870

9.565 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo
a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor da Presidência da República, da Câmara dos Deputados,
do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor global de
R$ 32.156.092,00, para os fins que especifica. Publicada naDO de
19 de dezembro de 1997.

8872

9.566 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito especial até o limite de R$ 26.430.942,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de

1997.

8873

9.567 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar até o limite de R$ 20.579.700,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de

1997.

8874

9.568 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 5.484.299,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1997.

8875

9.569 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 320.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicada no DO de 19 de
dezembro de 1997.

8876

9.570 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar até o limite
de R$ 6.117.890,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de
19 de dezembro de 1997.

8877

9.571 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 266.063.703,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1997.

8877
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9.572 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 6.620.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de

1997.

8878

9.573 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de R$ 11.781.934,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1997.

8879

9.574 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor
de R$150.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de
19 de dezembro de 1997.

8880

9.575 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor total de R$ 125.446.182,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1997. .....

8881

9.576 - Lei de 18 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo' a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de
R$ 30.652.145,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
19 de dezembro de 1997.

8882

9.577 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça, Tribunal de Contas da União, Senado
Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Marinha, Ministério
da Aeronáutica, Presidência da República e Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor global de R$ 36.226.927,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 22 de dezembro de 1997.

8883

9.578 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Altera dispositivos da Dei n"
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.

8884

9.579 - Lei de 19 de dezembro de 1997 --' Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor doMinistério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no
valor de R$ 4.935.000,00, para os fins que especifica. Publicada noDO
de 22 de dezembro de 1997. . .

8885

9.580 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor
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de R$ 2.239.612,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
22 de dezembro de 1997.

8886

9.581 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$ 35.358.083,00, para os fins que especifica. Publicada naDO de 22 de dezembro de 1997.

8887

9.582 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de R$ 40.023.300,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.

8888

9.583 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar até o limite de
R$ 40.820.514,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de 22
de dezembro de 1997.

8889

9.584 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor global de R$ 22.820.574,00, para os fins que especifica. Publicada naDO
de 22 de dezembro de 1997.

8890

9.585 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
até o limite de R$ 2.513.638.074,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.

8891

9.586 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério Público da União e de diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 30.297.451,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de
1997.

8892

9.587 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito
suplementar no valor total de R$ 24.984.807,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997.

8893
9394

9.588 - Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Eleitoral, do Ministério da Educação e do Desporto e do
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9.589

9.590

9.591

9.592

9.593

9.594

9.595

9.596

9.597

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor global de R$ 211.070.699,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.
- Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no
valor de R$ 548.708.059,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 22 de dezembro de 1997.
- Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 2.410.520,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.
- Lei de 19 de dezembro de 1997 -c-Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$116.592.648,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.
- Lei de 19 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de R$ 5.316.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997.
- Lei de 23 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 68.083.217,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 24 de dezembro de 1997.
- Lei de 23 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da
Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar até o limite de R$ 163.737.638,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 24 de dezembro de 1997.
- Lei de 23 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 83.072.622,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 24 de dezembro de
1997.
- Lei de 26 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 64.393.596,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de 29
de dezembro de 1997.
- Lei de 26 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar até o limite de R$ 33.723.035,00,
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para os fins que especifica. Publicada no DO de 29 de dezembro de

1997.

8903

9.598 - Lei de 30 de dezembro de 1997 - Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1998. Publicada no DO de 31
de dezembro de 1997.
.
.

8904

9.599 - Lei de 30 de dezembro de 1997 - Concede pensão especial a Gelsou José Braz. Publicada no DO de 31 de dezembro de 1997.

8913

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.634 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dá nova redação
ao art. Iv da Lei n29.530, de 10 de dezembro de 1997. Publicada noDO
de 15 de dezembro de 1997...................
1.636 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe acerca da
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de
dezembro de 1997.

8915

8916

REEDIÇÕES
1.463-20 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 ~ Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 5
de dezembro de 1997.
1.469-25 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 -c-Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
1.475-34 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997
Altera as Leis
nss 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
1.477-43 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 ~ Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 5.de dezembro de 1997.
1.479-35 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 ~ Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
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1.480-37 ~ Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Altera dispositivo da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994, e dá outras providências.
Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
1.482-43 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias
e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO
.
de 5 de dezembro de 1997. .
1.512-17 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 -Dánovaredação aos arts. 2!! da Lei n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, e lQ,2Q e
3<:' da Lei ns 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada no DO de 5 de
dezembro de 1997
.
Retificada no DO de 8 de dezembro de 1997. .
.
1.520-15 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei ns 2.406, de
5 de janeiro de 1988, e as Leis nvs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências. Publicada noDO de 5 de dezembro
de 1997
.
1.535-12 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
1.549-37 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
1.554-22 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Altera os arts.
2!!, 3<:', 4\', 5\', 6!!, 7<:' e 9<:' da Lei ns 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras
providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997 ...
1.559-20 -r- Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
1.562-12 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
1.567-10 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nvs
9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2\' do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
1.586-3 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública,
de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos
com o INSS, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
1.591-2 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laborat6rio Nacional
de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.
1.531-13 - Medida Provis6ria de 11 de dezembro de 1997 - Altera dispositivos das Leis nes 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e de
suas subsidiárias, e dá outras providências. Publicada noDO de 12
de dezembro de 1997.
1.569-9 - MedidaProvis6ria de 11 de dezembro de 1997 - Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de dezembro de 1997.
1.579-15 - Medida Provis6ria de 11 de dezembro de 1997 -Altera a redação dos arts. 14, 1B, 34, 44 e 49 da Lei ns 9.082, de 25 dejulho de 1995,
dos arts.1B, 19,34,35 e § 4"do art. 53 da Lein"9.293, de 15 dejulho de
1996, que dispõe, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada
no DO de 12 de dezembro de 1997.
1.5BO-5 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a União a adquirirem
ações da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), da Companhia
Energética do Piauí (Cepisa), da Centrais Elétricas de Rondônia S.A.
(Ceron) e da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), para
efeito de inclusão dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização (PND), bem como o aumento do capital social das Companhias
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Docas do Estado de São Paulo
(Codesp), e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezem-

bro de 1997.
1.587-4 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça (GFJ), de
Atividade de Informações Estratégicas (GDI), de Atividade Fundiária
(GAF) e Provisória (GP), e dá outras providências. Publicada no DO
de 12 de dezembro de 1997.
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1.588-3 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Cria carreiras
no âmbito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e Eficiência (GDE) e de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária (GDA) e dá outras providências. Publicada no DO de
12 de dezembro de 1997.

9093

1.592-2 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Extingue a
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras
providências. Publicada no no de 12 de dezembro de 1997.

9101

1.593-2 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
partes e peças destinadas à industrialização de bens de informática a
serem adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Publicada
no DO de 12 de dezembro de 1997.

9103

1.599-39 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dá nova redação a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997.

9104

1.604-27 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997........

9106

1.605-18 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dá nova redação ao art. 44 da Lei n" 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre
a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997. ...

9108

1.606-15 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de dezembro de 1997.

9111

1.607-12 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 -Altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 12 de dezembro de 1997.

9112

1.608-9 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997.

9114

1.609-8 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997.

9121

1.610-4 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Cria o Fundo de
Garantia à Exportação (FGE), e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de dezembro de 1997.

9123
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1.611-3 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 -Altera dispositivos da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
.
1.612-18 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Estabelece
mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatizaçâo de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
.
1.613-2 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
.
1.614-13 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
.
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997
.
1.615-23 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
.
1.616-13 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
.
.
1.617-46 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1!! do art. 22 da
Lei n? 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997
.
1.618-48 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177, de
1"de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2!! e 3!! da Lei ns 8.249, de 1991. Publicada noDO de 15 de dezembro de 1997
.
1.619-39 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997. ...
1.620-32 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997
.
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1.621-30 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
1.622-30 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro
de 1997.
1.623-27 -Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
1.624-38 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização (GDAF), a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo
(GDACTA), e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
1.625-39 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, de Desempenho
Diplomático (GDD), de Desempenho de Atividade de Chancelaria
(GDC) e de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
(GDCT) e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
1.626-47 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 ~-Urganiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de dezembro de 1997.
1.627-30 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 -Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997. ....
1.628-18 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada noDO de 15
de dezembro de 1997.
1.629-8 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.
1.630-7 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
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multas pela inobservância de seus preceitos e dá outras providências.
Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.

9236

1.631-7 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
extinção dos órgãos que menciona e dá outras providências. Publicada
no DO de 15 de dezembro de 1997.

9239

1.632-7 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Altera a redação dos arts. 22, 62, 72, 11 e 12 da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, acresce dispositivo à Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá
outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.

9242

1.633-4 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 -Autoriza a União a receber em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem pagos por entidades de cujo capital o Tesouro
Nacional participe. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997. ....

9246

1.635-16 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e as Leis n"s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente, e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1997.

9247

1.463-21 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 2
de janeiro de 1998.
.

9263

1.469-26 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9265

1.475-35 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Altera as Leis
nvs 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9266

1.477-44 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9268

1.479-36 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9275

1.480-38 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Altera dispositivo da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994, e dá outras providências.
Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9276
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1.482-44 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre
as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 2 de janeiro de 1998.

9282

1.512-18 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dá nova redação aos arts. 2ºda Lei n!29.138, de 29 de novembro de 1995" e 12 , 2º
e 31' da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Publicada no DO de 2 de
janeiro de 1998.

. 9284

1.535-13 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9286

1.549-38 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9308

1.554-23 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Altera os arts.
2 Q, 3'1, 4'\ 52, 6Q , 7 2 e 9 Q da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.

9346

1.559-21 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998
,................

9350

1.567-11 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis n 2s
9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2 2 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janei-

ro de 1998.

9352

1.586~4

- Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 -Dispõe sobre a
recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e a utilização de Títulos da Dívida Pública,
de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quitação de débitos
com o INSS, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 dejanei-

ro de 1998.
1.591-3 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de janeiro de 1998.
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RETIFICAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR
91 -

Lei Complementar de 22 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios. Publicada naDO de 23 de dezembro de 1997...
Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997.

8731
9393

LEIS
9.525

Lei de 3 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre as férias dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de dezembro
de 1997. Retificada no DO de 5 de dezembro de 1997.
9.552 - Lei de 17 de dezembro de 1997 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar
até o Iimite de R$ 9.984.866,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 18 de dezembro' de 1997. Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997.
9.587 - Lei de 19 de dezembro de 1997 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União', em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e do
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementarno valor total de R$ 24.984.807,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997. Retificada no DO de 31 de
dezembro de 1997.

8735

8736

8737

MEDIDAS PROVISÓRIAS
'1.512-17 - Medida Provisória de 4 de dezembro de 1997 - Dá nova redação aos arts. 2Q da Lei n Q 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1Q, 2Q e 3!!
da Lei ne 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente,
sobre o crédito rural e sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural. Publicada no DO de 5 de dezembro de

1997.
Retificada no DO de 8 de dezembro de 1997.
1.614-13 - Medida Provisória de 11 de dezembro de 1997 - Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997. Retificada
no DO de 31 de dezembro de 1997.

8940
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
(AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n Q 1.627-30, de 12 de dezembro de 1997

.

9226

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo em comissão; Quantitativo
Medida Provisória nº 1.622-30, de 12 de dezembro de 1997

9188

Cargos, extinção
Medida Provisória n Q 1.606-15, de 11 de dezembro de 1997

9111

Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-13, de 11 de dezembro de 1997

9067

Plano de carreira; Lei ns 8.691/93, alteração
Lei nº 9.557, de 17 de dezembro de 1997

8865

Superávit, utilização; Entidades; Fundos
Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997

8788

Superávit, utilização; Entidades; Fundos; Lei n" 9.530/97, alteração
Medida Provisória n'l 1.634, de 12 de dezembro de 1997

8915

ÃREAAGRÍCOLA
Área florestal, conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.605-18, de 11 de dezembro de 1997

.

9108

.

9108

ÃREA FLORESTAL
Área agrícola, conversão, proibição
Medida Provisória nº 1.605-18, de 11 de dezembro de 1997
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9416
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização; Lei n" 8.742/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.599-39, de 11 de dezembro de 1997

.

9104

ATMDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual, participação, redução
MedidaProvis6ria nº 1.612-18, de 11 de dezembro de 1997

.

9130

AUMENTO DE CAPITAL
Autorização
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
Medida Provisória nº 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997 .....
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
Medida Provisória n 21.580-S, de 11 de dezembro de 1997

9079

Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional, emissão
Medida Provisória nº 1.615-23, de 11 de dezembro de 1997

9149

9079

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), gestão, transferência, Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei
n'' 2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.635-16, de 12 de dezembro de 1997

9247

Servidor, plano de carreira
Medida Provisória n'l1.535-12, de 4 de dezembro de 1997

8956

.

BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de capital; Nota do Tesouro Nacional
Medida Provisória nº 1.615-23, de 11 de dezembro de 1997

9149

c
CADASTRO INFORMATNO DOS CRÊDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO Ql.ITTADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provisória nº 1.621-30, de 12 de dezembro de 1997

9173

CADIN ver CADASTRO INFORMATNO DOS CRÊDITOS DE ÓRGÃOS E
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cÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'" 9.565, de 18 de dezembro de 1997
.
Lei nº 9.577, de 19 de dezembro de 1997
.

8872
8883

.

CARGO EM COMISSÃO
Quantitativo
Administração pública
Medida Provisória nº 1.622-30, de 12 de dezembro de 1997 ',"
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica
Medida Provisória n Q 1.616-13, de 12 de dezembro de 1997
Remuneração; Lei n" 8.911/94, alteração
Medida Provisória n g 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997 .....
Medida Provisória nº 1.480-38, de 31 de dezembro de 1997 ..
CARGOS
Extinção; Administração federal
Medida Provisória n Q 1.606-15, de 11 de dezembro de 1997

9188

9155
8932
9276

9111

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAS.A. (CERON)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Medida Provisória n Q 1.580"5, de 11 de dezembro de 1997

.

9079

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÔGICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n~ 1.616-13, de 12 de dezembro de 1997

.

9155

CIDADANIA
Atos, gratuidade; Lei n? 9.265/96, alteração
Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997 .

8831

CÔDIGO FLORESTAL
Criação; Lei n" 4.771/65, alteração
Medida Provisória n'l 1.605-18, de 11 de dezembro de 1997

.

9108

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (ELETROACRE)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Medida Provisória n'.'1.580-5, de 11 de dezembro de 1997
.

9079

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)
Extinção
Medida Provisória n'l1.592-2, de 11 de dezembro de 1997
.

9101

Recursos, utilização-Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória nf!. 1.469-25, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n fi. 1.469-26, de 31 de dezembro de 1997

.
.

8920
9265
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9418
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Aumento de capital, autorização
Medida Provisória n~ 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997

.

9079

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Aumento de capital, autorização
Medida Provisória n Q 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997

9079

..

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS (CEAL)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização
Medida Provisória n Q 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997

9079

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAuí (CEPISA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatízação
Medida Provisória n" 1.580-5, de 11 de dezembro de 1997

.

9079

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
Depósitos não cadastrados; Recursos não reclamados
Lei nº- 9.526, de 8 de dezembro de 1997
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n'l 1.604-27, de 11 de dezembro de 1997

8739

.

9106

0.0

CONTRATO
Administração pública; Lei n'' 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-13, de 11 de dezembro de 1997

9067

.

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.554-22, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997..........

9015
9346

CONTRATOTEMPORÃRIO ver CONTRATOPOR TEMPO DETERMINADO
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Normas
Lei n'2 9.539, de 12 de dezembro de 1997

.

8848

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei nº 9.573, de 18 de dezembro de 1997
Lei nº 9.582, de 19 de dezembro de 1997

8879
8888
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9419
Justiça do Trabalho
Lei n!!9.550, de 17 de dezembro de 1997
.
Justiça Eleitoral
Lei n Q 9.550, de 17 de dezembro de 1997
.
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Lei n" 9.542, de 17 de dezembro de 1997
.
Ministério da Cultura
Lei n 2 9.553, de 17 de dezembro de 1997
.
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n'l 9.553, de 17 de dezembro de 1997
.
Ministério da Fazenda
Lei n Q 9.542, de 17 de dezembro de 1997.....
.
.
Lei n 2 9.547, de 17 de dezembro de 1997
.
.
Lei n'l 9.559, de 18 de dezembro de 1997
.
Lei n'l 9.563, de 18 de dezembro de 1997 .
.
.
Lei n'l9.590, de 19 de dezembro de 1997
.
Ministério da Justiça
Lei nº 9.545, de 17 de dezembro de 1997
.
.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Lei nº 9.566, de 18 de dezembro de 1997
.
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei nº 9.554, de 17 de dezembro de 1997
.
Lei n Q 9.559, de 18 de dezembro de 1997
.
Ministério dos Transportes
Lei nº 9.562, de 18 de dezembro de 1997 .
..
.
Lei nº 9.566, de 18 de dezembro de 1997
.
Lei n Q 9.591, de 19 de dezembro de 1997
.
CRÉDlTO EXTRAORDlNÁRlO
Ministério dos Transportes
Medida Provisória nº 1.628"18, de 12 de dezembro de 1997
CRÉDlTO RURAL
Auxílio pecuniário, concessão; Lei n" 8.427/92, alteração
Medida Provisória n\! 1.512-17, de 4 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997.........................
Retificada no DO de 8 de dezembro de 1997 ~
;.....
Medida Provisória n'21.512-18, de 31 de dezembro de 1997........
Normas; Lei nº9.138195, alteração
Medida Provisória n'l1.512-17, de 4 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 5 de dezembro de 1997......................
Retificada no DO de 8 de dezembro de 1997
Medida Provisória n'21.512-18, de 31 de dezembro de 1997...................

8859
8859
8851
8861
8851
8851
8856
8866
8869
8896
8854
8873
8862
8866
8869
8873
8897

9233

8940
9395
9284

8940
9395
9284
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9420
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados
Lei nº 9.565, de 18 de dezembro de 1997
Lei n/l 9.577, de 19 de dezembro de 1997

.
.

Empresas estatais
Lei n" 9.585, de 19 de dezembro de 1997

8891

.

Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n'!. 9.581, de 19 de dezembro de 1997
Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Lei nº 9.583, de 19 de dezembro de 1997

8872
8883

.

8887
8889

.

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
Lei n" 9.587, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997

8893
9394

.
.

Justiça eleitoral
Lei n" 9.588, de 19 de dezembro de 1997

..

8894

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Lei n Q 9.565,·de 18 de dezembro de 1997
.
Lei n Q 9.577, de 19 de dezembro de 1997

.
.

8872
8883

Ministério da Aeronáutica
Lei n Q 9.577, de 19 de dezembro de 1997

8883

.

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Lei n Q 9.570, de 18 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.551, de 17 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.567, de 18 de dezembro de 1997 ..
.
Lei n.Q 9.583, de 19 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.594, de 23 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.552, de 17 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 18 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997

.
.
.

8877
8859
8874
8889
8900

.
.

8860
9394

.

8870

.

8881

.

8893
9394

.
.

8857
8894
8901

.
.

Ministério da Ciência e Tecnologia
Lei n Q 9.564, de 18 de dezembro de 1997

Ministério da Cultura
Lei n Q 9.575, de 18 de dezembro de 1997
Lei n 2 9:587, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997

Ministério da Educação e do Desporto
Lei n Q 9.548, de 17 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.588, de 19 de dezembro de 1997
Lei »e 9.595, de 23 de dezembro de 1997

.
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9421
Lei n Q 9.587, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997
..
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997 o..
Lei n 29.575, de 18 de dezembro de 1997

8873
9394
8881

Ministério da Fazenda
Lei nº 9.560, de 18 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.561, de 18 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.594, de 23 de dezembro de 1997

8867
8868
8900

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Lei n Q 9.552, de 17 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 18 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997. ..

..

Lei n Q 9.522, de 2 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.549, de 17 de dezembro de 1997.............................................
Lei n Q 9.567, de 18 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.583, de 19 de dezembro de 1997
Ministério da Justiça
Lei n Q 9.565, de 18 de dezembro de 1997....
Lei n" 9.577, de 19 de dezembro de 1997
Lei n" 9.584, de 19 de dezembro de 1997
Ministério da Marinha
Lei n g 9.577, de 19 de dezembro de 1997
Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei n'! 9.546, de 17 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.556, de 17 de dezembro de 1997....................
Lei n Q 9.579, de 19 de dezembro de 1997
Lei nº 9.589, de 19 de dezembro de 1997
Ministério da Saúde
Lei n Q 9.571, de 18 de dezembro de 1997
Lei n'! 9.572, de 18 de dezembro de 1997
Ministério das Comunicações
Lei n!!. 9.540 de 17 de dezembro de 1997
Lei n g 9.564, de 18 de dezembro de 1997

8860
9394
8735
8858
8874
8889
8872
8883
8890
8883
8855
8864
8885
8895
8877
8878
8849
8870

Ministério das Minas e Energia
Lei nº 9.564, de 18 de dezembro de 1997 ..

8870

Ministério das Relações Exteriores
Lei n Q 9.568, de 18 de dezembro de 1997

8875

Ministério do Exército
Lei nº 9.576, de 18 de dezembro de 1997

8882

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Lei n'2 9.588, de 19 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.593, de 23 de dezembro de 1997

8894
8898
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9422
Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n Q 9.543, de 17 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.560, de 18 de dezembro de 1997
Lei nf!. 9.574, de 18 de dezembro de 1997
Lei n" 9.580, de 19 de dezembro de 1997
Lei n" 9.535, de 11 de dezembro de 1997
Lei n" 9.594, de 23 de dezembro de 1997

8852
8867
8880
8886
8833
8900

,.......

Ministério do Trabalho
Lei n e 9.571, de 18 de dezembro de 1997
Ministério dos Transportes
Lei n Q 9.541, de 17 de dezembro de 1997
Lei nlJ. 9.555, de 17 de dezembro de 1997
Lei nlJ. 9.596, de 26 de dezembro de 1997
Lei nlJ. 9.597, de 26 de dezembro de 1997

.

8877
8850
8863
8902
8903

.
.
.
.

Ministério Público da União
Lei nº 9.586, de 19 de dezembro de 1997
Lei nº 9.523, de 2 de dezembro de 1997

.
.

8892
8736

Operações Oficiais de Crédito; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n e9.569, de 18 de dezembro de 1997

8876

Órgãos do Poder Judiciário
Lei nº 9.523, de 2 de dezembro de 1997

8736

Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo
Lei n'l 9.524, de 2 de dezembro de 1997

8737

.

Poder Judiciário
Lei nlJ. 9.586, de 19 de dezembro de 1997

.

Presidência da República
Lei n Q 9.565, de 18 de dezembro de 1997 :.......................
Lei nº 9.568, de 18 de dezembro de 1997
Lei n'l9.577, de 19 de dezembro de 1997

8892
8872
8875
8883

Senado Federal
Lei n" 9.577, de 19 de dezembro de 1997

.

8883

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; Ministério da
Fazenda, supervisão
Lei n 2 9.538, de 12 de dezembro de 1997

8847

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios;
Lei nlJ. 9.560, de 18 de dezembro de 1997
.

8867

Tribunal de Contas da União
Lei nlJ. 9.577, de 19 de dezembro de 1997
Lei n Q 9.584, de 19 de dezembro de 1997

.
.

8883
8890
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9423
CULTURA
Imposto de Renda, normas; Leis n'" 8.313/91 e 7.505/86, alteração
Medida Provisória nf!. 1.611-3, de 11 de dezembro de 1997

9126

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis n'" 8.112/90 e
8.911194, alteração
Medida Provisória nf!.1.480-37, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.480-38, de 31 de dezembro de 1997..................

8932
9276

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER)
Empréstimo interno, saldo; União Federal, responsabilidade
Lei nº 9.558, de 17 de dezembro de 1997

..

8866

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Incentivo fiscal, normas
Medida Provisória n Q 1.614-13, de 11 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997

9142
9395

Normas; Incentivo fiscal
Medida Provisória n'11.562-12, de 4 de dezembro de 1997

9021

DISTRITO FEDERAL
Imposto, legislação, alteração; Transportes interestadual e intermunicipal
Lei Complementar n!'. 92, de 23 de dezembro de 1997 ....

8733

E
EDUCAÇÃO
Diretrizes e bases, normas; Lei n'' 9.394/96, regulamentação
Lei n 2 9.536, de 11 de dezembro de 1997

8834

EMPRESAS ESTATAIS
Orçamento de investimento. Lei n" 9.438/97. Crédito especial, autorização
Lei nº 9.544, de 17 de dezembro de 1997

8853

Orçamento de investimento; Crédito suplementar
Lei nº 9.585, de 19 de dezembro de 1997

8891

.
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9424
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n Q 9.573, de 18 de dezembro de 1997
Lei nº 9.582, de 19 de dezembro de 1997

8879
8888

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n Q 9.581, de 19 de dezembro de 1997

8887

ENSINO ver EDUCAÇÃO
ENTIDADE PRIVADA
Organizações sociais, qualificação
Medida Provisória nf! 1.591-2, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.591-3, de 31 de dezembro de 1997.

9056
9381

ESTADO
Imposto, legislação, alteração; Transportes interestadual e intermunicipal
Lei Complementar n!!92, de 23 de dezembro de 1997

8733

EXPORTAÇÃO
Financiamento, concessão
Medida Provisória n" 1.629-8, de 12 de dezembro de 1997..........

9234

EXPORTAÇÃO INDIRETA
Normas
Lei n'l 9.529, de 10 de dezembro de 1997

8787

F
FLORESTA ver ÃREAFLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDiGO FLORESTAL
FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica
Medida Provisória n'l 1.616-13, de 12 de dezembro de 1997

9155

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
Extinção
Medida Provisória n!"! 1.591-2, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n'l 1.591-3, de 31 de dezembro de 1997......................

9056
9381
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9425
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n Q 1.627-30, de 12 de dezembro de 1997 ....

9226

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória nº 1.469-25, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.469-26, de 31 de dezembro de 1997....................

8920
9265

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n'' 8.019/90, alteração
Medida Provisória nº 1.475-34, de 4 de dezembro de 1997 ..
Medida Provisória nº 1.475-35, de 31 de dezembro de 1997

.

8922
9266

Dívidas, responsabilidades, novação
Medida Provisória n'l1.520-15, de 4 de dezembro de 1997.....................
Medida Provisória nº 1.635-16, de 12 de dezembro de 1997

8941
9247

Gestão, transferência; Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; Decreto-Lei n 2 2.406/88, alteração
Medida Provisória n 21.520-15, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n 2 1.635-16, de 12 de dezembro de 1997

8941
9247

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS)

FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO (FGE)
Criação
Medida Provisória nº 1.610·4, de 11 de dezembro de 1997

9123

FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE
(FGPC)
Criação
Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de 1997

8790

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Coeficientes, fixação
Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1997
.
Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997

8731
9393

N anuas; Lei n" 5.172/66, flxação
Lei Complementar n 2 91, de 22 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1997...........................................
Retificada no DO de 24 de dezembro de 1997...........................................

8731
9393
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9426

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA
FUNDIÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade social; Crédito suplementar
Lei n'2 9.583, de 19 de dezembro de 1997

8889

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.587, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 22 de dezembro de 1997
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997

8893
9394

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
(GDI)
Criação
Medida Provisória n'l 1.587-4, de 11 de dezembro de 1997

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÁRIA (GAF)
Criação
Medida Provisória n Q 1.587-4, de 11 de dezembro de 1997

9082

.

9382

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CHANCELARIA
(GDC)
Criação
Medida Provisória n'!.1.625-39, de 12 de dezembro de 1997

.

9199

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÉNCIAE TECNOLOGIA(GDCT)
Criação
Medida Provisória nº 1.625-39, de 12 de dezembro de 1997 .....

9199

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE DEFESA AGROPECUÁRIA (GDA)
Criação
Medida Provisória nº 1.588-3, de 11 de dezembro de 1997

9093

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
(GDAF)
Criação
Medida Provisória nº 1.624-38, de 12 de dezembro de 1997

.

9196

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÕO (GDACTA)
Criação
Medida Provisória nº 1.624-38, de 12 de dezembro de 1997

9196
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9427
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENC~Ã JUSTIÇA(GFJ)
Criação
Medida Provisória nº 1.587-4, de 11 de dezembro de 1997

9082

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÃTICO (GDD)
Criação
Medida Provisória n'l 1.625-39, de 12 de dezembro de 1997

9199

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA (GDE)
Criação
Medida Provisória n" 1.588-3, de 11 de dezembro de 1997

9093

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação
Medida Provisória n'11.625-39, de 12 de dezembro de 1997

9199

GRATIFICAÇÃO PROVISóRIA (GP)
Criação
Medida Provisória nf!. 1.587-4, de 11 de dezembro de 1997..............

9082

I
IMÓVEL
União Federal; Regularização; Administração; Aforamento; Alienação;
Taxa de ocupação; Decretos-Leis n'" 9.760/46 e 2.398/87; Art. 49 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação
Medida Provisória nlJ.1.567-10, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.567-11, de 31 de dezembro de 1997....................

9028
9352

IMPORTAÇÃO
Multa
Medida Provisória n Q 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997

9072

.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-2, de 11 de dezembro de 1997
IMPOSTO DE RENDA
Aplicações financeiras
Medida Provisória n Q 1.636, de 12 de dezembro de 1997...
Legislação, alteração
Medida Provisória n Q 1.559-20, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.559-21, de 31 de dezembro de 1997....................
Operações de caráter cultural ou artístico, normas; Leis n. 8.313/91 e
7.505/86, alteração
Medida Provisória n Q 1.611-3, de 11 de dezembro de 1997
,...........

9103

8916
9019
9350

9126
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9428
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Isenção
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n" 1.593-2, de 11 de dezembro de 1997
INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, normas
Medida Provisória nº 1.562-12, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº1.614-13, de 11 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 12 de dezembro de 1997...........................................
Retificada no DO de 31 de dezembro de 1997

9103

9021
9142
9395

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.593-2, de 11 de dezembro de 1997

9103

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n Q 1.616-13, de 12 de dezembro de 1997

9155

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN)
Extinção
Medida Provisória n" 1.631-7, de 12 de dezembro de 1997

9239

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Dívidas, amortização, parcelamento
Medida Provisória n!! 1.608-9, de 11 de dezembro de 1997 .
Tesouro Nacional, quitação de débitos
Medida Provisória n!! 1.586-3, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.586-4, de 31 de dezembro de 1997......................

9053
9378

INTERESSE PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!! 1.554-22, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997....................

9015
9346

9114

J
JUSTIÇA DO TRABALHO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.550, de 17 de dezembro de 1997 .._..................................................

8859
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9429
JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei no:! 9.550, de 17 de dezembro de 1997
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.588, de 19 de dezembro de 1997
.

8859
8894

L
LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTON
Extinção
Medida Provisória n'21.591-2, de 4 de dezembro de 1997.......................
Medida Provisória n'21.591-3, de 31 de dezembro de 1997......................

9056
9381

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis n QS 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n í! 1.480-38, de 31 de dezembro de 1997....................

8932
9276

LICITAÇÃO
Administração pública; Lei ne 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.531-13, de 11 de dezembro de 1997

9067

M
MEDIDAS CAUTELARES
Concessão; Poder Público; Lei us 8.437/92, alteração
Medida Provisória nº 1.632-7, de 12 de dezembro de 1997
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Medida Provisória n!!.1.535·13, de 31 de dezembro de 1997....................
PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei ns 8.212/91, alteração
Medida Provisória n Q 1.475-34, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n Q 1.475-35, de 31 de dezembro de 1997....................
Criação; Lei n'' 8.212/91, alteração
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PODER EXECUTIVO
Empréstimo; Municípios; Programa de Garantia de Renda Mínima
Lei n" 9.533, de 10 de dezembro de 1997
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.524, de 2 de dezembro de 1997

8737

PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.586, de 19 de dezembro de 1997

8892

PODER LEGISLATIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n Q 9.524, de 2 de dezembro de 1997

8737

PODER PÚBLICO
Medidas cautelares, concessão; Lei n" 8.437/92, alteração
Medida Provisória n Q 1.632-7, de 12 de dezembro de 1997

9242

8827

PORTO ver TRABALHO PORTUÁRIO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.565, de 18 de dezembro de 1997
Lei n" 9.568, de 18 de dezembro de 1997
Lei n" 9.577, de 19 de dezembro de 1997........
Organização
Medida Provisória nO! 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nO! 1.549-38, de 31 de dezembro de 1997....

8872
8875
8883
8978
9308

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios, planos; Lei n'l 8.213/91, alteração
Lei nO! 9.528, de 10 de dezembro de 1997
.
Benefícios, reajuste
Medida Provisória n'l 1.463-20, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n'l1.609-8, de 11 de dezembro de 1997
Medida Provisória n" 1.463-21, de 31 de dezembro de 1997

.
.
.
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Lei n'l 9.533, de 10 de dezembro de 1997

.
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n'21.623-27, de 12 de dezembro de 1997

.
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PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
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Medida Provisória n'21.580-5, de 11 de dezembro de 1997
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Medida Provisória n'2 1.613-2, de 11 de dezembro de 1997....................
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Medida Provisória n'21.591-3, de 31 de dezembro de 1997

.
.
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Plano
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Medida Provisória n'21.620-32, de 12 de dezembro de 1997
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REFORMAAGRÃRIA
Normas; Lei n" 8.629/93, alteração
Medida Provisória n'21.632-7, de 12 de dezembro de 1997.............

REGISTRO PÚBLICO
Normas; Lei n" 6.015173, alteração
Lei n'2 9.534, de 10 de dezembro de 1997 .:
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.
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SALÁRIO MÍNIMO
Reajuste
Medida Provisória n Q 1.463-20, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.609-8, de 11 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.463-21, de 31 de dezembro de 1997...................
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Medida Provisória nº 1.482-43, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.482-44, de 31 de dezembro de 1997

8938
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Contribuição, alíquotas, alteração
Medida Provisória n g 1.463-20, de 4 de dezembro de 1997 .
Medida Provisória nº 1.463-21, de 31 de dezembro de 1997

8918
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Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n Q 1.475-34, de 4 de dezembro de 1997 ..
Medida Provisória n'21.475-35, de 31 de dezembro de 1997
Lei n'2 9.528, de 10 de dezembro de 1997
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SENADO FEDERAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.577, de 19 de dezembro de 1997

8883

SERVIÇO PÚBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n" 8.745/93, alteração
Medida Provisória n'21.554-22, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n" 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997....................

9015
9346

SERVIÇOS NOTARIAIS
Normas; Lei n" 8.935/94, alteração
Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997

..
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.
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SERVIDOR
Banco Central do Brasil, plano de carreira
Medida Provisória n Q 1.535-12, de 4 de dezembro de 1997
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SERVIDOR INATIVO
Seguridade social, contribuição
Medida Provisória n'21.463-2D, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n'21.463-21, de 31 de dezembro de 1997....................
SERVIDOR PúBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória nº 1.479-35, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.479-36, de 31 de dezembro de 1997.....
Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei ns 8.460/92, alteração
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Férias, normas
Lei nº 9.525, de 3 de dezembro de 1997
Publicada no DO de 4 de dezembro de 1997
.
Retificada no DO de 5 de dezembro de 1997
.
Regime jurídico, normas; Lei n" 8.112/90, alteração
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997
.
Medida Provisória n 21.480-37, de 4 de dezembro de 1997
,
.
Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n" 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-37, de 4 de dezembro de 1997
.
Medida Provisória nº 1.480-38, de 31 de dezembro de 1997
.
Seguridade social, alíquotas de contribuição
Medida Provisória n 21.482-43, de 4 de dezembro de 1997
.
Medida Provisória n'!.1.482-44, de 31 de dezembro de 1997
.
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8741
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SETOR PúBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade financeira bancária
Medida Provisória nº 1.612-18, de 11 de dezembro de 1997

9130

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n'!.1.626-47, de 12 de dezembro de 1997

9212

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n'!.1.626-47, de 12 de dezembro de 1997

9212

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargo mensal e saldo devedor, reajuste; Lei n'' 8.692/93, alteração
Medida Provisória nº 1.520-15, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória n 21.635-16, de 12 de dezembro de 1997
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Financiamento, transferência; Lei n'' 8.004/90, alteração
Medida Provisória nº 1.635·16, de 12 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.520-15, de 4 de dezembro de 1997

9247
8941

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei nº 8.100/90, alteração
Medida Provisória ni!. 1.520-15, de 4 de dezembro de 1997 .....
Medida Provisória nº 1.635-16, de 12 de dezembro de 1997 ..

8941
9247

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nº 1.604-27, de 11 de dezembro de 1997

.

9106

SUPERÁVIT
Utilização; Entidades; Fundos
Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997

8788

Utilização; Entidades; Fundos; Lei n? 9.530/97, alteração
Medida Provisória n" 1.634, de 12 de dezembro de 1997

8915

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Extinção
Medida Provisória n" 1.631-7, de 12 de dezembro de 1997

9239

T
TESOURO NACIONAL
Títulos da Dívida Pública, utilização; Débitos, quitação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória nº 1.586-3, de 4 de dezembro de 1997
Medida Provisória nº 1.586-4, de 31 de dezembro de 1997...

9053
9378

Valores mobiliários; Dividendos
Medida Provisória nº 1.633-4, de 12 de dezembro de 1997

9246

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Utilização; Tesouro Nacional
Medida Provisória n" 1.586-3, de 4 de dezembro de 1997

9053

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória nº 1.619-39, de 12 de dezembro de 1997

9165

TRABALHO PORTUÁRIO
Normas; Multas, criação
Medida Provisória nº 1.630-7, de 12 de dezembro de 1997

.
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TRÁFEGO AQUAVIÁRIO
Normas
Lei n" 9.537, de 11 de dezembro de 1997

.

8835

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
Lei n Q 9.538, de 12 de dezembro de 1997

8847

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'l 9.560, de 18 de dezembro de 1997......

8867

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

TRANSPORTE INTERESTADUAL
Imposto; Estados; Distrito Federal; Legislação, alteração
Lei Complementar n Q 92, de 23 de dezembro de 1997

.

8733

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
Imposto; Estados; Distrito Federal; Legislação, alteração
Lei Complementar n'l 92, de 23 de dezembro de 1997 .....

8733

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'l 9.584, de 19 de dezembro de 1997

8890

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'l 9.577, de 19 de dezembro de 1997

8883

TRIBUNAL MARÍTIMO
Normas; Lei n" 2.180/54, alteração
Lei n'l9.527, de 10 de dezembro de 1997
Lei n'l 9.578, de 19 de dezembro de 1997

8741
8884

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n'l1.593-2, de 11 de dezembro de 1997 ..'

.

9103

.

8792

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
Legislação, alteração
Lei n'2 9.532, de 10 de dezembro de 1997
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Orçamento; Receita; Despesa; Exercício financeiro de 1998
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8904

Orçamento, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nQS 9.082/95 e
9.293/96, alteração
Medida Provisória nº n Q 1.579-15, de 11 de dezembro de 1997
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Responsabilidade; Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTOMO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 78, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão outorgada a Rádio Cultura de Ribeirão Preto
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lg É aprovado o ato a que se refere o Decreto s h O , de 13 de
dezembro de 1995, que renova, por dez anos, a partir de 15 de janeiro
de 1990, a concessão outorgada k Rádio Cultura de Ribeirão Preto
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.
SENADOR AI\TToNIOCARLOS MAGALHÁES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12,t. 2,p. 9447-9454, dez. 1997
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
A~TTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos
t e m o s do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ79, DE 1997
Aproua o ato que renoua a permissão
outorgada a FM Cidade de Ribeirão Preto
Ltda, para explorar seruiço de radiodifusão
sonora e m freqüência modulada n a Cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l9 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ821, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 19 de novembro
de 1989, a permissão outorgada I? FM Cidade de Ribeirão Preb Ltda.para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
üeqiiência modulada na Cidade de Ribeirão Preb, Estado de São Paulo.
Art. 2O Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGATBÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃFS, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art.48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO NO 80, DE 1997
Aprouaoatoq~renouaaoutorgadefeniia
d Fundação Cotrisel para explorar serviço de
radwdifusáo s o m m em onda média na Cidade

de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l9 É aprovado o ato a que se refere o Decreto sh9,de 11 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 23 de julho de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9447-9454, dez. 1997

1989, a outorga deferida a Fundação Cotrisel para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.

SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO NQ81, DE 1997
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada a Fundação Brasileira de Assistência e Educação (Fubae) para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqiiência modulada na Cidade de Cariacica, Estado do Espirito Santo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1: É aprovado o ato a que se refere a Portaria np1.250, de
23 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de
agosto de 1989, a permissão outorgada &. Fundação Brasileira de Assistência e Educação (Fubae) para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

Art. 2* Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9447-9454, dez. 1997
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
CARIOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,promulgo o seguhte
DECRETO LEGISLATIVO Ng 82, DE 1997
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., para elpiu
rarseruiçoderadiodi~~sonoraemonda
media na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l9 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s h " , de 24 de
junho de 1996,que renova, por dez anos, a partir de 1"de novembro
de 1993,a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.

SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÁJ3S
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art.48, item 28, do Regimento Interno,promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO NQ83, DE 1997
Aprova o texto do Acordo Constitutiuo
do Fundopara oDesenvoluimento dosPouos
Indígenas d a América Latina e d o Carihe,
assinadopelo Gouerno brasileiro em Madri,
em 24 de julho e 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l9 É aprovado o texto do Acordo Constitutivo do Fundo
para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9447-9454, dez. 1997

do Caribe, assinado pelo Governo brasileiro em Madri, em 24 de julho de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
&. 49, i, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADORANTONiO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
-

O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 26.9.1997,

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ng 84, DE 1997
Aprouao texto do Acordoparao Estabelecimento do Centro Regional de Educqão
em Ciência e Tecnologia Espaciais para a
América Latina e o Caribe, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, conCluidoemBrasllia, em11 demarçode1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1* É aprovado o texto do Acordo para o Estabelecimento
do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais
para a América Latina e o Caribe, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, em 11 de março de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasaia, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9447-9454, dez. 1997

Parágrafo único. São sujeitos & aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2* Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MA
SPresidente do Senado Federal
O texto do acordo acima citado est4 publicado no DSF de 26.9.1997

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art.48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ng 85,DE 1997
Aprova o texto do Acordopara Cooperaçáo Cientifica e Tecnológica, celebrado entre

o Gouerno da República Federativa do Brasil e o Gouerno d a República da Polônia, em

Varsóuia, em 5 de setembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1* É aprovado o texto do Acordo para Cooperação Cientifica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Varsóvia, em 5
de setembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos & aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9447-9454, dez. 1997

&. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicaçfio.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
0 texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 26.9.1997.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTOMO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 86,DE 1997
Aproua o texto do Acordo de Cooperação
Cientifica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federatiua do Brasil e o
Gouerno da República Italiana, em Roma, em
12 de feuereiro de 1997.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l9 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cien&ca e Teenol6giCa, celebrado entre o Governo da República Federativa da Brasil e o
Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos Z i aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49,I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIOCARLOS MAGALHÁES
Presidente do Senado Federal
O texto do acordo acima citado está publicado no DSF de 14.10.1997.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente do Senado Federal,
nos temos do art. 48,item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N* 87, DE 1997
Aprova o texto dodcordo Básico de Cooperaçáo Técnica, celebrado entre o Governo
d a República Federativa do Brasil e o Gouerno da República Federal d a Alemanha,
em Brasilia, em 17 de setembro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lQÉ aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em
17 de setembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos a aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
O texto do acordo acima citado está publicado na DSF de 14.10.1997.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ANTONIOCAFiLOS MAGALHAFS, Presidente do Senado Federal,
nos t e m o s do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ1,DE 1997
Regulamenta a Lei no 9.506,de 30 de
outabro de 1997, que extingue o Instituto Cle
Previdência dos Congressistas (IPC), e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONS resolve:
Art. lQA liquidação do Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), criado pela Lei n" 4.284, de 20 de novembro de 1963,e extinto pela Lei nQ9.506, de 30 de outubro de 1997, ter4 início com a posse do respectivo liquidante e se concluirá em lQ
de fevereiro de 1999.
4 l9 O liquidante acumuiará o cargo de Diretor Executivo do
IPC.
8 2Q Durante o processo de liquidação, o liquidante exercerá as
competências atribuídas ao Presidente do IPC, cujo mandato, juntamente com o do Vice-presidente, encerrar-se-á com a sua posse.
8 3g Encerrar-se-ão, igualmente, com a posse do liquidante, os
mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Consultivo do
WC, a j a s atribuições serão exercidas pela Mesa do Congresso Nacional.
4 4g É extinta a Assembléia Geral do IPC.
COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997
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$ 5Q As funções de consultoria e assessoramento jurídico e técnico do IPC durante o processo de liquidação serão exercidas pelos
órgãos próprios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme dispuser a Mesa do Congresso Nacional.

Art. 2Q Compete ao liquidante, além do previsto nos $6 lge 2O
do artigo anterior e no 6 lQ
do art. Iada Lei ng 9.506, de 1997:
I - arrecadar, mediante termo próprio, os livros e documentos da entidade;
I1 - levantar os contratos e convênios firmados pela entidade, para submeter a Mesa do Congresso Nacional, uma proposta de
rescisão ou aditamento daqueles que entender necessários;
111 - efetuar o inventário dos bens móveis, confrontando-o
com os registros pertinentes do Instituto, encaminhando uma proposta de sua destinação final a Mesa do Congresso Nacional;
IV - efetuar o arrolamento dos bens imóveis e encaminhá-lo a
Mesa do Congresso Nacional, com uma proposta de sua transferência a
responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
V - articular-se com a administração da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, especialmente com a finalidade de transferir-lhes os direitos e obrigações do IPC;
VI - apresentar 3 Mesa do Congresso Nacional relatórios
mensais de suas atividades;
VI1 - praticar os atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de pessoal, da entidade extinta, que conservará a sua denominação, seguida da expressão
.em liquidação.;
VI11 - restituir a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal
os hens desnecessários ao processo de liquidação;
M - devolver ao órgão de origem os servidores não envolvidos no processo de liquidação;
X - efetuar o levantamento e a atualização das contribuições efetuadas pelos segurados do IPC, encaminhando-os a apreciaçâo da Mesa do Congresso Nacional, para os fins do ressarcimento de
que trata o $ 5edo art. 1" da Lei nQ9.506, de 1997;
XI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela
Mesa do Congresso Nacional para ultimar o processo de liquidação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997

9457

5 1~0 liquidante perceberá remuneração idêntica a devida ao

Executivo do IPC, que será custeada com recursos do próprio
InStitUtQ.
29
O liquidante será substituído, em suas faltas e impedimentos, por servidor designado pela Mesa do Congresso Nacional.

Art. 3 2 Caberá aos órgãos próprios da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal promover a devolução das contribuições dos segurados do IPC, prevista no § 59do art. lQ
da Lei n9 9.506, de 1997.
19 Dos valores referentes a devolução das Contribuições de
cada segurado serão descontados os respectivos débitos com o IPC,
acrescido dos eventuais encargos contratuais.

5 2Q A Câmara dos Deputados e o Senado Federal preverão em
suas propostas orçamentárias para o exercício financeiro de 1999,
dotação específica para fazer face a devolução das contribuições de
que trata este artigo.
Art. 49 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por intermédio de seus órgãos próprios, assumirão, progressivamente, a
partir da posse do liquidante até 1"de fevereiro de 1999, o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder pelo IPC, de conformidade
com a Lei no 9.506, de 1997, que permanecerão regidos pela Lei n"
7.087, de 29 de dezembro de 1982, e legislação complementar.

0 lQ O liquidante do IPC se articulará com os órgãos próprios
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com vista a assegurar a transferência das obrigações do IPC com os seus segurados, de
modo que não haja descontinuidade.
5 2g Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto neste
artigo, as administrações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal designarão servidores para acompanhar o processo de
transferência das obrigações do IPC com os seus segurados.
Art. 5Q Caberá a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
conforme o caso, por intermédio de seus órgãos próprios, conceder e
administrar os benefícios a serem concedidos dentro do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, de conformidade com o que dispõem o art. 2ge seguintes da Lei n" 9.506, de 1997.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Y. 189, n. 12, t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997
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&. d Cada Casa do Congresso Nacional promoverá a adaptação de sua estrutura administrativa, bem como disporá sobre os
procedimentos necessários para dar cumprimento ao disposto nos
arts. 3,4"e 9.
Art. 79 Ressalvado o previsto na Lei nQ9.506, de 1997, é vedada a concessão, pelo IPC, a partir da publicação desta resolução, de
qualquer tipo de benefício a seus segurados.
Art. 8Q O patrimônio do IPC será distribuido entre as Casas
do Congresso Nacional, na proporção de duas terças partes h Câmara dos Deputados e uma terça parte para o Senado Federal.

Art. gQ A Mesa do Congresso Nacional expedirá as normas
complementares necessárias a aplicação desta resolução.
Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

SENADO FEDERAL
Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ121, DE 1997
Autoriza o Estado do Piaui a contratar
operação de crédito consubstanciada nos
contratos de crédito, confissão e nouação de
divida e outras auenças, com interueniência
d a União, celebrados e m 28 de agosto de
1997, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado do Piaut, e ao
amparo do Programa de Apoio r3 Reestmturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997
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0 SENADO FEDERAL resolve:
b.
1Q É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de

crédito consubstanciada nos contratos de cessão de crédito, confissão
e novação de dívida e outras avenças, firmado entre a Caixa Econômica Federal (CEF), o Estado do Piauí e OS bancos cedentes, com interveniência da União, em 28 de agosto de 1997, com base no protocolo
de acordo firmado entre a União e o Estado do Pia&, e ao amparo do
Programa de Apoio ã Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2O A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras básicas:
a ) saldo total da dívida: R$ 32.048.152,50 (trinta e &i's milhões, quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais-e cinqüenta
centavos), apurado em 28 de fevereiro de,1997;
b ) encargos: correspondentes =o custo de captação médio da
CEF, acrescido de juros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês),
calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizado mensalmente, sendo refurados trimestralmente com base no último balancete da CEF;
c ) comissão de crédito: 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por
cento ao ano), sobre o valor da aquisição do crédito, incorporadapro
rutu tempore mensalmente ao saldo devedor da operação;
d ) garantia: a ser concedida pela União;
e ) contragarantias: receitas próprias e as transferências
constitucionais;
f ) condições de pagamento:
- amortização: pela Tabela Price, em doze prestações mensais
e consecutivas, a partir do término da carência de quatro meses, contados da data de assinatura do contrato;
- durante o período de carência: o valor apurado dos encargos
será Capitalizado ao saldo devedor.
Art. 3B Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1997.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997
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Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁON" 122, DE 1997
Autoriza a elevaçáo temporária do limite de endiuidamento do Estado da Paraiba
para que possa contratar operaçáo de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), no ualordeR$23.000.000,00(vintee
três milhões de reais), para execução deprojetos de infra-estrutura e desenvolvimento
institucional naquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1* É o Estado da Paraíba autorizado, nos termos da Resolução nQ69, de 1995, do Senado Federal, a elevar temporiariamente
o seu limite de endividamento, para que possa contratar operação de
crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), no valor de
R$23.000.000,00(vinte e três milhões de reais).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
serão destinados a execução de projetos de infra-estrutura e desenvolvimento institucional, compreendendo as áreas de transportes,
saneamento, administração de resíduos sólidos, recuperação do
patrimônio histórico e proteção e recuperação ambientai, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodeh/NE).
Art. 2g A operação de crédito será realizada sob as seguintes
condições:
a) valor pretendido: R$23.000.000,00 (vinte e três milhães de
reais);
b) taxa de juros: 11%a.a. (onze por cento ao ano);
c) indexador: correção cambial;
d ) garantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
e) destinação dos recursos: execução de projetos de infra-estrutura e desenvolvimento institucional, compreendendo as áreas de
transportes, saneamento, administração de resíduos sólidos, recuperação do patrimônio histórico e proteção e recuperação ambiental;
fi condiçljes de pagamento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12,t. 2,p. 9455-9489, dez. 1997
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- do principal: em duzentas e quarenta parcelas mensais, após
carência de dois -0%
- dos juros: exigíveis mensalmente, sem período de carência.
Art. 3 9 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua
publicação.
&. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,

ANTONIO CARLOS MAGALHAFS, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃONQ123, DE 1997 ("1
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de refinanciamento de divida imobiliária do Estado, consubstanciada no
contrato de confissão, assunção e refinnnciamento de dividas, celebrado com a União em
16 de outubro de 1997, com base noprotoco10 de acordo firmado entre a União e o Estado do Ceará, no âmbito do Programa de
Apoio a Reestruturaçâo e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l9 É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de
refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, consubstanciada no
contrato de confissão, assunção e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União em 16 de outubro de 1997, com base no
protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado do Ceará,
no âmbito do Programa de Apoio A Reestruturação e a o Ajuste
Fiscal dos Estados.
(*) Republicada no DO de 10.12.1997 (pág. 9791 desta obra).
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&. 2a A operação de crédito referida no artigo anterior terá
as seguintes condições financeiras:
a) saldo da dívida mobiliária: R$114.081.352,60 (cento e catorze
d õ e s , oitenta e um mil,trezentos e cinqüenta e dois reais e sessent a centavos), em 16 de outubro de 1997, sendo R$ 102.916.824,76
(cento e dois milhões, novecentos e dezeseis mil, oitocentos e vinte e
quatro reais e setenta e seis centavos), o valor a ser refinanciado e
R$11.164.527,84 (onze milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), o valor correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado do Ceará,
nos termos dos $3 22a 4gdo art. 3Qda Lei no9.496, de 11de setembro
de 1997;
b ) encargos:
- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c ) prazo: quinze anos;
d ) garantias: receitas próprias do Estado, transferências do
Fundo de Participação dos Estados (FPE)e os créditos de que trata a
Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
e ) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: equivalente a R$20.583.364,95
(vinte milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos sessenta
e quatro reais e noventa e cinco centavos), com recursos oriundos
do produto da alienação de ações da Companhia Elétrica do Ceará (Coelce), os quais serão objeto de registro em uma conta gráfica no Tesouro nacional, de responsabilidade do Estado, cujo saldo
devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento;
- amortização: pela Tabela Price, limitadas a um doze avos de
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da Receita Líquida
Real do Estado.
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado do Ceará
das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras acordadas em seu programa de reestruturação e de ajuste fisCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Y. 189, n. 12, t. 2 , p. 9455-9489, dez. 1997
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cal, implicará, enquanto persistir O descumprimento, a substituição
dos encargos financeiros referidos neste artigo por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária federal,
acrescido de juros de mora de 1%a.a. (um por cento ao ano), e a
elevação do limite de dispêndio para 15,5% (quinze inteiros e
décimos por cento) da Receita Líquida Real do Estado.

&t. 3' A Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central
do Brasil remeterão, semestralmente, ao Senado Federal, relatório detalhado de avaliação do cumprimento, pelo Estado, das condições, exigências, metas e demais obrigaç6es nos contratos referidos no art. ,'l a partir da promulgação desta resolução.
h.
4g Os compromissos constantes do Programa de Apoio A
Reestruturaçáo e ao Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, bem como
as demais condições, metas, exigências e obrigações constantes dos
contratos referidos no art. l', constituem partes integrantes desta
resolução.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6% Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃONQ124, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de Anchieta - ES a realizar operação de crédito
junto a Caixa Econômica Federal (CEF), no
ualor de R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), cujos recursos, oriundos do
FGTS, seráo destinados a construção de
unidades habitacionais no Conjunto Padre
José de Anchieta, naquele Municipio.
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0 SENADO FEDERAI, resolve:
&. 1" É a Prefeitura Municipal de Anchieta (ES) autorizada,
t e m o s da Resolução ng 69, de 1995, do Senado Federal, a eontratar operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal (CEF), no
valor de R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), cujos reeursos, oriundos do FGTS, serão destinados a construção de unidades habitacionais no Conjunto Padre José de Anchieta, naquele Município.
Art. 2g A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada com as seguintes características e condições financeiras:
a ) valor pretendido: R$ 350.000,OO (trezentos e cinqüenta mil
reais), a preços de 30 de julho de 1997;
b) vencimento da operação: 30 de dezembro de 2008;
c ) taxa de juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
d ) indexador: índice de atualização do FGTS;
e ) destinação dos recursos: construção de sessenta unidades
habitaeionais no Conjunto Padre José Anchieta, no Município de
Anchieta (ES);
f, garantia: cotas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e do ICMS;
g) Condições de pagamento:
- do principal: em cento e vinte parcelas mensais após earência de oito meses;
- dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive no período de
carência;
h ) taxa de administração do agente financeiro: 1% a.a. (um por
cento ao ano), cujo valor é fmado por um prazo de doze meses, ou por
outro que vier a ser estipulado pelo Conselho Curador do FGTS, e
0,12% (doze centésimos por cento) durante o penodo de carência;
i) taxa de risco de crédito: 1% a.a. (um por cento ao ano);
j) período de liberação: em seis parcelas mensais sucessivas;
1) regulamentação: sujeita as disposições contidas na Resolução
ng 2.388, de 22 de maio de 1997, do Conselho Monetário Nacional;
rn) autorização legislativa: Lei Municipal n" 203, de 13 de fevereiro de 1997.
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M . 39 A autorização concedida por esta resolução deverá ser
no prazo mámmo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
&. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADORANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO

CARLOSMAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁON9 125, DE 1997
Autoriza a União a celebrar contrato de
financiamento com a empresa húngara Medicor Comercial S.A., no valor de US$
50,000,000.00(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinados às organizações militares de saúde doMinistériodo
Exército.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l9 É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com a empresa húngara Medicor
Comercial S.A., mediante contrato de compra e venda com finaneiamento de bens, no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), destinados as organizações militares de
saúde do Ministério do Exército.

Art. 29 A operação de crédito a que se refere o artigo anterior
será realizada com as seguintes características e condições:
a) contratante: República Federativa do Brasil;

b) contratada: Medicor Comercial S.A.;
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c) órgão executor: Ministério do Exército;
d ) natureza da operação: compra e venda com financiamento;
e) valor: US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), sendo:
- valor financiado: US$ 42,500,000.00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);

- downpuyment: US$7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos
mil dólares norte-americanos);
fi juros: 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao
ano) lixos;
g) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
h ) condições de pagamento:
- do down puyment: após a confirmação do registro da operação no Registro de Operações Financeiras (ROF);
- do principal: em catorze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira dezoito meses
após a data do recebimento provisório dos bens pela Comissão de Recebimento de Materiais do Estrangeiro do Exército (CRME);
- dos juros: semestralmente vencidos, calculados a partir da
data de cada recebimento provisório dos bens pela CRME, vencendo-se o primeiro pagamento seis meses após o recebimento pela
CRME;
i) finalidade: equipar as organizações militares de saúde do Ministério do Exército.
Art. 3Q Aautorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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F ~ Ç Osaber que oSENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
C ~ L O mGALHAF,S,
S
Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃONQ126, DE 1997

Autoriza o Estado de Sáo Paulo a emitir, por intermédio de ofertas públicas, Le.
tras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTSP), destinando-se os recursos ao giro de sua diuida mobiliária com
vencimento em dezembro de 1997.

0 SENADO FEDERAL resolve:
&., 19 É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da Resolução n* 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTSP),para giro de sua dívida mobiliária com vencimento em dezembro de 1997.
Art. 2g A emissão deverá ser realizada nas seguintes
condições:
a ) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
ng 3, deduzida a parcela de 2%(dois por cento);
b ) modalidade: nominativa-transferível;
c ) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei n*2.376, de 25 de novembro de 1987;
d ) prazo: cinco anos;
e ) valor nominal: R$ 1,OO (um real);
fl características dos títulos a serem substituídos:

--Título
521825

Vencimento
15.12.1987

Quantidade
2.906.996.864.396

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

I

I

Colocação

Vencimento

15.12.1997

15.12.2002

Título
521826

Data-Base
15.12.1997
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h) forma de colocação: mediante ofertas públiw, nos termos da Resolu@on9 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil,
i) autorização legislativa: Lei n" 5.684, de 28 de maio de 1987,
Decretos n% 29.526, de 18 de janeiro de 1989, e 30.261, de 16 de
agosto de 1989.
1* A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
0 ZQ O Estado de São Paulo encaminhará ao Senado Federal,
para exame da comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente a oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resolução, bem como a cadeia de.emissôes desde a origem da dívida.
Art. 3Q O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, até o décimo dia de cada mês, todos os registros de compra e venda, em todas
as modalidades dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação de venda definitiva.
Art. 4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N* 127, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais, a
elevar temporariamente os seus limites de
endiuidamentopara realizar emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos serão destinados aogiro da divida mobiliária
uenciuel no primeiro semestre de 1998.
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0 SENADO FEDERAL resolve:

&. 19 É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos
da Resolução n* 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar temporariamente os seus limites de endividamento para realizar emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado e Minas Gerais
(LFTMG).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no primeiro semestre
de 1998.

ATt. 29 A operação de crédito realizar-se-á sob as seguintes
condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
ng 3, deduzida a parcela de 2%(dois por cento);

b ) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei no2.376, de 25 de novembro de 1987;

d ) prazo: até cinco anos;
e)

vaiar nominal: R$l,OO (umreal) - Selic;

fl caractedsticas dos títulos a serem substituídos:
~ _ _ _ _ _Selie
_______
lKtUl0

511823

.

Vencimento
'1.1.1998

Quantidade
780.192.105.607

611826

1.2.1998

1.001.763.929.855

511826

1.3.1998

1.195.090.250.036

511826
511824

1.4.1998
1.5.1998

1.791.931.896.110
496.889.823.817

511826

1.6.1998

108.353.090.008
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g,

de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

h) forma de coIm@o: mediante ofertas públicas, nos temos da Re-

soluçao n" 565,de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de junho de 1988,
Decreto n" 29.200, de 19 de janeiro de 1989, e Resolução n' 1.837, de
23 de janeiro de 1989.

8 1" Apublicação do anúncio do leilão por oferta dos títulos refe,+dos neste artigo Será feita com antecedência mínima de três dias
de sua realização.
8 2" O Estado de Minas Gerais encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda documentação referente A oferta dos títulos emitidos ao amparo desta resoluçáo, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.
3e O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, a t é o décimo dia de cada mês, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros de compra e venda, em todas
as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua
publicação.
m. 5* Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
senado Federal, 10 de dezembro de 1997

m.

m.

SENADORANTOMOCARLOS ~ G - S
Presidente do Senado Federal

zi,

uiS
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~
~saber
$ que
0
o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS U G m H A E S , Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃONQ128, DE 1997
Autoriza o Estudo de Mato Grosso do
Sul a contratar operaçáo de crédito junto a
Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Apoio a Reestruturaçáo
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$40.000.000,00(quarenta milhões
de reais).

0 SENADO FEDERAL resolve:

&t. 1Q É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a contratar operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal (CEF),
no âmbito do Programa de Apoio A Reestruturaçáo e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$40.000.000,00(quarenta milhões de reais).

8 1 e Os recursos referidos neste artigo destinam-se, integral e
obrigatoriamente, a financiar o Programa Especial de Incentivo ao
Desligamento Voluntário do Poder Executivo.
$ 2* A utilização dos recursos referidos neste artigo para fins
diversos do autorizado por esta resolução implicará o vencimento
imediato da totalidade da operação de crédito de que trata esta norma, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao caso.

Art. 2g A operação de crédito terá as seguintes condições financeiras básicas:
a) valor pretendido: R$ 40.000.000,OO (quarenta milhões de

reais);
b) encargos financeiros:

- sobre os saldos devedores atualizados, incidirão, a partir da
data em que os recursos estejam colocados A disposição do beneficiáfio, encargos financeiros equivalentes ao custo de captação médio da
CEF,apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de
'201. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 12,t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997
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liberação da primeira parcela, acrescido de 0,5% a.m. (cinco décimos
por cento ao mes);
- os encargos serão capitalizados mensalmente e prefixados
trimestralmente, com base no último balancete da CEF;
- a CEF fará jus a comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5%(um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do
crédito aberto, incidente no ato da liberação de cada parcela;
c) condições de pagamento:
- a dívida será paga em quatorze prestações mensais consecutivas, calculada com base na Tabela Price;
d ) garantia: a ser concedida pela União;
e) contragarantia: recursos provenientes das receitas próprias,
cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados (FPE), créditos
previstos na Lei Complementar nQ87, de 13 de setembro de 1996, e
outras garantias em direito admitidas;
fl destinação dos recursos: financiar o programa de ajuste do
quadro de pessoal (Programa Especial de Incentivo ao Desligamento
Voluntário do Poder Executivo), do Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONiO CARIDS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que oSENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ng129, DE 1997
Autoriza a eleuação temporária dos limitesdeendiuidamentodo Estado doRiode
Janeiro para que possa emitir, mediante
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesourodo Estadodo Rio& Janeiro (LFTRJ),
destinando-se os recursos ao giro de sua divida mobiliária com uencimento noprimeiro semestre de 1998.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 12,t. 2,p. 9455-9489, dez. 1997
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0 SENADO FEDERAL resolve:

h t . 19 E o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução nQ69, de 1995, do Senado Federal, a elevar os limites
de endividamento e comprometimento previstos na mesma resoiução, para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro das parcelas de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro semestre de 1998.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a ) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
ng 3, deduzida a parcela de 2%(dois por cento);

b ) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25 de novembro de
1987;

d ) prazo: cinco anos;
e ) valor nominal: R$I,OO (um real);

fl características dos títulos a serem substituídos:

1

541826

1.3.1998

541826

1.4.1998

692.289.613.727

541824

1.5.1998

903,595,733,287

1.6.1998

1.182.684.670.251

539.398.283.479

~

541826
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Selie
Colocaçáo

Vencimento

Titulo

Data-Base

2.1.1998

1.1.2003

541825

2.1.1998

2.2.1998

1.2.2003

541825

2.2.1998

2.3.1998

1.3.2003

541825

2.3.1998

1.4.1998

1.4.2003

541826

1.4.1998

4.5.1998

1.5.2003

541823

4.5.1998

541826

1.6.1998

~

~~~

1.6.1998

1.6.2003
_____

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 1.389, de 28 de novembro de
1988.
5 lQ A publicação do anúncio do leilão para oferta dos títulos
referidos neste artigo será feita com antecedência mínima de três
dias de sua realização.
B 2Q O Estado do Rio de Janeiro encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a documentação referente a oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
resolução, bem como a cadeia de emissões desde a origem da dívida.
Art. 3g O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, até o décimo dia de cada mês, todos os registros de compra e venda, em todas
as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da venda definitiva.
Art. 4" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e quarenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 5g Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.

SENADOR A " I 0 O
S MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO

cmLosMAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON* 130, DE 1997

Autoriza o Municipio de São Paulo a
emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Municipio de
SBo Paulo (LFTMSP), destinando-se os recursos aogiro de sua diuida mobiliáriu com
vencimento no primeiro semestre de 1998.

0 SENADO FEDERAL resolve:
m. lQ É o Município de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução no 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), para giro de
sua &vida mobiliána com vencimento no primeiro semestre de 1998.
m. 2* Aemissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante a aplicação da Emenda ConstitucionQ3, com a rolagem de 100%(cem por cento);
b) modalidade: nominativa-transferívek
c ) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT),criadas pelo Decreto-Lei n92.376, de 25 de novembro de 1987;
d ) prazo: até cinco anos;
e ) valor nominal: R$l,OO (um real), se Selic e R$ 1.000,OO(um
mil reais), se Cetip;
fi características dos títulos a serem substituídos:
~

-

Selie
Título

Vencimento

691096

2.1.1998

691096

1.2.1998

13.865.553
13.909.874

691094

1.4.1998

14.275.4 85

Quantidade
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r

Cetio
Título

!

!

!

Vencimento

Quantidade

1.6.1998

4. O O9.9 O 6.6 32

P

Cetip
Colocapão

Vencimento

1.6.1998

1.6.2003

Título
P

Data-Base
1.6.1998
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suntosEconômicos, todos OS registros de compra e venda, em todas
as modalidades, dos títulos emitidos com base nesta resolução, efetuados no mês anterior, até a efetivação da compra definitiva,
k t . 40 A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.

&.

59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que oSENAD0 FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO

CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON" 131, DE 1997
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de refinanciamento de divida do
Estado, consubstanciada no contrato de
confissão, assunção, consolidação e refinanciumento de dividas, celebrado com a União
em lGdedezembrode1997, com base no Protocolo de acordo firmado entre a União e o
Estado da Bahia, no âmbito do Programa
de ApoioaReestruturaçãoe ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1* É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação de
refmanciamento de dívida do Estado, consubstanciada no contrato
de confissão, assunçáo, consolidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União em lQde dezembro de 1997, com base no Protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado da Bahia, no âmbito do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
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Art.
A operação de crédito terá as seguintes condições
financeiras:
a) valor da dívida a ser adquirida pela União: R$959.662.780,99
(novecentos e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil,setecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), relativos ao
valor da dívida mobiliária, existente em 27.11.97, e contratos firmados com a Caixa Econômica Federal (CEF). Deste valor será deduzida a parcela correspondente ao subsídio concedido pela União ao Estado, nos termos do art. 3", $9 2"a 4Q,da Lei nc9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo refinanciada apenas R$ 906.827.646,56 (novecentos e seis milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos);
b ) encargos:
- juros: 6%a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: trezentos e sessenta prestações mensais e consecutivas;
d ) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n987,
de 13 de setembro de 1996;
e ) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: para efeito de pagamento extraordinário de principal e encargos do refinanciamento, o Estado
promoverá amortização equivalente a 20% (vinte por cento) do valor
da dívida mobiliária estadual, no valor de R$152.245.697,40 (cento
e cinqüenta e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), com recursos provenientes da alienação das ações do Baneb;
- amortização: em parcelas mensais, pela TabelaPrice, limitadas a 1/12 (um doze avos) de 13%(treze por cento) da Receita Líquida Real do Estado.
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado da Bahia das
obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo
atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12,t. 2 , p. 9455-9489,dez. 1997

acordadas em seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos
encargos financeiros referidos neste artigo por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida mobiliária interna do Governo Federal, acrescido de juros de mora de l%a.a. (um por cento
ao ano), e a elevação do limite de dispêndio para 17%(dezessete por
cento)da Receita Líquida Real do Estado.

m. 3Q É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação
de íinanciamentojunto a União, no valor de até R$1.252.000.000,00
(um bilhão, duzentos e cinqüenta e dois milhões de reais), posição
em 31 de outubro de 1997.
8 1" Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento de ajustes prévios necessários a privatização do Baneb e a transformação do Desenbanco em agência de fomento, conforme o disposto na Medida Provisória nQ1.590-17, de 20 de novembro de 1997.
29 O saldo devedor do financiamento previsto neste artigo se
incorporará a parcela referida no art. lQdesta resolução, aplicando-se,
ainda as mesmas Condições previstas para aquele reíinanciamento.
Art. 4" A Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central do
Brasil remeterão, semestralmente, ao Senado Federal, relatório detalhado de avaliação do cumprimento pelo Estado, das condições,
exigências, metas e demais obrigações nos contratos referidos nos
arts. lQ
e 3Q,a partir da promulgação desta resolução.

Art. 5Q Os compromissos constantes do Programa de Apoio A
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal do Estado da Bahia, bem como as
demais condições, metas, exigências e obrigações constantes dos
contratos referidos nos arts. lQ
e 3Q,constituem partes integrantes
desta resolnção.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7Q São revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADORANTONO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
~-
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Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CmLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N9 132, DE 1997
Autoriza a República Federativa d o
Brasila contratar operação de crédito ezterno com o Banco Internacionul para Reconstruçúo e Desenuoluimento (Bird), m ualor
equivalente a US$20,000,000.00(vinte miIhóes de dólares norte-americanos), deprincipal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuaçáo do
Banco Central do Brasil.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É autorizada a República Federativa do Brasil, nos
termos da Resolução n996, de 1989, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no vaiar equivalente a US$
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil.
Art. 2" A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a ) mutuário: República Federativa do Brasil;

b ) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) executor: Banco Central do Brasil;
d ) valor: equivalente a até US$20,000,000.00(vinte milhões de
dólares norte-americanos), de principal;

e) finalidade: financiar, parcialmente, o Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil;
~~
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fi juros: no início de cada período o mutuário pagará, sobre o
saldo devedor e a partir de cada desembolso,juros com base na Libor
acrescida de:
- 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano); e
- menos (ou mais) a margem média ponderada para cada pedodode juros, abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas
em Londres ou de outras taxas de referência para depósitos de seis
meses, relativas aos empréstimos pendentes do Bird, ou as parcelas
dos mesmos alocadas pelo Banco para proporcionar recursos a empréstimos e moeda única ou parcelas dos mesmos por ele concedidos
e que incluam a quantia desembolsada para o referido período de ju,
como uma porcentagem anual;
r o ~expressa
g) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado contada
a partir de sessenta dias da data de assinatura do contrato;
h ) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais consecutivas e
iguais no valor de US$ 1,000,000.00 (hum milhão de dólares norteamericanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março de
2003, e a última em 15 de setembro de 2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderáo ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 3g A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. lg deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contados da data da publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que oSENN)O FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 133, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
elevar temporariamente, e em caráter excepcional, os limites estabelecidos no art.
4$, incisos I e II, da Resoluçáo no 69, de
1995, do Senado Federal, e a contratar operaçâodecréditojunto a Companhia Valedo
Rio Doce S.A., no valor de R$9.264.666,46
(nove milhões, duzentos e sessenta e quatro
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centauosi.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l9 É o Estado de Minas Gerais autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, os limites estabelecidos no
art. 49,inciso I e 11,da Resolução nQ69, de 1995, do SenadoFederal, e
a wntratar operação de crédihjunto ã Companhia Vale do Rio D o e SA,
no valor de R$9.264.666,46 (nove milhões, duzentos e sessenta e quatro
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento das seguintes obras e programas:
I - Programa de Mobilização Comunitária do ServiçoVoluntário de Assistência Social (Servas) - R$1.264.666,46 (um milhão,
duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
quarenta e seis centavos);
I1 - obras na rodovia MG-120, no trecho Riacho de Machados
-BR 251 -R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais);
111 - obras no trecho BR-116, entroncamento de Tumiritinga CapitãoAndrade-Itanho~-R$1.OOO.OOO,OO (um milhão de reais);
IV - obras na rodovia MG-232, no trecho Mesquita - SantanadoParaíso-R$2.200.000,00(doismilhõeseduzentosmilreais~;
V - obras na rodovia que liga Dionísio a São Domingos do
Prata - R$ 1.000.000,00(um milhão de reais);
Vi - Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12,t. 2, p. 9455-9489, dez. 1997

9483
Art. Z9 A operação de crédito terá as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$9.264.666,46(nove milhões, duzentos e
sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e
seis centavos);
b ) encargos:
- no prazo de carência:juros de 1%a.a. (um por cento ao ano);
- durante as amortizações:juros de 3% a.a. (trêspor cento ao ano);
- reajuste do saldo devedor: 80% (oitenta por cento) da variação do IGP-M no período compreendido entre a liberação do mútuo e
a amortização de cada parcela;
c ) condições de pagamento:
- do principal: em dezesseis parcelas semestrais, após carência de quatro semestres:
- dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive no período de
carência;
d ) garantias: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Art. 3 O Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997.

SENADOR A " I 0 CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art.
48,item 28,do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ng 134,DE 1997
Autoriza o Estado do Pararuí a contraiar
eprestar contragarantiaa operaçãodecrédito
externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), com o aval da União,
no valor de US$100,000,000.00(cem milhóes
de dólares norte-americanos), de principal,
destinando-se os recursos ao finnnciamento
parcial do Programa de Expansão, Melhoria
e Inovação do Ensino Médio M Paraná.
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O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lg É autorizado o Estado do Paraná, nos termos da Resolução no 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar e prestar contragarantia a operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 100,000,000.00
(cem milhões de dólares norte-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Expansão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio do Paraná (Proem).
Art. 2 O É autorizada a União, nos termos da Resolução ng 96,
de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia na operação de crédit o externo de que trata o artigo anterior.
Art. 3O Aoperaçáo de crédito externo de que trata o art. lgtem
as seguintes características:
a) valor pretendido: US$100,000,000.00 (cem milhões de d61ares norte-americanos), de principal;
b ) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo a
uma taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo custo
dos empréstimos qualificados tomados pelo BID durante o semestre
anterior, acrescida de uma percentagem anual, que o BID furará periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
d ) garantidor: República Federativa do Brasil;
e ) contragarantias: o Estado do Paraná vinculará as cotas de
repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos
arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos termos
do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal;
fl destinaçáo dos recursos: Projeto de Expansão, Melhoria e
Inovação no Ensino Médio do Paraná (Proem);
g) condições de pagamento:
- do principal: em prestações semestrais, consecutivas e, tant o quanto possível, iguais. Aprimeira prestação deverá ser paga na
primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma
vez transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para
o desembolso final do empréstimo e a última até 23 de maio de 2022;
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- dos juros: semestralmente vencidos, em 23 de maio e 23 de
novembro de cada ano, a partir de 23 de novembro de 1997;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, em 23 de
maioe 23 de novembro de cada ano.
g 1~ Do valor do financiamento se destinará a quantia de US$
1,o00,000.00 (um milhão de dólares norte-americanos) para atender
despesas de inspeção e supervisão geral do credor, que será desembolsa& em prestações trimestrais e, tanto quanto possível, iguais, ingressandona conta. do credor independentemente de solicitação do mutuário.
g 2Q As datas estipuladas para repagamento poderão ser
prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 4Q A contratação da operação de crédito externo de que
trata o art. lg,assim como a prestaçáo da garantia da União, serão
efetivadas no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado
da data da publicação dessa resolução.
Art. 5g Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADOR ANTONíO CARLOS AIIAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Ng 135, DE 1997
AutoFiza o Estudo do Paraná a c o n t x lar, com o aual da União, operação de crédito

externo, no ualor total equiualente a F
23.686.000.000,00 íuintee três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões de ienes japoneses),
entre o Estado do Paraná e o The Overseas
Economic Cooperation Fund íOECFi (Fundo
de Cooperaçáo Econômica Ultramarina), destinada ao financiamento, parcial, do Projeto
de Sanea.mentoAmbienta1 do Estado do Para.
ná (Parunasan), aserexecutadopela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
~

~~~
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0 SENADO FEDERAL resolve:
Art. l9 É o Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução nQ69, de 1995, do Senado Federal, a contratar e conceder contragarantia a operação de crédito externo com o The Ouerseus Eeonornic Cooperution Fund (OECF) (Fundo de Cooperação Econômica
Ultramarina), no valor total equivalente a Y 23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões de ienesjaponeses).
Parágrafo único. A operação de crédito externo autorizada
neste artigo é destinada ao financiamento, parcial, do Projeto de Saneamento Ambienta1 do Estado do Paraná (Paranasan),a ser executado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
É a União autorizada, nos termos da Resolução n996,
Art.
de 1989, do Senado Federal, a conceder aval a operação de crédito
externo autorizada pelo artigo anterior.

Art. 3Q A operação de crédito realizar-se-á sob as seguintes
condições:
a) valor pretendido: 'fT 23.686.000.000,00 (vinte e três bilhões,
seiscentos e oitenta e seis milhões de ienes japoneses), equivalentes
a R$ 221.954.400,ZO (duzentos e vinte e um milhões, novecentos e
cinqüenta e quatro mil,quatrocentos reais e vinte centavos), cotados
em 30 de junho de 1997;
b ) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) contragarantia: receita própria e cotas-partes das transferências constitucionais referidas nos arts. 157 e 159 da Constituição
Federal;

4 juros: 4%a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o saldo devedor
do principal, a partir de cada desembolso, exceto quando a parte do
empréstimo for destacada para cobrir pagamentos a consultores,
caso em que a taxa será de 2,3% a.a. (dois inteiros e três décimos
por cento ao ano) sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso;
e) juros de mora: 3%a.a. (três por cento ao ano) acima da taxa

operacional;
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fi disponibilidade: oito anos a partir da data de entrada em vido
acordo do empréstimo;
gor
g) destinaçáo dos recursos: financiamento de parte do Projeto
de Saneamento Ambienta1 do Paraná (Paranasan);
h) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e sete parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o período de
de sete anos;
- dos juros: semestralmente vencidos.

m. 4Q A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e quarenta dias, contado de sua
publicaçáo.
m. 50 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.
SENADORANTOMOCARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o-SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOSMAGALHAES, Presidente, nos termos do art. 48,item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 136,DE 1997
Autoriza o Estado do Paraná a contratar e prestar contragarantia a operação &
credito externo, com o aval da União,junto
ao Banco Internacional para Reconsinlção
e Desenuoluimento (Bird), no valor de US$
175,000,000.00(cento e setenta e cinco milhóes de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao Programa de Alluio
&PobrezaRural e Gerenciamentode Recursos Naturais -Paraná 12 Meses.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É autorizado o Estado do Paraná, nos termos da Resolução n*69, de 1995,do Senado Federal, a contratar e prestar contragaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189,n. 12,t. 2,p. 9455-9489,dez. 1997
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rantia a operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$
175,000,000.00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares norteamericanos), destinando-se os recursos ao Programa de Alívio a
Pobreza Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná
12 Meses.
É a União autorizada, nos termos da Resolução ng 96,
Art.
de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia na operação de crédit o externo de que trata o artigo anterior.
Art. 3g Aoperação de crédito externo de que trata o art. lg tem
as seguintes características:
a ) valor pretendido: US$175,000,000.00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);

b ) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualifzed Borrowings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;

d ) garantidor: República Federativa do Brasil;
e ) contragarantias: o Estado do Paraná vinculará as cotas de
repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos
arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos termos
do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal;
fl destinação dos recursos: Programa de Alívio a Pobreza Rural
e Gerenciamento de Recursos Naturais - Paraná 12 Meses;

g ) condições de pagamento:

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$8,750,000.00 (oito milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 2001 e a última em 15 de abril de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano;
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- da comissão de Crédito: Semestralmente vencida, em 15 de
e 15 de outubro de cada ano.

p&grafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas Para manter correlação com a efetiva data de
assinatura do contrato.
A&,. 4Q A contratação da operação de crédito externo de que
trata o art. I', assim como a prestação da garantia da União, serão
efetivadas no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado
da data da publicação desta resolução.
A&,. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997.

SENADOR A " I 0 CARLOS MAGALHÁES
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO Ng2.411, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997
Promulga a Convenção Interamericana
sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, c o n
cluidaem Monteuidéuem8demaiode 1979.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que a Convenção Interamericana sobre Eficácia
Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros foi
concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo no 93, de 20 de
junho de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 14 de junho de 1980;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção em 27 de novembro de 1995, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 27 de dezembro de 1995, na forma de seu artigo 11,
DECRETA
Art. lg A Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, concluída
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2 , p. 9491-9587, dez. 1997

em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, apensa por cópia ao presente
decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. Ze O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1997; 176*da Independência e 10g9
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
João Augusto de Médicis
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1997, págs. 28436128437.

DECRETO Ns 2.412, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997
Institui o Regime Aduaneiro Especial
de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recofl.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso Iv,da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
93 do Decreto-Lei n* 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo art.3edo Decreto-Lei n92.472, de 1*de setembro de 1988,
DECRETA
o Regime Aduaneiro Especial de EnFica
instituído
Art. 1*
treposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof),nos termos
deste decreto.
Art. 29 O Recof permite importar, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operação de
industrialização de produtos destinados a exportação.
8 le Parte da mercadoria admitida no Recof, no Estado ou incorporada ao produto resultante do processo de industrialização, poderá ser despachada para consumo.
4 Z9 As mercadorias admitidas no regime poderão ter, ainda,
uma das seguintes destinações:
a) exportação;
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b) reexportação;
c ) devolução;

d ) destruição.

m. 39

As mercadorias poderão ser importadas com ou sem
cambial.

&. 40 O licenciamento das mercadorias, quando exigfvel, deá
ver ocorrer previamente a sua admissão no regime, dispensado
esse procedimento por ocasião do despacho para consumo.
Art. 5e O prazo de suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação será de até um ano, prorrogável, no máximo,
por mais um.

Art. 6Q Poderão habilitar-se a operar no regime as empresas
que atendam aos termos, aos limites e às condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, especialmente os relacionados com:
I - mercadorias que poderão ser admitidas no regime;
I1 - estoque máximo permitido em valor;
111 - operações de industrialização autorizadas;
IV - percentual de tolerância, para efeito de exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda inevitável no processo
produtivo;
V - percentual mínimo da produção destinada ao mercado
externo;
VI - percentual máximo de mercadorias importadas destinadas ao mercado interno;
VI1 - valor mínimo da produção destinada ao mercado externo.

Art. 7" A autorização para operar no regime é de competência
do Secretário da Receita Federal.
Parágrafo único. A autorização para operar no Recof será concedida a título precário, podendo ser cancelada ou suspensa a qualquer tempo, nos casos de descumprimento das condições estabeleciGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

das ou de infringência de disposições legais ou regulamentares, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas.

Art. 8* O controle aduaneiro da entrada, permanência e saída
de mercadorias será efetuado por estabelecimento importador da
empresa, mediante processo informatizado, com base em software
desenvolvido pelo beneficiário, que possibilite a interligação com os
sistemas informatizados de controle da Secretaria da Receita Federal,
a quem caberá homologar o aplicativo e a interface de comunicação.
Parágrafo único. O beneficiário do regime deverá assegurar o
livre acesso da Secretaria da Receita Federal a base informatizada
de que trata este artigo.

Art. 9* O sistema de controle informatizado deverá incluir demonstrativo de apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações, observado o disposto nos arts. 2O e 5g,que deverá especificar:
I - o valor dos tributos incidentes sobre as mercadonas destinadas ao mercado interno, no estado ou incorporadas ao produto final;
I1 - o valor dos tributos cuja suspensão foi resolvida pelo implemento das condições previstas no $2O do art. 2Q;
I11 - o valor correspondente aos tributos suspensos, relativo
as mercadorias que remanescem no regime.
Art. 10. O recolhimento dos tributos suspensos, correspondentes as mercadorias importadas e destinadas ao mercado interno, deverá ser efetivado ate o quinto dia útil do mês seguinte ao da
apuração.

Art. 11. Os resíduos oriundos do processo produtivo que se
prestarem a utilização econômica poderão ser despachados para
consumo e, neste caso, estarão sujeitos ao recolhimento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, nos termos da
legislação específica.
Art. 12. Findo o prazo estabelecido para a permanência das
mercadorias no regime, serão devidos os tributos suspensos, correspondentes ao estoque existente na data do vencimento, que deverão
ser pagos com os acréscimos legais cabíveis.
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parágrafo único. O pagamento dos tibutos na forma prevista
&go não dispensa o importador de cumprir as exigências regul-entares para a permanência definitiva das mercadorias no País.
m. 13. Apartir do desembaraço aduaneiro para admissão no
repime, a empresa beneficiária responderá pela custódia e guarda
das mercadorias na condição de fiel depositária.
m. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 3 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 109%
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
DECRETO N" 2.413, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre as atribuições da Comissão Nacional de Energia Nuclear nas ativi-

dades de industrialização, importação e
exportação de minerais e minérios de lttio e
seus derivados.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l%,
parágrafo Único, da Lei ng4.118, de 27 de agosto
de 1962, no art. Zg, inciso VIII, alínea a, da Lei no 6.189, de 16 de
dezembro de 1974, com a redação dada pelo artigo 1"da Lei n" 7.781,
de 27 de junho de 1989, e nos arts. 46 e 90 do Decreto n9 51.726, de
19 de fevereiro de 1963,
DECRETA
Art. lQAs atividades de industrialização, importação e exportação de minerais e minérios de lítio, de produtos químicos orgânicos
e inorgânicos, inclusive suas composições, fabricados base de lítio,
de lítio metálico e das ligas de lítio e de seus derivados, todos contendo o elemento químico lítio considerado de interesse para a energia
nuclear, obsewarão os procedimentos estabelecidos neste decreto.
Art.
Durante o prazo de cinco anos, contado da publicação
deste decreto, as operações de comércio exterior dos materiais referiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 12,t. 2,p. 9491-9587,dez. 1997
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dos no artigoanterior somente serão realizadas mediante prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

0 1 2 A autorização prévia da Comissão Nacional de Energia
Nuclear é obrigatória e indispensável a validade da importação ou
exportação, independentemente do País de origem, da destinação e
do emprego que se pretenda dar aos materiais.
$ 22 A autorização prévia da Comissão Nacional de Energia
Nuclear não prejudicará a aplicação de outras medidas a que estiverem sujeitas as importações.
$ 32 A Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de trinta dias da publicação deste decreto, deverá estabelecer critérios e limites quantitativos para as operações a que se refere o caput deste artigo, os quais deverão ser revistos pelo menos uma vez a cada ano.

Art. 3Q Caberá também ?
Comissão
i
Nacional de Energia Nuclear:
I - cadastrar as empresas que atuem na industrialização
dos materiais referidos no art. lQ;
I1 - acompanhar a evolução e o desenvolvimento tecnológico
do processo industrial das empresas referidas no inciso I deste artigo;
I11 - propor medidas de incentivo ao desenvolvimentoe ?I consolidação do domínio tecnológico e industrial do setor;
IV - exigir das empresas referidas no inciso I deste artigo que
assumam compromissos de investimento, de desenvolvimentotecnológico e de suprimento do mercado interno no prazo a que se refere o
art. 2" deste decreto;
V - adotar as medidas que lhe competem para assegurar o
integral cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997;176Qda Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
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DECRETO Ng 2.414, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Consolida o regulamento da Lei no
8.249, de 24 de outubro de 1991. que estabelece as caracteristicas da Nota do Tesouro
Nacional (NTN), e dá outras providências.

0 PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disto nas Leis n%8.177, de l9de março de 1991,8.249, de 24 de ou$rode 1991,8.352, de 28 de dezembro de 1991, nas Medidas Provisórias n% 1.538-47 e 1.574-7, ambas de 27 de novembro de 1997, e
ResoluÇõeS do Senado Federaln%20, de 20 de junho de 1991,98,
3 de dezembro de 1992,90, de 4 de novembro de 1993, e 69, de 12
de 2etembro de 1996,
de s
DECRETA
A&. lQANota do Tesouro Nacional (NTN). criada uelo art. 30
_Lei
nQ8.177, de l2de março de 1991, será emitida em {reze séries
da
distintas: NTN Série A -NTN-A; NTN Série B -NTN-B; NTN Séc NTN-C; NTN Série D - NTN-D; NTN Série F - NTN-F;
série H - NTN-H: NTN Série I - NTN-I: NTN. série
.~..I
..
p,L.
-~
N ~ N N -NTN
J ; Série L-NTN-L; NTN Série M -NTN-M; NTN Série
NTN-P; NTN Série R - NTN-R e NTN Série T - NTN-T.

2A

-

P-

5 lQANTN-A, a ser utilizada na operação de troca por Brasil
In,,estmentBonà (BIB), de acordo com o art. lgda Lei ng 8.249, de
lggl, e pelos demais títulos emitidos em decorrência dos acordos
de pestruturação da dívida externa brasileira, terá as seguintes
características:
0) prazo: até trinta anos;
&) taxa de juros: variável, observadas as condições do título exrno
t e que originou a operação de troca, respeitado o limite de 12%a.a.;
c) forma de colocação: direta, em favor do interessado, podendo
ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
d ) modalidade: nominativa e negociável;
e ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
/
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fl atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, d i d g a d a pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de
emissão e de vencimento do título;
g) pagamento de juros: semestralmente, observadas as datas
de pagaxanto de juros do título externo que originou a operação de
troca, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
h) resgate do principal: nas mesmas condições observadas para
o pagamento do principal que originou a operação de troca, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber.
$ Z9 O Ministro de Estado da Fazenda criará, mediante portaria, subséries específicas de NTN-A, observado o disposto na Lei nz
8.249, de 1991, em sua atual redação, e neste artigo, de forma a estabelecer suas condições financeiras.

5 3O ANTN-B terá as seguintes características:
a ) prazo: mínimo de doze meses;
b ) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;

c) modalidade: nominativa e negociável;
d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: pela variação do Índice Geral
de Preços -Mercado (IGP-M), do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
fl pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
$ 49 A NTN-C terá as seguintes características:

a ) prazo: mínimo de doze meses;
b ) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c) modalidade: nominativa e negociável;
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d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: pela variação do IGP-M do mês
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;
fi pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no primeiro
pe,.fodode fluência, quando couber;
g ) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
$ 5" ANTN-D terá as seguintes Características:
a ) prazo: mínimo de três meses;
6) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
e ) modalidade: nominativa e negociável;
d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de
emissão e de resgate do título;
fi pagamento de juros, segundo o prazo do título:
1. até seis meses: no resgate;
2. superior a seis meses: semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.

4 6" ANTN-F, a ser emitida para fins de cumprimento do disposto no art. 2 O da Lei no 8.352, de 1991, alterada pela Lei nQ8.904,
de 1994, terá as seguintes características:
a) prazo: até seis anos;
6) taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
C) modalidade: nominativa e inegociável;
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d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;

f , pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.
$ 72 ANTN-H terá as seguintes características:
a ) prazo: mínimo de três meses;
b ) modalidade: nominativa e negociável;
c ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
d ) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;
e) resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 2* A Secretaria do Tesouro Nacional emitirá a NTN-I, a
ser utilizada na captação de recursos para o pagamento de equalizaçáo das taxas de juros dos financiamentos 5. exportação de bens e
serviços brasileiros amparados pelo Programa de Financiamento As
Exportações (Proex), quando previsto na Lei Orçamentária Anual.

8 IQ A NTN-I terá as seguintes características:
a ) prazo: até 25 anos;
b ) modalidade: nominativa e inalienável;
c ) valor nominal: múltiplo de R$I,OO (um real);
d ) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as
taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão e
de resgate do titulo;
e ) resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente parcela de juros do financiamento i exportação.
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8 2" Aemissão da NTN-I será realizada após a comprovaçáo pela
@,dçáo beneficiána da equalização ou por seu representante legak
a ) nas operações com recursos em moeda estrangeira: do embaque das mercadorias, bem como da liquidação dos contratos de
relativos tI totalidade do valor da exportação, na modalidade
Incoterms negociada;
b) nos financiamentos concedidos com recursos em moeda nacional: do embarque das mercadorias, do crédito em conta corrente
bmcána titulada pelo exportador dos valores em moeda nacional correspondentes ao montante negociado, bem como da liquidação dos
contratos de câmbio de exportação relativos tI parcela não financiada.
b.32 Fica a Secretaria do Tesouro Nacional autorizada a
Notas do Tesouro Nacional, Série J -NTN-J, com as seguintes características:
I - prazo: até quinze anos;
11 - modalidade: nominativa e negocisvel;
111 - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
TV - taxas de juros:

a) taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional
(LTN), colocadasjunto ao público no início de cada período de fluência da taxa de juros, cuja quantidade seja mais representativa, considerando o conjunto das LTN de prazos distintos emitidas no mercado primário em mesma data;

b) caso não haja emissão primária de LTN, junto ao público, no
início de um período de fluência qualquer, a NTN-J passará a ser remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco Central do Brad,até que seja retomada a emissão de LTN junto ao público.

V - período de fluência das taxas de juros: equivalente ao
prazo de vencimento das LTN a que se refere a alínea a do inciso rV;
VI - pagamento dos juros: ao final de cada período de fluência, após o término do prazo de carência de três anos, sendo que:
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a) 0s juros, até o término do prazo de carência, serão incorporados ao principal;
b ) caso o término do prazo de carência ocorra em data situada
entre duas repactuaçóes, serão capitalizados, pro rata dias úteis, O S
juros correspondentes ao período compreendido entre a data da ú1tima repactuação, inclusive, e a data do término do prazo de carência, exclusive, sendo a parcela restante paga na data da repactuação seguinte;
c ) caso o prazo de vencimento da LTN, que servirá de base a r e pactuação que precede o resgate do principal, seja superior ao prazo
a decorrer até o vencimento do título, a NTN-J passará a ser remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos públicos federais, pelo prazo remanescente.
VI1 - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
Art. 4Q ASecretaria do Tesouro Nacional emitirá NTN-L para
fins de realização de troca de títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional na carteira do Banco Central do Brasil, a ser emitida até
o limite do passivo externo do banco, a ser assumido pelo Tesouro
Nacional nos termos do Plano Brasileiro de Refinanciamento e
Clube de Paris.
8 l9 a NTN-L terá as seguintes características:
a) prazo: até dois anos;
b) taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c ) modalidade: nominativa e inalienávet
d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior as datas de
emissão e de resgate do título;
f) pagamento de juros: na data do resgate do título;
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g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento, observado o disposto no $ 2Q.
8 2 9 A NTN-L poderá ser resgatada antecipadamente em deconência da assunção, pelo Tesouro Nacional, da dívida externa
atualmente de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

m. 5 9 Será emitida NTN-M, a ser adquirida com os recursos
decorrentes das capitalizações realizadas ao amparo do Contrato de
%oca e Subscrição do Bônus de Dinheiro Novo e de Conversão de Dívida, datado de 29 de novembro de 1993.
parágrafo único. A NTN-M terá as seguintes características:

a ) prazo: quinze anos;
b) taxa de juros: London Inter-Bank Offered Rate (Libor) semestral, acrescida de spread de 0.875% a.a. (zero ponto oitocentos e setenta e cinco por cento ao ano), até o limite de doze por cento ao ano;
c) forma de colocação: direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não pc.dendo ser colocada por valor inferior ao par, em quantidade equivalente ao necessário para atender & demanda decorrente do Contrato
deTroca e Subscrição do Bônus de Dinheiro Novo e de Conversá0 da
Dívida, datado de 29 de novembro de 1993;
d ) modalidade: nominativa e inalienável;
e) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);

fl atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior As datas de
emissão e de resgate do título;
g) pagamento de juros: semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber;

h) resgate do principal: em dezessete parcelas semestrais e consecutivas, a partir do sétimo aniversário, a contar de 15 de abril de
1994, inclusive,
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Art. 6" A NTN-M poderá ser utilizada, ao par, como meio de
pagamento para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
PND, nos termos da Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 7g Para atender ao disposto no art. 30 da Lei nq8.177, de
1991, em sua atual redação, a Secretaria do Tesouro Nacional emitirá a NTN-P.
lQANTN-P terá as seguintes características:
a) prazo: mínimo de quinze anos;

b ) taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c ) modalidade: nominativa e inalienável, observado o disposto
no art. 9";

d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1,OO (um real);
e ) atualização do valor nominal: por índice calculado com base
na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data da
emissão até a data do resgate;
f ) pagamento dos juros: na data do resgate do título;

g) resgate do principal: em parcela única, na data do vencimento.

Art. SQ Os recursos em moeda corrente provenientes da emissão da NTN-P serão utilizados para amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão do Tesouro Nacional e para custear programas e projetos na área da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados
pelo Presidente da República.

Art. 9s Os detentores das NTN-P poderão fazer USO destes títulos para quitar suas dívidas, vencidas até 31 de dezembro de 1992,
para com o Tesouro Nacional, autarquia federal, empresas públicas
federais, sociedade de economia mista controlada diretamente pela
União, e demais entidades federais que revistam outras formas jurídicas, mediante a expressa anuência dos credores, do Ministro de
Estado da Fazenda e dos Ministros de Estado sob cuja supervisão estiverem as entidades credora e devedora.
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Observados os privilégios legais, terão preferência, para
@ 1Q
efeitode pagamento, as dívidas vencidas com o Tesouro Nacional, ou
aquelas decorrentes de avais honrados pela União.

8 22 O disposto neste artigo não se aplica as dívidas de origem
tributária para com a Fazenda Nacional.

5 39 Nas operações a que se refere este artigo, a NTN-P será
recebida ao par, vdorizadapro rata dias Úteis.
b t . 10. Os Conselhos de Administração ou órgãos competentes das sociedades de economia mista, das empresas públicas e de outras entidades da Administração Federal, titulares de ações e bens
alienados de acordo com o PND, adotarão as providências necessárias
no sentido de que os recursos recebidos em moeda corrente, pela
alienação daqueles bens, sejam aplicados na aquisição das NTN-P.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no cuput deste artigo,
recursos recebidos pelos alienantes de ações, bens e direitos no
âmbito do PND serão atualizados pela. taxa de remuneração das
aplicações realizadas, por intermédio do Banco Central do Brasil,
pelas empresas abrangidas pelo Decreto-Lei ng 1.290, de 3 de dezembro de 1973, desde a data da liquidação financeira do respectivo leilão de privatização até a data da aquisição da NTN-P, na forma deste decreto.

Art. 11. Será emitida NTN-R, para fins de aquisição por parte
das entidades fechadas de previdência privada que tenham por patrocinadores, exclusivas ou não, empresas públicas, sociedades de
economia mista, federais ou estaduais, autarquias, inclusive as de
natureza especial e fundações instituídas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Fica facultada a aquisição de NTN-R por
parte das demais entidades fechadas de previdência privada, bem
assim pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e
entidades abertas de previdência privada.

Art. 12. A NTN-R será emitida em duas subséries distintas:

R1 e R2.
8 l9 ANTN-R1 terá as seguintes características:
a ) prazo: dois anos;
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b ) taxa de juros: oito por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
c ) modalidade: nominativa e negociável;
d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior as datas de
emissão e de resgate do título;
j’l pagamento de juros: na data do resgate;
g) resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento.
8 2g ANTN-R2 terá as seguintes características:
a) prazo: dez anos;
b ) taxa de juros: doze por cento ao ano, calculada sobre o valor
nominal atualizado;
e) modalidade: nominativa e negociável;
d ) valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
e ) atualização do valor nominal: pela variação da cotação de
venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas
livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas
as taxas médias do dia útil imediatamente anterior as datas de
emissão e de resgate do título;
j’l pagamento de juros: mensalmente;
g) resgate do principal: em dez parcelas anuais, iguais e sucessivas.
Art. 13. É criada a NTN-T, a ser emitida com as seguintes características:
I - prazo: até 15 anos;
I1 - taxa de juros: cinco por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
111 - modalidade: nominativa e negociável;
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- valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,OO (mil reais);
- atualização do valor nominal: por índice calculado com

base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),divulgada pelo Banco
Central do Brasil, desde a data de emissão até a data do vencimento;
VI - pagamento dos juros: na data de resgate do título;
VI - resgate do principal: em parcela única, na data do
vencimento.
m. 14. As NTN poderão ser colocadas das seguintes formas:

I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
11 - direta, em favor de autarquia, fundação, empresa pública OU sociedade de economia mista, integrantes da Administração
Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par;
111 - direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
atender ao Programa de Financiamento as Exportações (Proex), de
que trata a Medida Provisória nQ1.574-7, de 1997, e nas operações
de troca por Bruzil Inuestment Bond (Bib), instituída pelo art. lg da
Lei no 8.249, de 1991;
IV - direta, em favor do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocada em valor inferior ao par nas operações de troca para utilização em
projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao
FNC,deque trataoart.30, 83g,daLeing8.177,de1991,emsuaredação atual e colocada ao par, com ágio ou deságio, nas demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de
reestruturação da dívida externa.

Art. 15. A partir da data do seu vencimento, as NTN de que
trata este decreto terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor resgate, desde que não se verifique operação de resgate pelo seu emissor.
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16. Aemissão das NTN, refereneiadas neste decreto, processar-se-á sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos
direitos creditórios, bem como das cessões desses direitos, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), por intermédio do
qual serão também creditados os juros e os resgates do principal,
quando for o caso.
Parágrafo único. Para fins de aquisição da NTN-I, da NTN-M,
da NTN-P e da NTN-R, as instituições não participantes do Selic deverão indicar ao Banco Central do Brasil a instituição financeira integrante desse sistema por intermédio da qual receberão os correspondentes títulos, e em cuja conta de reseruas bancárias serão realizadas as movimentações financeiras.
Art. 17. As NTN poderão ser utilizadas como meio de pagamento
para a aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do PND.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional, fmará as condições para o cumprimento do disposto neste artigo.
&.

Art. 18. São isentos do imposto sobre renda, nos termos do
art. 5Qda Lei ng 8.249, de 1991, os juros produzidos pela NTN referenciada no 5 1%do art. lSdeste decreto.

Art. 19. ASecretaria do Tesouro Nacional baixará os atos necessários para o fiel cumprimento deste decreto.
Art. 20. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante
portaria, alterar as características das NTN, observado o disposto
na Lei n" 8.249, de 1991, em sua atual redação.
Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se os Decretos n% 1.732, de 7 de dezembro de
1995,1.837, de 14 de março de 1996,e 1.839, de 20 de março de 1996.
Brasília, 8 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 1OgS
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 12,t. 2,p. 9491-9587,dez. 1997

9509
DECRETO N* 2.415, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e dá outrasprouidências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos Iv e VI, da Constituição,
DECRETA

m. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, na forma
dos Anexos I e I1 a este decreto.
Art. Zg Os apostilamentos decorrentes da aprovaçáo da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.

Parágrafo único. Ap6s os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado
fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias,
contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos
titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o Anexo 11, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo
nível.
Art. 3? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado serao aprovados pelo
Ministro de Estado e publicados noDiário Oficial da Uniáo, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.

Art. 4? Em decorrência do disposto neste decreto, ficam incluídos na Estrutura Regimental do Ministério da Administração
(*)

Retificado no DO de 31.12.1997 (pág. 9797 desta obra).
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Federal e Reforma do Estado os cargos constantes da coluna(a) e excluídos os cargos da coluna (6) do Anexo 11, Quadro 6.2.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se os Decretos n% 838, de 11 de junho de
1993, e 2.223, de 9 de maio de 1996.
Brasília, 8 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃOFEDERAL
E REFORMA DO ESTADO
CAPÍTULO
I
Da Natureza e Competência

Art. 1" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - políticas e diretrizes para a refoma do Estado;
I1 - política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
I11 - reforma administrativa;
IV - supervisão e coordenação do sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de recursos de informação e informática e de serviços gerais;
V - modernização da gestão e promoção da qualidade no setor público;
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- desenvolvimento de ações de controle da folha de pagato
dos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Admimen
nistração Federal (Sipec).
CAF~TULO11
Da Estrutura Organizacional
m. 22 O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b ) Assessoria Especial de Informações Institucionais;
C) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
3. Departamento de Extinção e Liquidação;
I1 - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
I11 - órgão específicos singulares:
a ) Secretaria de Reforma do Estado:
b) Secretaria de Tecnologia da Informação;
1. Departamento de Serviços de Rede;
2. Departamento de Gestão da Informação;
c) Secretaria de Logística e Projetos Especiais:

1. Departamento de Serviços Gerais;

d ) Secretaria de Recursos Humanos:

1. Departamento de Carreiras e Remuneração;
2. Departamento de Normas;
3. Departamento de Sistemas e Controle de Cadastro e Pagamentos;
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IV - entidade vinculada: Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o
papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa
(Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP), de Serviços Gerais (SISG) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Snbsecretanas de Assuntos Administrativos
e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO111
Da Competência dos Órgãos

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3Q Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento as consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - promover programas c projetos de cooperação técnica iiiternacional, no âmbito do ministério;
Vi - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4Q A Assessoria Especial de Informações Institucionais
compete:
I - planejar, elaborar, editar e produzir publicações com informações de ações e projetos do ministério;
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11 - assessorar o ministro e os secretários no planejamento,
elaboração, edição e coordenação dos assuntos referentes a Internet,
hbanete demais comunicaçóes eletrônicas no âmbito do ministério;
111 - receber, distribuir, controlar e avaliar a gestão das comunicações eletrônicas do ministério;
IV - utilizar todas as informações recebidas e processadas
como subsidio para aperfeiçoamento e melhoria da gestão interna do
ministénü.

m. 5Q

A Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenaão
das
atividades das secretarias integrantes da estrutura do minisç
tério e da entidade a ele vinculada;
I1 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do
ministério;
I11 - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 6Q ASubsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

-

I
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos e
de serviços gerais, no âmbito do ministério;
I1 - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
I11
promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los a decisão
superior.

-

Art. 7Q ASubsecretaria de Planejamento e Orçamentocompete:

-

I
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e
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orçamento, de organização e modernização administrativa, e de recursos da informação e informática no âmbito do ministério;
I1 - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;
111 - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los A decisão superior;
N - acompanhar e promover a avaliação de projetos e
atividades.
Art. 89 Ao Departamento de Extinção e Liquidação compete:
I - exercer as funções de planejamento, coordenação e controle relativas aos processos de extinção de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e
de liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista;
I1 - implementar as atividadesrelacionadas com a conservação, a manutenção e o acesso ao acervo documental dos órgãos, entidades e empresas submetidos a processos de extinção ou de
liquidação, no decorrer do processo;
111 - promover o acompanhamento e a orientação dos
procedimentos dos inventariantese dos iiquidmtes nos processos em que
atuem consolidando as instruções expedidas em manuais específicos;
N - representar, por delegação expressa, em todas as instâncias administrativas, o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, nos assuntos inerentes a encargos de pessoal e
obrigações sociais trabalhistas, exclusivamente restrita ao universo dos órgãos e entidades extintos e na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Seção II
DO órgão Setoriai
Art. 9Q A Consultaria Jurídica, órgão setorial da AdvocaciaGeral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de
Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado e secretários em assuntos de natureza jurídica;
~

~~

~~
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11 - exercer a coordenação e orientação técnica das unidades jurídicas vinculadas ou descentralizadas do ministério;
111 - exercer a coordenação e orientação técnico-jurídica das
DelegaCiaS de Administração Federal;
- &ar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
V - elaborar, após manifestação da unidade jurídica do órão
ou
entidade de origem, pareceres jurídicos sobre questões, dúvig
das OU conflitos submetidos ao reexame do ministério, em matérias
relativas a operacionalização dos sistemas de sua competência;
VI - opinar sobre atos a serem submetidos ao ministro com
vistas a vinculação administrativa;
Vi1 - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do ministro e dos secretários;
VI11 - assistir ao ministro e aos secretários no contmle interno
da legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados oujá
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
M - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b ) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;
c ) os projetos de lei, decreto e, sempre que necessário, outros
atos normativos expedidos pelo ministério.

X - fornecer às unidades jurídicas vinculadas ou descentralizadas e a Advocacia-GeraldaUnião, subsídiosjurídicos a seremutilizados nas defesas judiciais e administrativas em matéria de interesse do
ministério;
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Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 10. ASecretaria da Reforma do Estado compete:
I - formular e propor políticas e diretrizes de reforma e modernização do Estado;
I1 - elaborar, propor, coordenar, supervisionar e avaliar a execução de programas e projetos de reforma e modernização do aparelho
do Estado, voltados para:
a) a incorporação de mecanismos de controle social ao processo
de gestão;

b ) a regulamentação e desregulamentação de órgãos e atividades;
c ) a redefinição e aperfeiçoamento de normas e critérios de
natureza jurídico-institucional que condicionam as atividades administrativas de órgãos e entidades que integram a Administração
Pública Federal;

d ) a modernização da gestão e melhoria da qualidade de produtos e serviços públicos;
e) o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de informações institucionais;

f~a análise e a avaliação de desempenho de órgãos e atividades;
g) a racionalização de atividades e a eliminação de competências concorrentes nas diversas esferas de governo;

I11

-

supervisionar, aperfeiçoar e manter o Somad

IV - promover, coordenar e supervisionar projetos e atividades
de reforma administrativa.
Art. 11. A Secretaria de Tecnologia da Informação compete
planejar, coordenar, supervisionar e orientar, normativamente,
as atividades do Sisp, propondo políticas e diretrizes, no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
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Art. 12. Ao Departamento de Serviços de Rede compete:
I - exercer a coordenação central do Sisp, definindo políticas, diretrizes, normas e padrões para a gestão dos recursos de informação e informática na Administração Pública Federal;
I1 - promover ainfra-estrutura tecnológica, rede de comunicação do Governo Federal, necessária a:
a) integração e operação dos sistemas estruturadores das atividades administrativas do Governo Federal;
b) comunicação eletrônica oficial entre os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fimdacional;
c ) disseminação de informações públicas;
d ) viabilização do acesso, fácil e em tempo real, de informações
existentes em entidades públicas ou privadas e nacionais ou internacionais.

111 - definir programas de capacitação para os gestores de recursos de informação e informática e para os usuários dos serviços da
rede de comunicação do Governo Federal;
IV - gerir o orçamento e os contratos de prestação de serviços
da Secretaria.
Art. 13. Ao Departamento de Gestão da Informaçáo compete:
I - interagir com os órgãos centrais do Sipec, Somad, Sisg, e
dos Sistemas Nacional de Arquivos (Sinar),e de Planejamento, Orçamento e Finanças, visando garantir a uniformização e a integração
dos procedimentos e das informações;
I1 - promover o desenvolvimento e a implantação de soluções, na Administração Pública Federal, que subsidiem a tomada de
decisões e o planejamento de políticas públicas;
111 - promover o desenvolvimento e a implantação de soluções, na Administração Pública Federal, que possibilitem o incremento da produtividade.
Art. 14. ASecretaria de Logística e Projetos Especiais compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as
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atividades relativas ao Sisg, bem como propor as políticas e diretrizes a ele relativas, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, assim como coordenar as atividades
de articulação institucional, técnica e financeira, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Parágrafo único. Cabe a Secretaria de Logística e Projetos Especiais prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho da Reforma do Estado, criado no âmbito do ministério, pelo Decreto n" 1.738,
de 8 de dezembro de 1995.
Art. 15. Ao Departamento de Serviços Gerais compete:

I - formular e promover a implementação de políticas e diretrizes relativas as atividades de administração de materiais, de
obras e serviços, de transportes, de comunicações administrativas e
de licitações e contratos, adotadas na Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional;
I1 - gerenciar e operacionalizar o funcionamento sistêmico das atividades do Sisg, por intermédio da implantação, supervisão e controle do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais.
Art. 16. ASecretaria de Recursos Humanos, órgão central do
Sipec, compete formular e propor as políticas relativas a administração de recursos humanos, bem assim planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades de recrutamento e seleção, capacitação e desenvolvimento, carreiras, remuneração, cadastro e
lotação, folha de pagamentos, seguridade social e benefícios, dirigidas aos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, observando, ainda, o atendimento a outros encargos pertinentes as suas áreas de competência no que se refere as
empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam dotações a conta do Orçamento Geral da União e a cooperação técnica
com outras esferas de governo.

Art. 17. Ao Departamento de Carreiras e Remuneração compete:
I - propor políticas e diretrizes relativas a classificação e reclassificação de cargos, ?I organização de carreiras, a remuneração e Z i
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seguridade social e beneficias dos servidores da Administraçáo Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim supervisionar a
sua aplicação;
11 - propor políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e sele
çáo, & eapacitaçáo, ao desenvolvimento e A avaliação de desempenho dos
sefidores da Administração Pública Federal diyeta, autárquica e fundanond, bem assim supervisionar a sua aplicação, intervindo, se necessário, quando da realização de concursos públicos, para resguardar
os princípios da moralidade, legalidade,publicidade e impessoaiidade;
111 - promover o permanente acompanhamento, por intermédio
de sistema próprio de informações gerenciais, da evolução quantitativa
e qualitativa da força de trabalho dos órgãos que compõem o Sipec, bem
assim da remuneração e das despesas de pessoal, com o objetivo de orientar a proposição das políticas e diretrizes;
IV - produzire divulgarmensalmente,através doBoletimEstatístico do Ministério da AdministraçãoFederaleReforma doEstado,informações sobre a evolução da força de trabaiho, remuneração e
despesas de pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,

V - promover estudos e pesquisas sobre os assuntos de sua
competência.
Art. 18. Ao Departamento de Normas compete:

I - propor, elaborar e implementar atos e normas complementares e procedimentos decorrentes de políticas e diretrizes de6nidas
para a administração de recursos humanos;
I1 - promover pesquisas e estudos relacionados com a legislação de recursos humanos e sugerir, permanentemente, a e e s destinadas a revisão e consolidação da legislação referida;
I11 - opinar sobre questões de aplicação de normas operacionais
relativas A administração de recursos humanos:
a) formuladas mediante processos de interesse de servidor ou
servidores, após manifestações do órgão seccional e respectivo setoria1 do Sipec, em se tratando de servidor da administração autárquiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

c a e fundacional, e somente do órgão setorial do Sipec, no caso de servidor da administração direta;
b ) encaminhadas mediante consulta formal de órgão setorial do
Sipec e, em se tratando do respectivo órgão seccional, precedidas de
suas manifestações;
IV - manter atualizado acervo e oferecer subsídios de legisladoutrina e jurisprudência as unidades do órgão central do Sipec,
bem como promover sua permanente sistematização, para proporcionar meios de consulta e acesso informatizado aos Órgãos que compõem
o Sipec;
V - examinar e orientar, juntamente com a Consultaria Jurídica, as unidades do órgão central do Sipec quanto ao correto e uniforme
cumprimento de ordens e decisõesjudiciais que envolvam matéria relativa a administração de recursos humanos, bem como promover orientaçáo de caráter operacional geral aos órgãos setoriais e seccionais,
quando as mesmas acarretarem ampla repercussão;

VI - elaborar informações e atender diligências requeridas
pela autoridade judiciária aos dirigentes do órgão central do Sipec
sobre matérias relativas a administração de recursos humanos.

Art. 19. Ao Departamento de Sistemas e Controle de Cadast r o e Pagamentos compete:
I - desenvolver, implantar e administrar sistemas informatizados de gestão de recursos humanos no âmbito do Sipec, que permitam o tratamento automático dos procedimentos para a aplicação
d a legislação e cumprimento das orientações relativas A administração de recursos humanos, bem como a produção de informações gerenciais a partir de suas bases de dados;
I1 - executar o controle sistêmico, coordenar e supervisionar
as operações de processamento de dados para a produção da folha de
pagamento dos servidores da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, bem assim dos empregados das ernpresas públicas e das sociedades de economia mista que recebam dotaçóes a conta do Orçamento Geral da União para despesas com
pessoal;
-~
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111 - coordenar e supervisionar as operações de processamento de dados para a formação e atualização dos cadastros dos servidores referidos no inciso anterior, bem assim para o controle da sua
lotação e movimentação no âmbito do Sipec;
N - verificar a exatidão dos parâmetros de cálculos de
quaisquer pagamentos processados pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e seus sucedâneos, no
âmbito do Sipec;
V - cooperar com outras esferas de governo no desenvolvimento e na implantação de sistemas informatizados de controle da
folha de pagamento e de gestão de recursos humanos;
VI - realizar estudos e pesquisas para o aprimoramento dos
conhecimentos técnicos na sua área de competência.
CAPÍTULOIV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seçáo I
Do Secretário Executivo
Art. 20. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do ministério;
I1 - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
I11 - supervisionar e coordenar a articulação dos Órgãos do ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos a área de competência da Secretaria Executiva;
lV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção ii
Dos Secretários e demais Dirigentes
Art. 21. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação a autoridade diretamente subordinada.

Art. 22. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores, ao Chefe da Assessoria Especial de Informações Institucionais, aos coordenadores-gerais, aos coordenadores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades
e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas
de competência.
Seção 111
Dos Diretores de Programa

Art. 23. Aos Diretores de Programas incumbe planejar, coordenar e avaliar o desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito
das secretarias, quanto & melhoria dos serviços públicos, modernização da gestão, modernização institucional e profissionalizaçáo
do servidor.
CAPÍTULOv
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo I1
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado (Mare)
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+
Unidade

Cargod
'unções

Coordenador
Chefe
Chefe

.01.3
.01.2
!01.1

1
3
2
1

Chefe da Assessoria
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assessor
A-liar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.1
101.2
101.1

1

Chefe da Assessoria

101.4

1
2
1
1

Chefe da Assessoria
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
SecretBrio-Executivr
Chefe
Assessor do
Secreiário-Executiw
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
NE
101.4

6

Coordenação-Geral de Apoio
Administrativo
Coordenação
Divisão
Serviço

1

Assessoria de Comunicação Social

1

Divisão
Serviço
Assessoria de Coaperação T M c a
Internacional
Assessoria Especial de Informações
Institucionais

Secretaria Execntiua
Gabinete

Coordenação
Divisão
seniço

1

Subseeretaria de Assuntas Administrativo<

)As/

Auxiliar
Coordenador-Geral

2

1
3

Assessoria Parlamentar

NE/

FG
02.2
02.1
01.5
02.2
02.1
01.4

NQ
-

Gabinete do Ministro

Divisão
Serviço

Denominação
Cargomunçóes

1

1

1
3

1
2
1

1
1

1
1
1
3
1
3
1

1
1
20
I
1
1
1

Assistente
Auxilia?
Chefe
Assistente

SubseeretBria
Assessor

102.4
102.2
102.1
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.3

1

1
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Unidade

Coordenação-Geral de Recursos Humanas
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
SWip
Subseeretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Modernização,
Informática e Informação
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Departamento de Extinção e Liquidação
Coordenação-Geral de Extinção
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordena$%-Geral de Imúveis Funcionais
Divisão
Serviço
Consultoria Jurldica
Coordenação-Geral de Legislação
Administrativa
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação

Cargos/
Funçóes

NS

SeMço

Secretaria da Reforma do Estado

______

NE/
DAS/
FG

2
1
1
1
5
5
1
2
6
13
1
5
1
1
1
1

Assistente
Coordenador-Geral
AwiLiar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
A-liar
Subseeretáno
Assistente
Coordenador
Chefe

102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-1
101.5
102.2
101.3
101.1

1
1
4
3
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe
Consultor Jurfdieo

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.2
101.2
101.1
101.5

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
A-liar
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor

101.4
101.4
101.3
102.2
102.1
101.2
101.1
101.6
102.3

1
1

1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
4

8
Divisão

Denominação
CargdFunções

3

3
2
1
5

LUnidade

9
2
1

Diretor de Programa
Gerente de Projeto
Chefe
Coordenador-Geral

1
2

Coordenador
Assistente

101.3
102.2

1
1
2
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Auxiliar
secretario
Assessor do SeeretBno
Auxiliar
Diretor

101.4
101.3
102.2
102.1
101.6
102.4
102.1
101.5

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Assistente
Diretor

101.4
101.4
101.4
102.2
101.5

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral
Assistente
Secretario
Assistente
Auxiliar
Diretor de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador
Diretor
Adiar
Chefe
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
secretsrio
Secretário-Adjunto
Assessor do Secretário

101.4
102.2
101.6
102.2
102.1
101.5
101.4
101.3
101.5
102.1
101.1
101.4
101.2
101.6
101.5
102.4
102.3

N*

Denominação
cargomunções

~

1

1

4

serviço

Coordenação-Geral de Análise Institncioni
Coordenação
Coordenação-Geral de Estudos e
Informações Organizacianais
Coordenação
Secretaria de Tecnologia da ZnformQçáo

1
Departamento de Seiuicos de Rede
Coordenação-Geral de Infra-Estmtma
Tecnológica
Coordenação-Geral de Serviços de Rede
Coordenação-Geral de Normas e Padrões
Departamento de Gestáo da lnfonformoçáo
Coordena@o-Geral de Sistemas
Estnituradores
Coordenação-Geral de Informações
Geren eiais
Coordenação-Geral de Incremento da
Produtividade

1
1

1

Secretaria de Logistiea e Projetas Espeeiai

1
1

Coordenação
Departamento de Seruiços Gerais

3
2
4
1
1

Serviço

1
2

1

3
8
Secretaria de Recursos Humanos

~

NEI
DASI
FG
102.2
101.5
101.4
101.1
101.4

Cargos/
Fumes

~

~
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I

Unidade

Fz,’:;

Denominação
Cargo/Funções
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

1

Divisão
Serviço

1
1
1
2

Auditor-Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Diretor
Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar
Cordenador-Geral
Chefe

1

Auditoria de Recursos Humanos

3
Coordenação
Departamento de Carreiras e Remuneração

Coordenação-Geral de Carreiras
Divisão
Coordenação-Geral de Estudos e
Informações Gerenciais
Divisão
Coordenação-Geral de ReeNtamenta e
Desenvolvimento
Divisão
Departamento de Normas

2
2
1
1
1
2
1
2

(02.1
101.3
101.5
101.4
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2

1
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Diretor
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2

1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

1

1
1
3
1

1
3
1
3

101.5

102.2
102.1

101.4
101.2

1
3

~

(01.4
102.2

Coordenador-Geral
Chefe

2

Coordenação-Geral de Operações e Pradu@i
Divisão
Coordenapão-Geral de Cadastro e Controle
da Lotação
Divisão

.022
.02.1
.01.4
.012
.Ol.l

2

1

Coordenação-Geral de Estudas e
Elaboração de Normas
Divisão
Coordenação-Geral de Sistematização e
Aplicação da Legislação
Divisão
Coordenação-Geral de Procedimentos
Judiciais
Divisão
Departamento de Sistemas e Controle de
Cadastro e Pagamentos

NEI
>AS/
FG
-

Diretor
Gerente de Projeto
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.6
101.4
102.2
102.1
101.4
101.5

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.5
-
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6) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado

6.1 - Situação: Atual e Nova
~

DAS

Código

~

io Atual
~

__

Valor Total

6,52

4
18
46
21
64
39
5
7
14
37
36

26,08

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Subto
FG-1
FG-2
FG-3

Situ
Quant.

Unitário
4,94
3,08
1,24
1,11

1,oo

4,94
3,08
1,24
1,11

1,oo

~

88,92
141,68
%,O4
71,04
39,OO
24,743

58
38
5
6
11
37
36

2136

17,36
41,07
3600
533.45

__
291

1

~

283

~

0,31
0,24
0,19

7,75
1,68
0.19
~ , ~ .

7
1

2

33

25
7
1

Valor Total
26,08

9336
154,OO
23,56
64,38
38,OO
24,70
18,48
13,64
41,07
36,OO
533,71

33

7,75
1,68
0,19
9,62

316

543,39

__

9,62

~

~

324

1)

io Nova

~

25
~

Subto
Total (

Siti
Quant.
4
19
50
19

543,07

~

~

6.2 - Remanejamento de Cargos
Código

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
Total

DAS
Unitário
4.94
3;08

Incluídos no Mare (a)

Excluídos da Mare ( b )

12,32
2

1.11

6

1,oo

1

3,08
1.24

I

I

Saido do Remanejamento (a). 6)

5
-

I

1726
0.32

I

2,48
6,66

1,oo

1
3

3,08
3,72

13
-8

16,94

-
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DECRETO Na 2.416, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização (PND), dasparticipações acionárias detidas pela União, e
porempresas controladas, direta e indiretamente, pela União, no capital da Companhia Energética de Alagoas (Ceal).

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição,
DECRETA:

Art. lg Ficam incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), para os fins da Lei ne 9.491, de 9 de setembro de 1997,
as participações acionárias detidas pela União, e por empresas controladas, direta e indiretamente, pela União, no capital da Companhia Energética de Alagoas (Ceal).
Art. 2a As ações representativas das participações acionárias
referidas no artigo anterior deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10ga
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
DECRETO Ne 2.417, DE 11DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza aprorrogação da descentralização, até 31 de dezembro de 1999, referente
asatiuidadesque menciona, edáoutrasprouidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 10 do Decreto-Lei 4 200, de 25 de fevereiro de 1967 e
no art. 23 da Lei ne 8.029, de 12 de abril de 1990.
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DECRETA
Art. 1" Fica o Ministério dos Transportes autorizado a prorrogar, até 31 de dezembro de 1999, os atuais convênios de descentralização as companhias docas federais ou as unidades federadas, que
tratam da execução das atividades de administração dos portos, hidrovias, eclusas e serviços a que se refere o art. lQ
do Decreto nQ
99.475, de 24 de agosto de 1990.
Art. 2g Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
DECRETO N" 2.418, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. 4:
do Decreton"l.784, de 11 dejaneirode 1996.

O VICE-PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. lQ Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. 4gdo Decreto n2 1.784, de 11de janeiro de 1996.
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revoga-se o Decreto no2.237, de 26 de maio de 1997.
Brasília, 15 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1Og9
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Arlindo Porto
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N9 2.419, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997
Remaneja os cargos em comissáo do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)que menciona, e dá outras providências.
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0 ViCE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e Vi, da Constituição,
DECRETA
Art. l9 Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
maio de 1998, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS),oriundos de órgãos extintos da Administração
Pública Federal, sendo: um DAS 102.5 e um DAS 102.4.
8 lg Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
$ 2O Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2% Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gg
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N9 2.420, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997
Promulga a Conuenção número 126, da
Organização Internacional do Dabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Nauios de Pesca, concluida em Genebra, em 21 de junho
de 1966.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçóes que
lhe confere o art. 84, inciso VII, da Constituição,
Considerando que a Convenção número 126, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios de
Pesca, foi concluída em Genebra, em 21 de junho de 1966;
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Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo ng 10, de 9 de fevereiro de 1994;
Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 6 de novembro de 1968;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe em 12 de abril de
1994, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 12 de abril de
1995, na forma de seu artigo 20,
DECRETA

Art. 1" AConvenção número 126, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, concluída em Genebra, em 21 de junho de 1966, apensa por cópia a este
decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2g O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1997; 176"da Independência e 1Og9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estáa publicados noDO de 17.12.1997,págs. 30110/30112

DECRETO Ng 2.421, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997
Concede indenização d famtlia de pessoa desaparecida ou morta e m razão departicipoção, ou acusação de participação, em
atividades politicas, no periodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv,da Constituição, e tendo em vista o disposto no 5 2gdo art. 11da Lei ng9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o
parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4"da citada lei,
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DECRETA
Art. i" Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11da Lei n2
9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações aos beneficiários
constantes do anexo a este decreto.
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 10g2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Anexo

enntes
Maria Podela Gusmão

Péricles Gusmão Régis

Miitan hgimari

Yoshitane Fujimori

irmão

111.360,OO

Eunice
Soares h_
ines
~

Augusto
_ Soares_da Cunha
_

irmã

100.000,00

_

cônjupe

100.000,OO

Linda Tayah de Meio

José Miltan Barbosa

companheira

100.000,OO

Vital Fogqa Balboni

Luiz Fogaca Balboni

irmão

124.110,OO

"â$~~e

100.000,OO

Maria de Lourdes Barbalho
dos Santas, Maira Jurema
Barbalho dos Santas e
Luiz Ganzaga dos Santas
Silvino Eduardo Barbalho
dos Santas
~~

Maria do Amparo Almeida
Amújo e Maria Maddena

Luiz José da Cunha

da Cunha

_______
Euniee Soares Tunes
Ot4vio Soares da Cunha
________
Kieber Silveira Pimenta
Reindda Silveira Pimenta
______Elza Mutte Queiroz

Ronddo Mouth Queiraz

Anadir de Carva!ho
Nacinovic

Ana Maria Nacinovic
Corrêa

Iam Xavier Pereira

Amaido Cardoso Rocha

e mãe

111.360,OO

filha

100.000,00

irmão

124.110,OO

mãe

124.110,OO
~~

mãe

138.300,OO

companheira

124.110,OO
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Benefieiária
de Belém

'Outo

Rocha

1

I

DesaparecidaiMorto
Edson Luiz de Lima Souto

Carios Roberto Paiomino

Francisco Emmanuel
Penteado

Masahares Okama, Yacico
Okama e Neide Kiyoko
Okama Bertholomeu

Francisco Seiko Okama

Zilda Pauia &vier Pereira

Iuri &vier Pereira

I Parentesco

1

Adriano Mamo
. Souza de
Alcântara

mãe

137.220.00

irmão

137.320,OO

pais e irmã

124.110,OO
124.110,OO

Aiyaro Augusto da Cruz
Nunes e Gustavo Henrique Luiz Paulo da Cruz Nunes
da CNZ Nunes
Leda Nonato Fonseca e
OctBvio Fonseca Filho

Indenizacãc

Marme Nonato Fonseca

irmãos

124.110,OO

pais

137.220,OO

filho

100.000,00

filhos

1oo.ooo, oo

carnpanheirs
e filha

137.220,OO

irmão

100.000.00

___

1 Abelardo Rausch de
Alçântara

__

J a h Jorge Pio,Júlio Cesar

M a n a Divina da Silva
da Silva

1
Isaura Silva Coqueiro

Aderval Aivw Coqueiro

Maria IzabelBrianep de
Me10

José Idésio Brianezi

cânjuge

100.000,00

irmã

124.110,OO

irmãos

111.360,OO

! Raimunda Paternostro Reis
de Oliveira, Alberta Jorge
Patemostro Reis, José
Trajano Paternostro Reis e
Regina Patemostro Reis

João Carlos Cavaleanti Reis

Rosa Castralho Reyes

Lauriberto José Reyes

mãe

111.360,OO

Felieiano Pinto

Marilena Villas Bôas Pinto

Pai

138.300,OO

Mana de Laurdes Santana
Domiense de Oliveira

Pedro Domiense de
Oliveira

cônjuge

100.000,00
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DECRETO N9 2.422, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização (PNDI da Datamec S.A. - Sistemas e Processamento de
Dados.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W,da Constituição,
DECRETA

Art. 1* Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n9 9.491, de 9 de setembro de 1997, a Datamec S.A. - Sistemas e Processamento de Dados.
Art. 2g As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da Caixa
Econômica Federal (CEF), deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo mínimo de cinco dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10g9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

DECRETO Ng 2.423, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PNDI, do IRB
- Brasil Resseguros S.A.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nQ9.491, de 9 de setembro de 1997,
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DECRETA
Art. 1" Fica incluído no Programa de Desestatização (PND),
para os fins da Lei no9.491, de 9 de setembro de 1997, o IRB -Brasil Resseguros S.A.
Art. 2° As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
de entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), no prazo máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entraemvigor nadata de suapublicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

DECRETO NQ2.424, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza excepcionalmente a contrataçrio temporária de recursos humanos para
os órgãose entidades doPoderExautiuoFedera1 que especifica

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nQ8.745, de 9 de dezembro de 1993,
DECRETA.
Art. lQFicam autorizados os Ministérios Militares, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e as Agências Nacionais de Energia
Elétrica e de Telecomunicações a promoverem contratapão temporária de recursos humanos, em caráter excepcional, bem assim as prorrogações dos contratos existentes, observadas as disposições legais
pertinentes.
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Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10g9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nq2.425, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Cria, noMinistériodoExéreito, a Secretaria de Tecnologia d a InformaçZo e as InsRetorias de Saúde de Comando Militar de
Ama e dá outrasprouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vist a o disposto no art. 39da Lei Complementar n" 69, de 23 de julho de
1991, e no art. 46 do Decreto-Lei ng200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA

Art. lZ Ficam criados, no Ministério do Exército:

I - a Secretaria de Tecnologia da Informação -órgão de Direção Setorial do Exército - por transformação da Vice-Chefia de
Comunicações, Eletrônica e Informátiea;
I1 - a Diretoria de Material de Comunicações, Eletrônica e
Informática - subordinada A Secretaria de Tecnologia da Informação -por transformação do Centro de Comunicações e Telemática do
Exército;
I11 - o Centro Integrado de Telemática do Exército -subordinado a Secretaria de Tecnologia da Informação -portransformação
da Subchefia de Comunicações, Eletrõnica e Informática;
IV - a Inspetoria de Saúde do ComandoMilit,ar do Leste-subordinada diretamente a esse Comando Militar de Area-por transformação do Comando Regional de Saúde da 1* Região Militar;
V - a Inspetoria de Saúde do Comando Militar do Sul - subordinada diretamente a esse Comando Militar de Area.
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O Ministro de Estado do Exército fEará a data de imArt.
plementação das medidas de que trata o artigo anterior e baixará os
atos complementares necessários a execução deste decreto.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Ficam revogados os Decretos ng 729, de 25 de janeiro
de 1993, e n* 2.175, de 12 de março de 1997.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO Ng 2.426, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre cargos priuatiuos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 46 do Decreto-Lei no200, de 25 de fevereiro de 1967,
e na Lei ng7.150, de lgde dezembro de 1983,

DECRETA:
Art. lQ São privativos de Oficial-General os seguintes cargos
no Exército:
I - do posto de General-de-Exército:
a ) Chefe do Estado-Maior do Exército;
b ) Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar de Área, exceto Comandante Militar do
Planalto;
d ) Secretário de Economia e Finanças;
e ) Secretário de Ciência e Tecnologia;
fl Comandante de Operações Terrestres;
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I1 - do posto de General-de-Divisão Combatente:
a) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
b ) Vice-Chefe de Departamento;
c) Comandante Militar do Planalto;
d ) Comandante Militar de Área e Região Militar;
e ) Comandante Militar de Área e Divisão de Exército;
fl Subsecretário de Economia e Finanças;
g) Subsecretário de Ciência e Tecnologia;
h ) Comandante de Divisão de Exército;
i) Comandante de Região Militar e Divisão de Exército;
51 Secretário de Tecnologia da Informação;
I11 - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada Combatente, conforme constar dos respectivos Quadros de Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a) Comandante de Região Militar;
b ) Chefe do Gabinete do Ministro do Exército;
c) Secretário-Geral do Exército;
d ) Diretor de Órgão de Apoio;
e ) Diretor do Centro de Avaliação do Exército;
fl Subchefe do Estado-Maior do Exército;
g) Inspetor-Geral das Polícias Militares;
h ) Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Terrestres;
i) Diretor de Material de Comunicações,Eletrônica e Informática;
j) Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército;
N - do posto de General-de-Brigada Combatente:
a) Chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército;
b ) Chefe do Centro de Inteligência do Exército;
c) Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras;
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d) Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exércitq
e ) Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais;
f , Comandante da Escola de Sargentos das Armas;

g) Comandante de Brigada;
h ) Comandante de Artilharia Divisionária;
i) Comandante de Grupamento de Engenharia de Construção;
j) Chefe de Estado-Maior de Comando Militar de Área, exceto
do Comando Militar do Planalto, do Comando Militar do Oeste e 9e
Divisão de Exército, e de Comando Militar de Area e Região Militar;
I ) Comandante de Apoio Regional;
m ) Comandante de Aviação do Exército;
n) Comandante do Grupamento de Unidades-EscoldS*Brigada
de Infantaria Motorizada;
o) Comandante do Centro de Capacitação Física do ExércitolForte São João;
p ) Subchefe de Instrução do Comando de Operações Terrestres;
V - do posto de General-de-Divisão ou de General-de-Brigada, Engenheiro Militar, conforme constar do respectivo Quadro de
Organização, de Lotação de Pessoal Militar ou de Distribuição:
a ) Chefe do Centro Tecnológico do Exército;
b ) Diretor de Obras Militares;
c) Diretor de Recuperação;
d ) Diretor do Serviço Geográfico;
e ) Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
fl Diretor do Instituto de Projetos Especiais;
g ) Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
h ) Comandante do Instituto Militar de Engenharia;
Vi - do posto de General-de-Brigada Engenheiro Militar:
a ) Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
b ) Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
c) Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
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d ) Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
VI1 - do posta de General-de-Divisão ou General-de-Brigada
Intendente:
a) Diretor de Subsistência;
b ) Diretor de Contabilidade;
WII - do posto de General-de-Brigada Intendente:

a) Diretor de Material de Intendência;
b ) Diretor de Transportes;
C) Chefe do Centro de Pagamento do Exército;
d ) Diretor de Auditoria;
- do posto de General-de-Divisão Médico:
-Diretor de Saúde;
X - do posto de General-de-Brigada Médico:
a) Subdiretor de Saúde;
b ) Inspetor de Saúde de Comando Militar de Área,
Parágrafo único. Poderão ser ocupados por Generais-de-Brigada, não possuidores do Curso de Altos Estudos Militares, até sete
cargos, assim especificados:
a) no Quadro de Combatentes, os cargos abaixo:
1. Diretor de Patrimônio;
2. Diretor de Pessoal Civil;
b ) no Quadro de Engenheiros Militares, até três cargos, dentre
os abaixo:
1. Diretor do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro;
2. Diretor do Campo de Provas da Marambaia;
3. Diretor de Recuperação;
4. Diretor do Serviço Geográfico;
5. Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados;
6. Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

7. Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército;
c ) no Serviço de Saúde, até um cargo;
d ) no Serviço de Intendência, até um cargo, dentre os abaixo:
1. Diretor de Contabilidade;
2. Diretor de Material de Intendência;
3. Diretor de Transportes;
4. Chefe do Centro de Pagamento do Exército.
Art. 2" As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos no artigo anterior serão feitas por decreto do Poder Executivo,
respeitados os limites fixados para os efetivos do Exército em tempo
de paz.
Art. 3Q Os cargos de natureza militar privativos de OficialGeneral, em órgãos estranhos ao Ministério do Exército, são regulados em legislação específica.

Art. 4Q O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários a execução deste decreto.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6Q Fica revogado o Decreto ng2.176, de 12 de março de 1997.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109?
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zeriildo de Lucena

DECRETO Ng 2.427, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Promulga a Conuenção Interamericana
sobre Personalidade e Capacidadede Pessoas
Juridicas no Direito Znternacional Priuado,
concluida e m k Paz, em24de maiode 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
~~
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Considerando que a ConvenGão Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional
Privado foi concluída em La Paz, em 24 de maio de 1984;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Ledslativo ng 102, de 24 de
agosto de 1995;
Considerando que a convenção em teia entrou em vigor internacional em 9 de agosto de 1992;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção em 20 de março de 1997, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 19 de abnl de 1997, na forma de
seu artigo 14,

DECRET A

Art. 1" A Convenção Interamencana sobre Personalidade e
Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado,
concluída em La Paz, em 24 de maio de 1984, apensa por cópia ao
presente decreto, dever&ser cumprida tão inteiramente como nela
se contém.
Art. 29 O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasaia, 17 de dezembro de 1997;
da Independência e 10gq
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados noDO de 18.12.1997, pág. 30227.

DECRETO Ng 2.428, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Promulga a Conuenção Interamericana
sobre Obrigação Alimentar; concluida em
Monteuidéu, em 15 de julho de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
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Considerando que a Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar foi concluída em Montevidéu, em 15 de julho de 1989;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo ng 1, de 28 de fevereiro de 1996;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 6 de março de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 11 de julho de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 11 de agosto de 1997, na forma de seu
artigo 31,
DECRETA
Art. 1O A Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar
concluída em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, apensa por cópia
ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
Art. 29 O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 176O da Independência e 109O
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, pág. 30228130229.

DECRETO Ng 2.429, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Promulga a Convenção Interamericana
sobre Conflito d e l e i s e m Matéria de Adoção
de Menores, concluida em La Paz, e m 24 de
maio de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, ineiso VIII, da Constituição,
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Considerando que a Convenção Interamencana sobre Conflito
de Leis em Matéria de Adoção de Menores foi concluída em La Paz,
em 24 de maio de 1984;
Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto Legislativo ng 60, de 19 de junho de 1996;
Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 26 de maio de 1988;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da convenção em 8 de Julho de 1997, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 7 de agosto de 1997, na forma de seu
artigo 26,
DECRETA

A,+,.19 A Convenção Interamericana sobre Conflito de Leis
em Matéria de Adoção de Menores, concluída em La Paz, em 24 de
maio de 1984, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela Se Contém.
h.2~ O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 17 de dezembro de 1997; 1769da Independência e
10gQda República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
os anexos estáo publicados noDO de 18.12.1997, 30229/30230.
DECRETO N92.430, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Regulamenta o art. 31 da Lei no 9.491,
de9desetembrode 1997, que alteraprocedimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestetização, e dá outms providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,da Constituição, e tendo em vista o disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

posto no art. 33 da Lei n" 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Medida Provisória n" 1.613-2, de 11de dezembro de 1997,
DECRETA
Art. lQ O Fundo Mútuo de Privatização de que trata o inciso
XII do art. 20 da Lei nQ8.036, de 11de maio de 1990, com a redação
dada pelo art. 31 da Lei nQ 9.491, de 9 de setembro de 1997
(FMP-FGTS),será constituído sob a forma de condomínio aberto, de
que participem exclusivamente pessoas físicas detentoras de contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),individualmente ou por intermédio de Clubes de Investimento (CI), a ser
regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e terá
por objeto, nas condições aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND), a aquisição de valores mobiliários no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização e programas estaduais de desestatização.
Parágrafo único. Os recursos das contas vinculadas do FGTS a
que se refere este artigo somente serão transferidos para os
FMP-FGTS nas datas das liquidações financeiras e até os montantes
adquiridos nas respectivas ofertas públicas e leilões de privatização.

Art. 2g O Clube de Investimento (CI-FGTS) a que se refere o
art. lQterá por finalidade reunir pessoas físicas detentoras de contas
vinculadas do FGTS para constituir ou participar de FMP-FGTS, e
será, necessariamente, administrado por instituição autorizada
pela CVM,sujeitando-se as normas que vierem a ser estabelecidas
por aquela Autarquia.
Art. 3Q Compete 21 CVM praticar todos os atos necessários a
concessão de autorização para a constituição, o funcionamento e o
acompanhamento das atividades do FMP-FGTS e dos CI-FGTS.
Parágrafo único. A CVM poderá descredenciar o administrador dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS sempre que forem observados
descumprimentos as instruções ou regras estabelecidas para o uso
da conta vinculada do FGTS nos FMP-FGTS, em qualquer etapa do
processo.
Art. 4g Será aplicado rateio na proporção verificada entre os
montantes fixados pelo CND e o demandado pela totalidade dos
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FMP-FGTS se, por ocasião da oferta pública, ou do leilão de privatização, a demanda por parte dos FMP-FGTS superar o limite que vier
a ser estabelecido pelo CND.
Parágrafo único. O rateio de que trata este artigo aplicar-se-á,
igualmente, a todos os quotistas dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS.
Art. 5Q Os administradores do FMP-FGTS e dos CI-FGTS, observado o prazo mínimo de doze meses, contados a partir da efetiva
transferência dos recursos para os FMP-FGTS, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. lQ,atenderão aos pedidos de retorno Bs contas vinculadas do FGTS, mediante quitação, em espécie,
junto i3 Caixa Econômica Federal (CEF), por documento instituído
para este fim pelo agente operador do FGTS.

Art. 6? Os administradores dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS somente poderão efetivar o resgate de quotas solicitadas pelo aplicador nas hipóteses previstas no 5 SQdo art. 20 da Lei no8.036, de 1990,
com a redação dada pelo art. 31 da Lei n? 9.491, de 1997, e após expressa manifestação do agente operador do FGTS.
Art. 7* Acada período de seis meses, contados a partir da efetiva transferência dos recursos para o FMP-FGTS, o aplicador poderá solicitar ao administrador do FMP-FGTS ou ao administrador do
CI-FGTS a transferência, total ou parcial, de suas quotas para outro
FMP-FGTS e CI-FGTS de sua preferência.

Art. 8* Sempre que ocorrer a hipótese prevista no artigo anterior, os administradores dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS deveminformar ao agente operador do FGTS, no prazo máximo de cinco dias
Úteis, as movimentações realizadas.

5 IQ Pelo descumprimento do disposto neste artigo, o administrador estará sujeito ao descredenciamento de que trata o parágrafo
único do art. 3Q.
5 2Q Caberá ao agente operador do FGTS estabelecer a forma
e o meio a serem utilizados pelos administradores dos FMP-FGTS e
dos CI-FGTS para prestar a informação de que trata este artigo.
Art. 9? Os arts. gQ, 35,36,41 e 67 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nQ99.684, de 8 de novembro de
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1990, com as alterações introduzidas pelo Decreto n*1.522, de 13 de
junho de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
&J%. 9" Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que
indireta, com culpa recíproca, por força maior ou extinção normal do contrato de trabalho a termo, inclusive a do trabalhador
temporário, deverá o empregador depositar, na conta vinculada
do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis.
$ 1* No caso de despedida semjusta causa, ainda que indireta, o empregador depositará, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a
vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e
acrescidos dos respectivos juros, não sendo permitida, para este
fim, a dedução dos saques ocorridos.
$ 3" Na determinação da base de cálculo para a aplicação
dos percentuais de que tratam os parágrafos precedentes, serão
computados os valores dos depósitos relativos aos meses da rescisão e o imediatamente anterior, recolhidos na forma do cuput
deste artigo.
$ 4g O recolhimento das importâncias de que trata este artigo deverá ser comprovado quando da homologação das rescisões contratuais que exijam o pagamento da multa rescisória,
bem como quando da habilitação ao saque, sempre que não for
devida a homologação da rescisão, observado o disposto no art.
477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados.
8 5* Os depósitos de que tratam o cuput e os $$ lQe deste
artigo deverâo ser efetuados até o primeiro dia útil posterior
data de afastamento do empregado.
$ 6g O empregador que não realizar os depósitos previstos
neste artigo, no prazo especificado no parágrafo anterior, sujeitar-se-á as cominações previstas no art. 30.
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8 7Q O depósito dos valores previstos neste artigo deverá
ser efetuado, obrigatoriamente, na CEF ou, nas localidades onde
não existam unidades daquela empresa, nos bancos conveniados, aplicando-se a estes depósitos O disposto no art. 32.
8 8" ACEF terá prazo de dez dias Úteis, após o recolhimento, para atender as solicitações de saque destes valores.
8 gQ A CEF, para fins de remuneração como agente operador do FGTS, considerará o recolhimento desses depósitos, da
multa rescisória e dos saques desses valores como movimentações distintas..
<<AI%.
35. .............................................................................
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e por força maior, comprovada com o depósito dos
valores de que tratam os $8 IQe 22do art. 9';

.......................................................................................................
XII - aplicação, na forma individual ou por intermédio de
Clubes de Investimento (CI-FGTS),em quotas de Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS),conforme disposto no inciso
XII do art. 20 da Lei nQ8.036, de 11de maio de 1990, com a redaçãodadapeloart.31daLein'9.491,de9desetembrode 1997.

.......................................................................................................
8 4' A garantia a que alude O art. 18 deste regulamento
não compreende as aplicações a que se refere o inciso XII deste
artigo.
8 52 Os recursos automaticamente transferidos da conta
do titular no FGTS em razão da aquisição de ações, bem como os
ganhos ou perdas dela decorrentes,observado o disposto na parte final do $1' do art. gg, não afetarão a base de cálculo da indenização de que tratam os $5 lQ e do art. deste regulamento.
8 6Q Os resgates de quotas dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS,
para os casos previstos nos incisos I a IV e VI a XI deste artigo,
somente poderão ocorrer com autorização prévia do agente operador do FGTS.
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8 7Q Nos casos previstos nos incisos N,VI e VII, o resgate
de quotas implicará retorno a conta vinculada do trabalhador do
valor resultante da aplicação.
8 SQ O limite de cinqüenta por cento a que se refere o inciso
XII deste artigo será observado a cada aplicação e após deduzidas as utilizações anteriores que não tenham retornado ao
FGTS, de modo que o somatório dos saques da espécie, atualizados, não poderá ser superior a metade do saldo atual da respectiva conta.,,

4.1%36. .............................................................................
.......................................................................................................

VI1 - requerimento formal do trabalhador ao administrador do FMP-FGTS, ou do CI-FGTS, ou por meio de outra forma
estabelecida pelo agente operador do FGTS, no caso previsto no
inciso XII do art. 35, garantida, sempre, a aquiescência do titular da conta vinculada..

4 r t . 41. .............................................................................
.......................................................................................................

8 3g No caso de valor aplicado em FMP-FGTS, e para os
fins previstos nos incisos IV,VI e VI1 do art. 35,o prazo de cinco
dias contar-se-á apartir do retorno dovalor resultante da aplicação i conta vinculada e não da data da so1icitação.n
4.1%.
67.

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

XIII - expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais a serem observados pelos
agentes administradores dos FMP-FGTS e dos CI-FGTS, no que
se refere as questões relacionadas ao cadastramento, ao fluxo de
informações das movimentações e a resgates de quotas;
XIV - determinar aos administradores dos FMP-FGTS e
dos CI-FGTS o retorno das aplicações ao FGTS, nos casos de falecimento do titular, de aquisição de casa própria, de amortização
ou liquidação de saldo devedor de financiamento do SFH e para o
cumprimento de ordem judicia1.x
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Art. 10. ACVM e o agente operador do FGTS, nas respectivas
áreas de competência, poderão baixar as normas complementares e
adotar as medidas que se fizerem necessárias &execuçãodo disposto
neste decreto.
Art. 11. Anova redação estabelecida para o art. 9" e seus parágrafos, do Regulamento do FGTS, passa a vigorar sessenta dias
após a piblicação deste decreto, observadas as instruções expedidas
pelo agente operador do FGTS.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficarevogadoo Decreto no1.382, de 31 dejaneiro de 1995.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Antonio Kandir
DECRETO N" 2.431, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera o Anexo do Decreto nD2.032, de
11 de outubro de 1996, que aproua o Program a de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais têderais para 1997. e dá
outras prouidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,da Constituição Federal,
DECRETA
Art. lg Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais
(PDG) das empresas estatais federais para 1997, aprovado por intermédio do Decreto nQ2.032, de 11de outubro de 1996, conforme demonstrativos por empresa constantes do anexo a este decreto.
Art. 2s Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1997; 17@ da Independência e 109*
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
..

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1997, págs. 30231/30249.
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DECRETO NQ2.432, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. I
do Decreto ne1.958, de Hdejulhode 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA.
Art. Ig Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. lQ
do Decreto ng 1.958, de 15 de julho de 1996.
Art. Z9 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto nQ2.217, de 29 de abril de 1997.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10gp
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Ng 2.433, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. 3*
do Decreto nPZ2321,
de 8de setembrode 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçhes que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. InFica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. 3Qdo Decreto nQ2.321, de 8 de setembro de 1997.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109O
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 2.434, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. 1 e
doDecretone2.340,de 7deoutubrode1997.

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

Art. lp Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. le do Decreto nQ2.340, de 7 de outubro de 1997.
Art. ZQ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176pda Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NQ2.435, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1 e
do Decreto ne1.858, de 10 de abrilde 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no USO das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1: Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. lQ
do Decreto nQ1.858, de 10 de abril de 1996.
Art. Zp Este decreto entra em vigor na data de suapublicaçáo.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 2.436, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga os prazos estabelecidos nos
decretos que menciona, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. 1* Ficam prorrogados, até 30 de junho de 1998, os prazos
estabelecidos no 5 29do art. 1*dos Decretos n%1.778, de 9 de janeiro
de 1996, e 1.807, de 6 de fevereiro de 1996.
Art. 2* Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3* Revogam-se os Decretos n*s 2.216, de 29 de abril de
1997, e 2.319, de 8 de setembro de 1997.
Brasília, 19 de dezembro de 1997; 1XQ
da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 2.437, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. 1"
doDecretonc2.239, de27demaiode1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA

Art. l9 Fica prorrogado, até 30 de junho de 1998, o prazo estabelecido no art. 1*do Decreto n* 2.239, de 27 de maio de 1997.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 19 de dezembro de 1997; lRQ
da Independência e 109*
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997

9554
DECRETO Ng 2.438, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo estabelecido no art. 1 o
do Decreto ne 1.998, de 3 de setembro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. lg Fica prorrogado, até 30 de j u n h o de 1998, o prazo estabelecido no art. lQ do Decreto nQ1.998, de 3 de setembro de 1996.

Art. Zg Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revoga-se o Decreto nQ2.265, de 27 de j u n h o de 1997.
BrasMa, 19 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NQ2.439, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre procedimentos relativos d
execução de pagamento de pequenas compras e dá outrasprouidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5g,$ 3g,da Lei nQ8.666, de 21 de j u n h o de 1993,
DECRETA

Art. lg Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Federal,
a sistemática de .Empenho com Garantia de Pagamento Contra Entrega. para serviços e compras, cujo valor limite obedecerá ao teto fixado para dispensa de licitação.
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m. 22 A sistemática a que se refere o artigo anterior será
adotada nas unidades da Administração Pública Federal que utilizam O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi), n a modalidade total, em relação aos fornecedores de
pequenas compras e serviços, inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).
Art. 3g Aemissão da ordem bancária, para a quitação da despesa que atenda as disposições do artigo anterior, ocorrerá até 72
horas do aceite do bem ou serviço, obedecidos aos procedimentos
pertinentes.

5 lQ O não-cumprimento do disposto no cuput deste artigo poderá ser comunicado pelo fornecedor & Secretaria Federal de Controle por intermédio de suas unidades regionais e seccionais.

0 2* OS comunicados dos fornecedores deverão ser investigados pelos respectivos órgãos ou entidades do Sistema de Controle Intemo, no prazo de trinta dias, que adotarão as providências cabíveis
em cada caso e darão conhecimento ao interessado sobre os resultados da apuração do ocorrido.
Art. 4Q ASecretaria do Tesouro Nacional dotará o Siafi de mecanismos operacionais para:
I - identificação das Notas de Empenho sujeitas & sistemática de que trata este decreto;
I1 - viabilizar o pagamento, mediante a emissão de ordem
bancária pelas respectivas unidades gestoras on Zine, dispensando a
transferência de, recursos da Conta Unica do Tesouro Nacional por
intermédio dos Orgãos Setoriais de Programação Financeira.
Parágrafo Único. O disposto no inciso I1 deste artigo aplica-se
ao pagamento relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto,
energia elétrica e comunicações, independentemente do seu valor.

Art. 52 O prazo para implantação da sistemática de que trata
este decreto será de:
I - até sessenta dias, a título de projeto piloto, para os órgãos
e entidades sob controle direto das unidades da Secretaria Federal
de Controle;
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I1 - até 120 dias, para os demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Art. 6Q O acompanhamento do disposto neste decreto, quanto
A forma de execução do pagamento e a observância dos limites furados, será exercido pela Secretaria Federal de Controle e demais órgãos do Sistema de Controle Interno.
Art. 79 O Ministro de Estado da Fazenda, no âmbito de suas
atribuições, expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste decreto.
Art. 8g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO N9 2.440, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Fira o ualor minimo a que se refere o
art. FcdaLein99.024,de24dedezembrode
1996.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,da Constituição, e considerando o disposto no art. 6Q,8 lQ,
da Lei n99.424, de 24 de dezembro de 1996,
DECRETA

Art. lQ É furado, para o exercício de 1998, em R$315,00 (trezentos e quinze reais) por aluno, o valor mínimo anual a que se refere o art. 6Qda Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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DECRETO Ng 2.441, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao P2zdo art. ícdoDecreto no2.214, de 25 de abril de 1997, que
dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1997, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea b do art. 48 da Lei ng4.320, de 17 de março de
1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei no200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como no cuput do art. 6° da Lei no 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA
Art. lg O 5 2Qdo art. lo do Decreto ng2.214, de 25 de abril de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
2Q O Ministério do Planejamento e Orçamento poderá
ampliar os limites de que trata o Anexo I deste decreto, desde
que o total da ampliação não ultrapasse em mais de seis por cent o os limites fixados para o conjunto de fontes do grupo A e do
grupo B, bem como proceder ao remanejamento entre projetos e
atividades ou entre órgãos e/ou unidades orçamentárias, constantes do Anexo I, respeitados os montantes globais autorizados
para os mencionados grupos.,>

Art. 2g O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, por intermédio de exposição de
motivos interministerial, poderão propor ao Presidente da República excepcionalização dos limites furados para execução de projetos e
para pagamento de bolsas de estudos, da exigência para inscrição de
despesas em restos a pagar, bem como do limite financeiro, relativamente ao previsto no Decreto ns 2.401, de 21 de novembro de 1997.
Art. 3g Em decorrência do disposto no art. 4g do Decreto nQ
2.401, de 1997, fica ampliado em R$965 milhões o limite financeiro
anteriormente fixado pelo Decreto no 2.214, de 1997.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revoga-se o Decreto nQ2.261, de 25 de junho de 1997.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

DECRETO N" 2.442, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Qualifica como organização social a Associação Comunicaçáo Edueativa Roquette
Pinto (Aeerp) e autoriza a absorção das atiuidades da extinta Fundação Roquette Pinto.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.22,s 3", daMedida Provisórian9 1.591-2, de 4 de dezembro de 1997,
DECRETA
Art. 1 9 É qualificada como organização social a Associação de
Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, portadora do CGC n9 02.196.013/0001-03.
Art. 2' Fica autorizada a absorção das atividades da extinta
Fundação Roquette Pinto pela entidade referida no artigo anterior,
mediante contrato de gestão a ser firmado com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1997; 176"da Independência e 109O
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587,dez. 1997.
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DECRETO N9 2.443, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga o prazo estabelecido no art.
í cdo Decreto no 2.205, de 9 de abril de

1997.

0 PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. l9 Fica prorrogado, até 31 de janeiro de 1998, o prazo estabelecido no art. lgdo Decreto n9 2.205, de 9 de abril de 1997.
Art. ZQ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Carlos César de Albuquerque
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Ne 2.444, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a inclusáo, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), das rodouias fiderais que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Iv,da Constituição,

DECRETA:

Art. lg Ficam incluídos no Programa Nacional de Desestatização (PND), para os fins da Lei no9.491, de 9 de setembro de 1997,
os seguintes trechos de rodovias federais:
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I - 116/SPPR trecho São Paulo - Curitiba;
I1 - 116/376PRe 1OVSC:trecho Curitiba-Florianópolis;
111 - 381/MG/SP trecho Belo Horizonte - São Paulo;
IV - 101LR.J: trecho Ponte Presidente Costa e Silva -Div.

RJ/ES;

V - 393íRJ: trecho Div. RJ/MG (Além P.) - Entr. BR116m (Via Dutra);
VI - 116PWSC: trecho Curitiba - Div. SC/RS;
VI1 - 153/SP trecho Div. SPíMG - Div. SPíPR;
VI11 - lOI/RN/PB: trecho Natal - Div. RNPB - Div. PBíPE;
IX - 101íPE: trecho Div. P E P B - PE/AL,
X - 10VAL: trecho Div. M E -Div. AWSE;

X i - 101/SE: trecho Div. SE/& - Div. SE/BA;
XiI - 163íMTíMS:trecho Entr. BR-O'IOíMT(B)-São Gabriel
do Oeste,
XIII - 163íMS e 267íMS: trechos São Gabriel do Oeste -Div.
MSPR e Entr. BR-163MS (Nova Alvorada) - Div. MS/SP;
X N - 232/PE: trecho Recife - Caruaru;
XV - 116BA: trecho Feira de Santana - Div. BAíMG,
XVi - 153íPR trecho Div. PWSP -Entr. BR272 (A) (Japira);
XVII - 050/GO: trecho Cristalina -Div. GOMG
XViII - 116íMG trecho Div. MGBA- Entr. p/ Itanhomi,
XIX - 116íMG trecho Entr. pAtanhomi - Div. M G N (Além
Paraíía);
XX - lOVSC/RS: trecho Florianópolis - Osório.
Art. 2" Ficam ainda incluídos no Programa Nacional de Desestatização (PND), os seguintes trechos de rodovias federais, cujo
processo de privatizaçáo poderá ser objeto de Convênio de Delegação
a ser celebrado com os respectivos Estados:
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I - BR-280/SC: trecho Porto de São Francisco -Mafra;
11 - BR-470/SC: trecho Div. SC/RS - Navegantes;
111 - BR-040NG trecho Juiz de Fora -Barbacena -Belo
Horizonte
- BR-040NG trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas Entr. BR-135;
v - BR-050NG trecho Div. MG/GO -Div. MG/SP;
- BR-135NG trecho Montes Claros - Entr. BR-040;
- BR-262NG trecho Betim (Entr. BR-381) - Araxá Uberdha;
wII - BR-262NG trecho João Monlevade - Rio Casca Entr. BR-116;
M - BR-265NG trecho São Sebastião do Paraíso - Div.
MG/SP;
X - BR-365NG trecho Patos de Minas - Uberlândia Entr. BR-153;
XI - BR-381NG trecho Belo Horizonte (Entr. MG/020) João Monlevade - Governador Valadares;
XII - BR-324BA: trecho Salvador - Feira de Santana;
XIII - BR-OGO/GO: trecho Goiânia -Acreúna;
XIV - BR-OlOPA trecho Belém - Castanhal.
Art. 3g Fica o Ministério dos Transportes responsável pela
execução e acompanhamento do processo de desestatização das rodovias federais, com as atribuições, no que couber, de gestor, sob a
supervisão do Conselho Nacional de Desestatização.
Art. 4E Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10gB
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Antonio Kandir
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DECRETO Ns 2.445, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Fixa o número de dias para a exibição
de obras cinematográficas brasileiras durante o ano de 1998.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei ns 8.401, de 8 de janeiro de 1992,
DECRETA
Art. ls Fica fixado em 49 o número de dias nos quais as empresas proprietárias locatárias ou arrendatárias de salas, espaços
ou locais de exibição piiblica comercial exibirão obras cinematográficas brasileiras de longa metragem, no período de lsde janeiro a 31
de dezembro de 1998.
Art. Z9 As salas, espaços ou locais de exibição pública comercial geminadas e pertencentes a mesma empresa deverão cumprir a
cota de tela, durante o período de l9 de janeiro a 31 de dezembro de
1998, obedecendo A seguinte tabela:
Salas Geminadas

lg Sala

ZPSala

3* e 4 O Salas

5g e 6' Salas

Dias de Obrigatoriedade

49 dias

42 dias

35 dias

28 dias
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DECRETO Ng 2.446, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga oprazo de remanejamentodos
cargos que menciona.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos Iv e VI, da Constituição,

DECRETA.
Art. 1" Fica prorrogado, até. 30 de abril de 1998, o prazo de remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n" 1.828, de 1"
de março de 1996 um DAS 101.3 e três DAS 101.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
ùiieial aplica-se O disposto no 8 3" do art. lQdo Decreto n" 1.828,de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3O Revoga-se o Decreto no 2.266, de 27 de junho de 1997.
Brasília, 30 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO NQ2.447, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Dá nova redaçáo ao Anexo I1ao Decreto
n o 2.389, de 18 de nouembro de 1997, que

aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissáo e
Funçóes Gratificadasdo Ministério das Comunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. 1" O Anexo I1 ao Decreto no2.389, de 18 de novembro de
1997, passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
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Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasaia, 30 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 109O
da República.
FERNANDO HENRIQTJE CARDOSO
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
Anexo I1
(Decreto ng 2.389, de 18 de novembro de 1997)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e punções Gratificadas do Ministério das Comunicações
Cargos/
Unidade

FunF”s
N”
6
6

2
Gabinete do Ministro

coordenaç5o-Geral de Serviços do Gabinete
Divisão
seniço

&sessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Secretaria Exeeutiua

Gabinete
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio Operaeional
serviço

2
1
3
5
1
5
5
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1

4
68

Denominação
Cargo/Função
Assessor Especial do
Ministro
Assessor do Ministra
Assistente do
Ministro
Assistente
Chefe do Gabinete
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoiia
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Secretsrio Executivo
Assessor do
SecretBrio Executivo
Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

NEI
DASIFC
102.5
102.4
102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3
NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
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Unidade

2argasi
kções
Nl

I.

Denominação
CargaiFunção

NEI
IAS/F(

~
~

81
90

Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração

1

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídica
Assistente
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
3

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.6
102.2
102.1
101.1
101.5
102.2
101.4
102.1
01.3

3

I

SeMç0

1
2
3
6
6

Coordenação-Geral de Administração

1

Coordenação
Divisão

5
9

serviço

6

Coordenação
Divisão

1

Coordenação-Geral de Planejamento,
Orçamento e Finanças

1
1
3
5
1

Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurtdica

1

1

Serviço

Coordenação-Geral de Assuntas Jurídicos
de Comunicações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Administrativos e Execuções Judiciais
Coordenação
Divisão
Secretarie de Seruiços de Radiodifusão

1
3

1
1
1

SWViÇO

1

Departamento de Normas e Engenharia

1
1

Coordenação-Geral de Normas

1

1
Coordenacão

2

~

FG-3
Subsecretário
Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Ger,
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

2

Coordenação-Geral de Recursos Humanas

FG-2
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I

Unidade

h@es

N"

Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia

2

Coordenação-Geral de Outorga
Coordenagio
Serviço

Coordenação-Geral de Licenciamento

Denominação
Cargofinção

Chefe
Coordenadoi-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
1 Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

1

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.4
101.3
101.1
101.4
102.1
101.3
101.1
101.6
102.2
102.1
101.1

1
1

Diretor
Coordenador-Geral

101.5
101.4

1
1
1

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

101.3
101.2
101.1
101.4

1

Auxiliar

1

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

102.1
101.5
101.4
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

Delegado
Coordenador
Chefe
Delegado
Chefe

101.4
101.3
101.1
101.3
101.1

1

1

Coordenação
Divisão
I Departamento de Ortorga e Lieeneiomento

'

1
2
1
1
1
2
1
1
1

Coordenação
Serviço
i Secretaria de Seruiços Postais

1

1
1
SeIVif.3

Departamento de Planejamento do
Sistema Postal
Coordenação-Geral de Poiítieas Postais
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordeoa@dkral de Serviços
Deparnimento de Cantmle do Sistema Postal
Coordenação-Geral de Tmifas
Coordenação
Divisão
I Coordenaçáo-Geral de Avaiiação e Controle

Coordenação
Didsão

1

1
1
1
2

Delegacias
! u ) RJ,SP, MG, PR, RS

5
3
30
6
27
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b , Quadro Resumo de Custos.de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicacões
b.1) Situaçã, itud e Nova
CddigO

DAS
UnitBrio

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,oo
4,94
3,08
1,24
1,11
1,oo

Subtotal 1

5
7
12
__
I

10
6,20
7,77
12,oo

10
12

11,10
12.00

359

b.2) Remanejamento de C gos

_Cddigo

DAS
Unit4rio

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 102.2

6,52
4,94
3,08
124
1,11
l,oo
4,94
1.24
131

___

Situa!
Quant.
3
12
34
45
74
149
8
10

Do Mare
Quant.
-

-

-

-

Do MC p
Quant.
1
5
8
13
27
64
2

2

3

Mare (b)

Valor Total
6,52

24,70
24,64
16,12
29,97
64,00
9,88
175.83
3,10
2,16
5,13

Subtotal(2)
Total
Remanejamento (a - b)

a&)

- 161

10,39
186,22
- 180,41
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DECRETO NO 2.448, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre rernanejamento de cargos do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)entre o Ministério doAdministração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da
Fazenda e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. lg Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois DAS 101.5;
I1 - do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.5, um DAS 101.4, um
DAS 101.3 e um DAS 101.2.

Art. 2g Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
11, ao Decreto no1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar
na forma do Anexo I1 a este decreto.
Art. 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4g Ficam revogados o art.
2.331, de lQ
de outubro de 1997.

e o Anexo I1 ao Decreto n9

Brasília, 30 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedi-o Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Remanejamento de Cargos

4,94
3,08
1,24
1,11
4,94

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.5

Do Mare piMF (a)
Quant.
Valor Total
2
9,88

lbtal
Saldo do Remanejarnento (a .b)

2

9,88

-2

- 0,49

~

Do MF pihlare
Valor Total

Quant.

1
1
1
1

3,08
1,24
1,11
4,94

4

10,37

Anexo I1
(Decreto n" 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
Anexo I1
Ministério da Fazenda
a ) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas

+

~

NEI
da51
FG

Unidade

Divisão
Assessoria para Assuntos
Parlamentares
Coordenação

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

~

Assessor Especial do
Ministro
Assessor do Ministro

102.5

6

Assistente da Ministra
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2

1
3
7
1
3
4

Chefe da Assessoria
Coordenador
Assistente
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2

7
2

1
2
7
1
1
5

102.4

~
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~

:argos/

Unidade

hçáes
hTs

NE/

Denominação
Cargoknção

DASI
FG
~

Secretaria Executiua

5
3
3
1
13
8

Gabinete

Subsecretaria de AssuntosAdminùtmtiuos
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação

Coordenação
Coordenação de Documentação e
Biblioteca
Divisão
3eMco

m

Secretário Executivo
Assessor da Secretário
Executivo
Assistente do
Secret4rio Executivo
Assistente
Chefe
Assistente
Auiliar

102.4

Subsecretário
SubsecretBrio Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Adiar
Coordenador
Gerente de Projeto

102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG1
FG-2
101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2

7
5

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Adiar
Coordenador
Gerente de Projeto

101.4
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2

1

Coordenador

101.3

Chefe
Chefe

101.2
101.1
FGl
FG-2
FG3

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

101.4
101.3
101.2

2
1
4
15

8
8
1
1
1
1
7
3
1
1
5
3

Coordenação-Geral de Modernização e
ínfomática
Coordenacão
Coordena~áo-GeraldeRenirsosHumanos

FG-1
FG-2
FG-3

1
8
1
1

2
1
21
19
21

Delegacias de Administração do
Ministerio da Fazenda
J no DF,RJ e SP

Divisáo

3
3
12
-

~
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-

s'
lrgod

Unidade
SeMço

b) no Rs e MG
Divisão
Semço

c) no

-

Denominação
~ c h e y & w o

01.1
FG-1
PG2

I

9:
21
2
2
8
6

1g-3

Delegado
Delegado Adjunta
Chefe
Chefe

10
16

PR

Serviço

5
6

d ) no AM,BA, CE, PA, PE e sc

Serviço

serviço

8
6
6

30
30
30
36
12
36
36

Delegado
Delegado Adjunta
Chefe

1
1
1

Coordenação-Geral de Orçamenta e
Finanças

1

Coordenação
Cmrdenação-Geral de Planejarnenta

1

Coordenação

1
6
1
6

1
9

01.4
.012

.012
!01.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG3
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Celegado
Chefe

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FC-3

SubsecretBno
Suhseeret4no Adjunt
Adiar

101.5
101.4
102.1

Coordenador-Geral
Adiar
Coordenador
Coordenador-Geral
Adiar
Coordenador
Gerente de Projeta

101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.:
101.:
FGI
-

48
48

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento

rlEl
IAS/
FG
-
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~

Zargod
Unidade

NW
DAS/
FG

Denominapão
Cargo/Funçãa

?unçáes
NP

~

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

13
7
1
4

Coordenação

4
4
1
1

ioordenaçãa-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
%ordenação

1

3WiÇO

FG-2

1
2
1

101.5
102.2
102.1
101.3
101.3

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

2oordenaçáo-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional
Cloordenação
Divisão

1
2

3eMço

1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

1

FG-3
NE

Procurador-Geral
Procurador-Geral
Adjunto
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Procurador

2aardenaçãa-Geral da Dívida Ativa da
kião
Zoordenação
Jivisão
jerviço
Zoordenaçáo-Geral de Operaçáes
Tinaneeiras da União
Zoordenação
livisão

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2

3eMça

1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
1
1
1
2
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

101.4
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2

Coordenador-Geral

101.4

2oordenação-Geral de Assuntas
Pribut4nos
livisão
$emiço
hordenaçãa-Geral Jurídica
livisão
3eMÇO

2oordenação-Geral Patrimonial
:oordenação-Geral de Assuntos
Pinaneeiros

1

-

I
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NEI
DAS/
FG

Unidade
~

1

1
Coordenaçáo.Gerai de Assuntos
~urklidieosDiversos

1
1

Caordenaçáo

1

1
Divisão
serviço

3
2
3

Assessor
Assistente

102.3
102.2

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Procurador Regional
Chefe

101.4
101.2
FG-1

14
12
19

procuradonas Regionais da Fazenda
Nacional (DF, PE, RJ, RS e sp)
Divisão

5
5
10

procuradonas Estaduais da Fazenda
Nacional
z) em S P e RJ

Divisão
Serviço

b) no DF, MG e RS

2

12
16
12
20
3
3

Divisão
Sewiço

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2

i

9
6

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe
Chefe

6

9
9
c) n a BA, CE, GO, PR, PE e SC

Serviço

6
6
12
12
18

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

24

d ) no AC, AL,AM,A€?ES, MA, MT, MS,
PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO

16

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1 Procurador-Chefe

11.3
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I

NE!
DAS/
FG

Unidade

Serviço

Procuradorias Seecionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretario da Receita Federa2

Gabinete
Assessoria Especial

Assessoria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geralde Estudos
Econômica-TnbutBrios
Coordenação
Divisão
Coordenação de Atendimento ao
Contribuinte
Divisão
Corregedoria-Geral
Divisão
EscriMrio de Corregedoria
.
Coordenação-Geraldo Sistema de
Tributação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geraldo Sistema de
Arrecadaçãoe Cobrança

I

Coordenação
nivisão

~

16
16
16
16

Chefe

101.1
FG-1
FEZ
FG-3

62
62
62

Procurador Seccional
Chefe

101.2
101.1
FG-3

Secretsrio
Secretário Adjunta
Chefe
Assistente
Chefe
Aeaessor
Chefe
Asaessor
Assistente
Auxiliar

101.6
101.6
101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
102.1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1

3
1
7
1
8
1
2
1
1
1
2

2
4
1
2
1
1
1
3
10
1
2
3

6
2
1
1
1

5

I Coordenador
Chefe
Corregedor-Geral
Corregedor Adjunta
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.2

Coardenador-Geral
Audiar
Coordenadar
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4

Auxiliar
Coordenador
Chefe

102.1
101.3
101.2
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~

Unidade
serviço

Coordenação.Geral do Sistema de
Fiscalização
Coordenação
Divisão
serviço

Coordenação-Gerd do Sistema
Aduaneiro
Coordenação
Divisão
serviço

Coordenação-Geral de Teenologia e de
Sistemas de Informação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Programação e
Laglstiea
Coordenação
Divisão
SeMc0

Coordenação-Geral de Pesquisa e
Investigação
Coordenação
Divisão
EscriM~iode Pesquisa e Investigação

'argos/

hções
Np

I

NE/

Denominação
Cargohção

DAS/
FG
~

Chefe

101.1

1
1
1
5
1

Coordenador-Geral
Adiar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3
6
1

Coordenador-Geral
AUdiar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
2

Coordenador-Geral
Adiar
Coarden a dor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
3
2
6
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
10
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
FG-1
FG-2

3

58
54
56
Superintendência Regional da Receita
Federal
Divisão
Serviço

Unidades Locais da Receita Federal
mle9acia,Inspetaria, Alfândega, Agência e
Centro de Atendimento ao Contribuinte)

10
11

FG-3

61
8
2

Superintendente
Superintendente
Adjunto
Chefe
Chefe
Auxiliar

35

Delegado e Inspetor

101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
101.3
~
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.
Unidade

argoç'
lnçóes
?
.
m

283

2
625

605

772

3elegacia da Receita Federal de
Julgamento
Divisão
Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Fiscais
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnica
Coordenação
Divisão

Denominação
Carga/Função
Adjunto, Inspetor e
Chefe de Divisão
Delegado, Agente,
Inspetor, Chefe de
Centro de Atendimento
80Contribuinte, de
Serviço e de Equipe de
Fiscalização
Auxiliar
Chefe de Inspetoria, de
Agência, de Seção, de
Centro de Atendimentc
ao Contribuinte e de
Equipe de Fiscaliza@
e Assistente
Chefe de Inspetoria, de
Agência, de Centro de
Atendimento ao
Contribuinte, de Setor G
de Equipe e Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente

NE/
DAS!
FG
.
101.2

101.1
102.1

FG-1

FG-2
FG-3

4
1
4
4
3

Delegado
Chefe
Auxiliar
secretário
Secretário Adjunto
Chefe
ASSesSX
Assistente
Auxiliar

101.3
101.2
102.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
4

101.4
101.3
101.2
101.1
01.4

18
84
120
1

SWViCO

4

Coordenador-Geral
Cordenador
Chefe
Chefe

Coordenação-Geral de Administração d:
Dívida Pública

1

Coordenador-Geral

~~
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/

Unidade

unÇ6es

Ng

1
Divisão
serviço
Coordenaç~O.Geralde Assuntos Externo!
Divisão
serviço
Coordenaçáo-Geral de Programação
Financeira
coordenação
Divisão
Serviço
Coor&naaãoo-Geralde Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
~ ~ b g j sdor Setor
i ~ ~Público

4

4
1
1
4

4
1
1
4

4
1
1
4

4
.

Financeiros
coordenação
llivisão
Serviço
Coordenação.Geral das Operações de
Credito do Tesoura Nacional
Coordenação
~Divição
Sewiça

ç,,,denaçáo-Geral de Normas e
,t,YB]iâção da Execução da Despesa

1
1
4
4

1
1

4
4
1
1
4

Serviço
Coardenaçãa-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
serviço
coardenaçãa-Geral de Contabilidade

4

1
1
4
4
1
1
4

4
-

Denomina@
CargoiFunçáo

NEI
DAS
FG
__

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

L
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__
:argasl

Unidade

b*r

w

Denominapão

cargomunção

~

Cwrdenaçáa-Geral de Aeampanhsmenta
de Estados
Cwrdenaçáo
Divisão
Coordenação-Geral de Anáiiae e
Estatleticae Fiscais de Estados e
Municfpios
Cwrdenaçáo
Diwsãa

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
3
3
14
12
18

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
1
1

Secret4rio
Secret4rio Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
4
4

Cwrdenapão-Geral de Assunção e
Xeeatmturaçáo de Paesivos
Coordenação
Divisão
Servicn

1 Secretaria de Polttiea Ecom5mica
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenaçãa-Geral de Polftiea Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geral de Polftica Monet4ria
Coordenação
Coardenapão-Geral de PoifticaFinanceira
Coordenação
Coordenação-Geral da hrea Externa
Coordenação
Coordenaçáo-Geral de Conjuntura
Econômica
Coordenaçáo
Coordenação-Geral de Questões
Estruturais
Coordenação

NEI
DASI
FG
__

7
8
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

FG-1
FG-2
FG-3

~
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__
Unidade

:argos/
unções

NP

__
Denominação
CargolFunção

~

Cwrdenação.Geral de Projetos Especiais
Cwrdenação
mrdenaçãa-Geral de Assuntos
Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de
Empresas Estetais
Coordenação
mrdenaFgo.Geral de Mercado de
Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setonal

Secretaria de Acompanhamento
Eeon6mico

NEI
DAS/
FG
__

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.4

1

Coordenador

101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
9
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.4
FG-1
FG2
FG3

1

Secretário

101.6

2

101.5
102.4
101.4
102.3
101.2
101.1

1

Gabinete

1

Divisão

3
2
4

Secret4rio Adjunto
Assessor do Secret4rio
Chefe
Assessor
Chefe
Chefe

1
3
2

Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar

101.4
102.2
102.1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
C!oordenadar-Geral
bordenadar
:hefe
:hefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

hrdenador-Geral
irsiliar
hrdenador

101.4
102.1
101.3

2

SeMÇO

Cwrdenação-Geral de Defesa da
Concorrência
coordenação-Geral de Comercio e
SeMÇOS

1

Coordenaqão
Divisão

4

SeMço

2
1
2
11
7

CoordenaçHo-Geralde Produtos Agrímlae
Cwrdenação
Divisa0
Semiça
Coordenação-Geral de Serviços Públicas
'4 Infra-Estrutura

'

I

Coordenação

4

1
1

5
__

~

Col. Leis Rep. Fed.,Brasil, Brasflia, v. 189,n. 12, t. 2, p. 9491-9587,dez. 1997

7

~

NE/
DAS/
FG

Unidade

~

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenago-Geral de Produtos industriais
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão
Cwrdenago-Geral de LegislaçãoAplicada
Divisão
Coordena@o-Geral de Administração
Patrimon ia1
Divisão
Coordenação-Geral de Receitas
Patrimonisis
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizaciona1 e Infomática
Divisão
Coordenação-Geral de Programação
Técnica e Logistiea
Divisão

5
3
1

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

101.2
101.1
101.4

4
4
3
1
1
10
3

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

20
26
34
36
1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

FG-1
FG-2
FG-3

I

FG-1
~
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~

:argasi
'unçáei
N*

Unidade

NEI
da51
FG

Denominação
CargoiFungão

~

~ do patrimônio
l
da
~ União ~

~

~

5

FG-2

3
~

FG-3
"

~

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

12

Delegado

101.3

48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8
1
1
1

Chefe
Chefe

Secret4rio
Secretário Adjunta
Chefe
Assistente
Corregedor-Geral
Corregedar Adunto
Auxiliar

101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2
101.5
101.3
102.1

1
3

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

1

Coordenador-Geral
4uxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

%ordenador-Geral
4uxiliar
Zooordenadar
Zhefe

101.4
102.1
101.3
101.2

a) no PE, RJ e s p

3

Divido
Serviço

15
3
3
6

3

9

Divisão
Serviço

no AM,GO, MG, MS, MT, PB e PI
Serviço

Secretoria Federal de Controle
Gabinete
Corregedoria-Geral do Controle Interna

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento
Técnico-Operaciond

1
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de
Infarmátiea

I

1
5

1
1

Coardenação
Divisão

1
3

Delegado
Chefe

~
~
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-

NW
DAS/

Unidade
Coordenação-Geral dr Arlimlaçfio
Externa das Açóe8 do Controle Interno
Coordenação
Divisão
CwrdenaçbGeral de Avaliação da
Exerurão do Oqamento
Coordenação
Divisão
Cwrdena$Po.Geral de Animprinhnmenu
e Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenaçòo.Grra1 de Fisralizaçao
Divisão
CwrdenaçBo-Geral de Onents$ao e
Controle
Divisão
Cwrdenação-Geral de Planejamenw.
Avaliq.h e Sistematizaçáo das AÇC~QU
dt
Fiseeliia$ão e Controle
Divisão
Serviço
Coordenaçãa.Geral de Planejamenw e
Articulação das Açóes de Auditona
üovernamenral
I Divisa0
SeMFO

1 CoordenaçãaGeral de Normas e
Ramamas de Auditoria

DiViBãO

Coordenação-Geral de Auditorias
Internadas
e de Recursos Externos
.
Divisão
Cwrdenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditnriat
Divisão
Cwrdena@o-Geral para Assuntos de
Inventariança

FG
1
1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
3
1
3

Caardenadar-Geral
Chefe
Caordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

1
3

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Coardenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1

CoordenadorGeral
Assiatente
IChefe

101.4
102.2
101.2

.

A

-
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__

I

~

NE/

Carpae/
“un*r

Unidade

DAS/
FG

NQ
__
1
1
4
12
1

Divisa0

~

Coordenador-Geral

101.4
102.2
101.2
FGl
FG3

Asmatente

Chefe

~ b r i deaControle
~
Interno

de Fi&a@o

e

Divllrãa

b) no MF
Divisáo
C ~ r d ~ n w a a - G e rde
a lAuditoria

Divisão
E)

no mc

Divisão
CwrdenaçHa-Geral de Auditoria
Divisão
CwrdenaçHo-Geral de Fiadização e
Controle
Divisa0

I Deleeacias Federais de Controle

14
14
28
14
56

Assietente
Chefe
CoordenadorGeral
Chefe

101.5
102.2
101.2
101.4
101.2

14
56

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

SeeretAIiO

1

1
2
1
4

Assistente
AUXilk
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.6
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2

1
6

Cwrdenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1
2
1
4
1

SeCI.3tBnO

Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral

101.5
102.2
102.1
101.2
101.4
101.2
101.4

5

Chefe

101.2

S-tBn0

~
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__
NEI
da51
FG
__

Unidade

MS,MT, PA, PB, PE, PR, PI, RS, RN,
RO, SC e SE

20
20
80
20

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

2
2
8
6

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

c ) no RJ

1
1

Divisão
serviço
Secretaria de Assuntos Znternacionais

6

Delegada
Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Secretária Adjunto
Assessor
Assistente
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.6
101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

Divisão
SeMp

b) em MG e SP
Divisão
serviço

Coordenação-Geral de Créditos Externos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de I n t e ~ a ç ã o
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Eeanâmiea-Financeiros
Coordenação
Divisáo
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administraçao Fazendária

3
1
2
1
2
1

2
1
1
2
2

1
1
1
2
1
1
1

1
Coordenação
Centro Estratégico

101.4
101.3
101.2

1
2
2

5
I
1
4

-

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Diretor-Geral
Diretor-Geral Adjuntc
Auxiliar
Gerente
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG~3
101.5
101.4
102.1
101.2
101.3
101.1
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~

II

NEI

Unidade

DAS/

CargoiFunçãa

t-

FG
~

Diretoria de Cooperação Técnica e

' pesquisa

Diretor

101.3

Diretaria de Planejamento e
n,senvalvimenta Institueianal

Diretor

101.3

=iretoria Técnica de Educaçáa
Diretoria Técnica de Administração

Diretor
Diretor
Diretor
Chefe
Prefeito

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Presidente
Presidente de Câmarh
Secretário Executivo
Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo
Presidente
Presidente de Câmara
Secretária Executivo

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Divisão
centros Regionais de Treinamento

Conselhos de Contribuintes
1 0 Conselho

29

de Contribuintes

Conselho de Contribuintes

3QConselho de Contribuintes

1
I
1
1
2
1
1
2
1
6
7

6 ) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda
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DECRETO Ng 2.449, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera a redação do art. l G d oDecreto no
2.388, de 17 de novembro de 1997, que dispõe sobre a aplicação, no exercicio de 1997,
doart. 11 doDecreton"25, deZ8demaiode
1993, que estabelece normaspara aprogramação financeira dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social e aprova quadros de
cotas trimestrais de despesa para o Poder
Executivo.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA
Art. lg O art. lQ
do Decreto nQ2.388, de 17 de novembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
&rt. lS Ficam suspensas, excepcionalmente, no exercício
de 1997, as disposições constantes dos arts. 11e 12 do Decreto n"
825, de 28 de maio de 1993, com o objetivo de atender a despesas
correntes relativas às ações de assistência médica e odontológica
em regime ambulatorial e de internação hospitalar, no âmbito do
Sistema Unico de Saúde (SUS),desde que evidenciada, a partir do
quarto trimestre deste exercício, disponibilidade orçamentária
nos grupos de despesa de que tratam os referidos artigos.,,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9491-9587, dez. 1997
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m. 2 9

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 30 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1090
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
DECRETO N9 2.450, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Prorroga a ualidade da inscrição em
Restos a Pagar de Programas a cargo do Ministério do Planejamento e Orçamento.

0 PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W,da Constituição,

DECRETA:
Art. 19 Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 1998, em caráter excepcional, a validade das inscrições em Restos a Pagar, do
exercício de 1996, referentes aos projetos dos Programas de Habitação, de Saneamento e de Infra-Estrutura, a cargo do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1997; 17V da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 12,t. 2,p. 9491-9587,dez. 1997

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(i) DECRETO DE l9DE DEZEMBRO DE 1997
AbreaoOrçamentoFiscal da União, em
favor do Ministério dos Dansportes, crédito
suplementar no valor de R$ 4.120.720,OO.
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DAREPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 0 art. 84, inciso N,da Constituição, e tendo em vista a autorizaçáo contida no art. lQ
da Lei nQ9.510, de 18 de novembro de 1997,
DECRETA
Art. l9 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos Transportes,
crbdito suplementar no valor de R$ 4.120.720,OO (quatro milhões,
cento e vinte mil, setecentos e vinte reais),para atender A programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2g Os recursos necessários &execuçãodo disposto no artigo anterior decorrerão de remanejamento de dotação orçamentária,
conforme indicado no Anexo I1 deste decreto.
Art. 3O Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, lQ
de dezembro de 1997; 176" da Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1997, pág. 28257.
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(2) DECRETO DE lQ
DE DEZEMBRO DE 1997
Abreao OrçamentoFiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de R$2.600.000,00,
para reforço de dotaçóes consignadas no vigente
orçamento.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autofização contida no art. lpda Lei np9.508, de 18 de novembro de 1997,
DECRETA:
Art. lQFica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil
reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
receitas.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1*e 2g,fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na formaindicada no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasaia, lpde dezembro de 1997; 1769da Independência e 109Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estáo publicados no DO de 2.12.1997, págs. 28258128259
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(3) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997

Credenciao Centro Universitáriode E.
tuporawa, com sede na Cidade de votuppo.
ranga, Estado de São Paulo.

0 VICE-PRESIDENTE ?A REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPDLICA, no Uso da atribuição que lhe
confere o art.84, inciso N,
da Constituição, de acordo com o disposto
no d.
g ~5, ZQ, da Lei no4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei no9.131, de 24 de novembro de 1995; no art. 46
da Medida Provisóna ng 1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no
Decreto nQ2.306,de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Process0n023000.012325/91-04,do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA
~ r t 1.2 Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades integradas de Votuporanga, o Centro Universit8iio de Votuporanga, mantido Pela Fundação Educacional de &tuporanga, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
M . 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1997; 17Geda Independência e 109"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza

(4) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997
Autoriza o aumento de capital social da
Valec -Engenharia, Construções e Ferrouias S.A.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 4O do Decreto-Lei ng 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,

DECRETA
Art. 1" Fica autorizado O aumento de capital social da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. de R$531.320.077,46 (quiCd.LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

nhentos e trinta e um milhões, trezentos e vinte mil, setenta e sete
reais e quarenta e seis centavos) para R$ 554.634.892,86(quinhentos e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), mediante a
incorporação de créditos da União, no valor de R$ 23.314.815,40
(vinte e três milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e quinze
reais e quarenta centavos).
Art.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 2 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente

(5) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997
Credencia o Centro Uniuersitário Monte Serrat, com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,
da Constituição, de acordo com o disposto
no art. ge, 3 ZQ,da Lei ne 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995; no art.
46 da Medida Provisória nQ1.549-36, de 6 de novembro de 1997, no
Decreto no2.306, de 19 de agosto de 1997, e tendo em vista o Processo no23001.000055/90-53, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA

Art. le Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades Aelis, o Centro Universitário Monte Serrat,
mantido pela Associação Educacional do Litoral Santista, com sede
na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2s Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1997; 176e da Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 12,t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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(6) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997
Instituioanode 1998AnoMonteiroLobato.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso 11, da Constituição,
DECRETA

m. 19

Fica instituído o ano de 1998AnoMonteiro Lobato, em
ao cinqüentenáfio da morte de Monteiro Lobato.
ZQ A coordenação das atividades relacionadas com o Ano
~ ~ ~ t eLobato
i r o ficará a cargo do Ministério da Cultura,

m.

h t . 3g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1997; 17@ da Independência e 109Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Weffort
(7) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997
Outorgaà EmpresaEnergética deMato
Grosso d o Sul S.A. (Enersull concessões
paraprodução e distribuição de energia elétrica em Municipios do Estado de Mato
Grosso d o Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso N, da Constituição, nos termos da Lei nq8.987, de
13de fevereiro de 1995, dos arts. 27,28 e 30 da Lei no9.074, de 7 de julho de 1995,e do art. 150 do Decreto n" 24.643, de 10 de julho de 1934,
e tendo em vista o que consta do Processo nQ48100.001981/97-16,
DECRETA
Art. lQ Fica outorgada A Empresa Energética do Mato Grosso
do Sul S.A. (Enersul) concessão para produção de energia elétrica,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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através da Usina Hidrelétrica Assis Chateaubriand (Mimoso),localizada no Rio Pardo, Município de Ribas do Rio Pardo, Estado do
Mato Grosso do Sul.

Art. 29 A energia produzida destina-se ao serviço público de
energia elétrica na área de concessão definida no art. 3" deste decreto, sem exclusividade de fornecimento a consumidores que tenham
opção de escolha de seu fornecedor de energia elétrica, nos termos do
art. 15 e seus parágrafos e do art. 16 da Lei no 9.07495, e ao suprimento a outras concessionárias, quando autorizado.
Art. 3? Ficam outorgadas a Empresa Energética do Mato
Grosso do Sul S.A. (Enersul) concessões para distribuição de energia
elétrica nos seguintes Municipios do Estado do Mato Grosso do Sul,
na área reagrupada nos termos da Portaria DNAEE ug476, de 17 de
novembro de 1997: Agua Clara, Alcinópolis, Amambaí, Anastácio,
Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidanana, Ara1
Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caniapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá,
Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina,
Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes
da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Jnti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaqne, Nova Alvorada do
Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranafia, Paranhos,
Pedro Gomes, Ponta Porá, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio
Brilhante, Rio Negro, RióVerde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem ?I Enersul exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei ng9.07495.

Art. 4* Fica autorizada a Enersul a promover a implantação
de linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em sua área de concessão, compreendida pelos Municípios indicados no art.3? deste decreto, no Estado do Mato Grosso
do Sul.
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m, 5" Aexploração dos serviços de produção e distribuição de
ener@aelétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individu.&zada para a central geradora, na forma do art.,'i e para as 10,..idades reagnipadas, nos termos da Portaria DNAEE nQ476/97,
relacionadas no art. 3Q,para todos os efeitos contratuais e legais, em
especialpara fins de eventual declaração de caducidade, interveng
.,o, encampação ou extinção.
&. 6Q As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da concessionária, a direitos preexistentes, que contrariem a Lei n" 8.987195.
M. 7Q A Enersul deverá:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
I1 - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias;
I11 - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo furado no art. 6Qdeste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. 89 Os bens e instalações existentes em função dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica são vinculados ao
serviço público concedido, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo das concessões,os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão &União,na forma prevista em lei.

Art.
Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações anteriormente outorgadas a Enersul, bem como os direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preCol.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589.9790, dez. 1997

existentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade
com o art. 28 da Lei ng 9.074/95, A reversão dos bens e instalações
vinculados a essas concessões.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1997; lWg da Independência e 10g9
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

(8) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Rosa, situado no Municipio de Itaquirai, Estado do Mato Grosso
do Sul e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso Iv,e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, 2gda Lei
ng8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e Zgda Lei Complementar n976,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. l9 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d , e 20, inciso VI,
da Lei nQ4.504, de 30 de novembro de 1964, e Zgda Lei ng8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Rosa, com área de 1,791,6267ha (um mil, setecentos e noventa e um
hectares, sessenta e dois ares e sessenta e sete centiares), situado no
Município de Itaqniraí, objeto do Registro +Av. 2-13.809, ficha 2, Livro 2,do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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M . 3 e 0 Instituto Nacional de Colonização e Reforma A&ria ( J ~ ~fica
~ autorizado
~ ) ,
a promover a desapropriação do imóvel
trata
este
decreto,
na forma prevista na Lei Comple,.,,.ai de
mentar ne 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legdpre+tana Lein'4.771, de 15de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservaçáo do meio ambiente.

M . 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 4 de dezembro de 1997; 176O da Independência e 1099
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(9) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o amóuel rural denominado
Engenho Serra D'Água, situado no Munictpio de Rio Formoso, Estado de Pernambuco,
e dá outrasprouidências.

0 ~cE-PRESIDENTE,DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso N,e 184 da Constituição, e nos termos
dos .&S. 18 e 20 da Lei no4.504, de 30 de novembro de 1964, Ze da Lei
nQ8,629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar ne 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA

Art.

19

Fica declarado de interesse social, para fins de refor-

ma agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nQ4.504,de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Serra
D'hua, com área de 705,6000ha (setecentos e cinco hectares e sessenta ares), situado no Município de Rio Formoso, objeto do Registro
na Rll-316, 8.74v, Livro 2-A2, do Cartório do Registro Geral de
Im6veis da Comarca de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
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Art. ZQ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei na4.771, de 15de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(10) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominad o Engenho Oiteiro Alto, situado no Municipio de Barreiras, Estado de Pernambuco, e
d á outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18e 20 da Lei n" 4.504,de 30 de novembro de l964,Zgda Lei
no8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e da Lei Complementar nQ76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA

Art. lQFica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei no4.504, de 30 de novembro de 1964, e Za da Lei ng8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Oiteiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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~ l tcom
~ área
,
de 123,0000ha (cento e vinte e três hectares), situado
no Município de Barreiras, objeto da Matrícula nQ263,fl. 3, Livro 2-C,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras, Estado
de pernambuco.
m. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrkolas, bem como as benfeitorias
no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinaçáo.
Art. 3* O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
mral de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar no76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n*4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4* Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176*da Independência e 109Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(11) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá I, situado no Municipio
de Itaquirai, Estado do Mato Grosso do Sul,
e dá outrasprouidências.

O VICE-PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 13 e 20 da Lei n94.504, de 30 de novembro de 1964, 2eda Lei
n98.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29da Lei Complementar nQ76,
de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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DECRETA
Art. lg Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, 6, c e d , e 20, inciso VI,
da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2gda Lei ng8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jutobá I ,
com área de 677,6000ha (seiscentos e setenta e sete hectares e sessenta ares), situado no Município de Itaquiraí, objeto da Matrícula
ng16.690, ficha 1,Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2: Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3g O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar ng76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei ng4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gg
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(12) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóue2 rural conhecido
p o r Fazenda Califórnia, situado no Municipio de Vera, Estado de Mato Grosso, e d á outras prouidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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os arts. 84, inciso N,
e 184 da Constituição, e nos termos
dos &,18e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,29 da Lei
629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar no76,
n .
de 6 de julho de 1gg3,
DECRETA:

m, 1 g

Fica declarado de interesse social, para fins de refor-

a agrária, nos termos dos arts. 18, letrasa, b, c e d , e 20, inciso VI,
m
da ~~in~4,504, de 30 de novembro de 1964, e 29 da Lei n98.629, de
25 de fevereiro de 1993,O imóvel rural conhecido por Fazenda Calif6,.&,
com área de 7.511,8315ha (sete mil, quinhentos e onze hec-

tares, oitenta e três ares e quinze centiares), situado no Município
de vera,objeto dos Registros n% R-1-4-207, fl. 3, Livro 2-F e
R.1-4-209,fl. 1,Livro 2-F, do Registro Geral de Imóveis da 3s Circunsc~ç&o
do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
M . 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, a s
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 39 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma A@&
ria (Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei no4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Brasaia, 4 de dezembro de 1997; 176s da Independência e 1 0 9 ~
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t . 2, p. 9589-9790, dez. 1997

9602
(13) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da União, e m
fauordoMinistérwdo MeioAmbiente, dosRecursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar no ualor de R$ 1.365.588,OO
para reforço de dotação consignada na vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. V, inciso I, alínea a, da Lei ng9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
DECRETA

Art. lg Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei ng9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar
no valor de R$1.365.588,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e oitenta e oito reais), para atender a programaçáo
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerá0 da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada ao referido órgão, conforme indicado no Anexo I1 deste
decreto.

Art. 3g Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco, na forma indicada no Anexo I11 deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10gg
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1997, pág. 28942.
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(14) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamnto Fiscal da União, em
fuuor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar nu ualor de R$26.897,396,00,
para reforço de dotações consignadas nu uigente orçamento.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autofização contida no art. l9da Lei nQ9.517, de 20 de novembro de 1997,

DECRETA:

b.
1%Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ9.438,
de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$26.897.396,00 (vinte e
seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e
seis reais), para atender a programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. ZQ Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de:
I - superávit financeiro do Tesouro Nacional, referente a receitas vinculadas, apurado no balanço patrimonial do exercício de
1996,no montante de R$11.298.606,00 (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais);
I1 - excesso de arrecadação de receitas vinculadas, no valor de
R$15.598.790,00 (quinze milhões, quinhentos e noventa e oito mil,
setecentos e noventa reais).
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 1099
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 8.12.1997, pág. 28943.
~~
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(15) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$8.100.000,00, em fauor do Ministério
do Dabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q,inciso I, alínea a, da Lei n29.438, de 26 de
fevereiro de 1997,

DECRETA:

Art. lg Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei ng9.438, de 26 de fevereiro de 199'0, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 8.100.000,OO
(oito milhões e cem mil reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 2Q Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo I1 deste decreto, no montante especificado.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10g9
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1997, pág. 28943.
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(16) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento d a Seguridade Social d a União crédito suplementar no ualor
deR$17.634.662,00, em fauordonilinistério
dapreuidência e Assistência Social,para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

0 VICE-PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no exercício do cargo

de

RESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe

confere o art. 84, inciso

7,.

da Constituição, e tendo em vista a auto,.izaçãocontida no art. 6-, inciso I, alínea c, da Lei nQ9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA

M. 1g Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei ng9.438, de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério da previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor

de R$17.634.662,00(dezessete milhões, seiscentos e trinta e quatro

mil, seiscentos e sessenta e dois reais), para atender as programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 2 9 Os recursos necessários &execuçãodo disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no

Anexo I1 deste decreto, no montante especificado.

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. lQ
e ZQ,fica alterada a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada no Anexo I11 deste decreto, no montante especificado.

Art. 4"

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176*da Independência e 10gg
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1997, pág. 28944
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(17) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$1.100.000,00, em favor do Ministério
do Dabalho, para reforço de dotaçóes consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6Q,inciso 111, alínea b, da Lei nQ9.438, de 26
de fevereiro de 1997,
DECRETA

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nQ9.438, de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000,OO
(um milhão e cem mil reais), para atender A programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q Os recursos necessários A execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de Exercícios Anteriores, provenientes do superuuit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. lSe 2Q,fica alterada a receita da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho, na forma indicada no Anexo I1 deste decreto,
no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO da 8.12.1997, pág. 28945
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(18) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Z-ansfere dotações consignadas ao Orçamento da Seguridade Social, destinadas
&EscoladeEnfermagem de Manaus, unidade organizacional descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da
Saúde, para a Fundação Uniuersidade do
Amazonas, do Ministério da Educação e do
Desporto, no valor de R$ I.914.898,OO.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a determinação contida no art. 2O, inciso 11, alínea a, da Lei nQ9.484, de 27
de agosto de 1997,

DECRETA

m. 1" São apropriadas h Fundação Universidade do Amazos,
na do Ministério da Educação e do Desporto, na forma do Anexo I,
dotações constantes do Anexo I1 deste decreto, nos montantes especificados, mantidas as mesmas subatividades, grupos de despesa
e modalidades de aplicação previstos na Lei nQ9.438, de 26 de fevereiro de 1997.
Art. 2Q Em decorrência do disposto no art. I", ficam alteradas
as receitas da Fundação Nacional da Saúde e da Fundação Universidade do Amazonas, na forma indicada nos Anexos I11 e IV deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1099
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1997, págs. 28945128947,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

(19) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997 (*I
Abre aos Orçamentos Fiscal e d a Seguridade Social d a União crédito suplementar
no ualorglobal deR$14.161.896,00, e m f a uor de diuersos órgãos do Poder Judiciário,
para reforço de dotações consignadas nos uigentes orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no USO da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. lQ
da Lei nc 9.518, de 20 de novembro de 1997,
DECRETA
Art. l9 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 19971, em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$14.161.896,00 (quatorze milhões, cento e sessenta e um
mil, oitocentos e noventa e seis reais), para atender a programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2 2 Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo I1 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176O da Independência e 10ge
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 8.12.1997, págs. 28947í28960

(:*I Retificado noDO de 9.12.1997 (pág. 9797 desta obra).
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(20) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e d a Seguridude Social d a União, em favor do Ministério d o Meio Ambiente, d o s Recursos
Hidricos e d a Amazônia Legal, crédito suplementar no ualor de R$ 22.379.196,00,
para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

0 VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
0 art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disostono art. G, inciso I, alíneas a e b, inciso I1 e inciso 111,alíneas b e
d,
P da Lei n* 9.438, de 26 de fevereiro de 1997,
DECRETA
Art. 1* Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sond da União (Lei ng9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do
Mistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$22.379.196,00 (vinte e dois
trezentos e setenta e nove mil, cento e noventa e seis reais),
atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
&t. 2g Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao referido Órgão, conforme indicado no Anexo I1 deste decreto;
I1 - da incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1996;
I11 - da incorporação de recursos provenientes de doação da
Organização Internacional de Madeira Tropical;
IV - da incorporação de recursos provenientes de receitas vinculadas.
Art. 3g Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, da Companhia de Desenvolvimento
doVale do São Francisco, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e do Fundo Nacional de Meio Ambiente, na forma indicada no Anexo I11 deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Y. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos esta0 publicados no DO de 8.12.1997, págs. 28961/28967

(21) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal d a União, em
fauor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$610.234,00,para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso N,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 12,da Lei n" 9.516, de 20 de novembro de 1997,
DECRETA

Art. lQ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério da Justiça, crédit o suplementar no valor de R$610.234,00 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais), para atender as programações constantes do Anexo I deste decreto.

Art.
Os recursos necessários ã execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. l2e 2,fica alterada a receita do Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
Anexo I1 deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589.9190, dez. 1997
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Art 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasfiia,5 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10g9
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
O s p u b l i c a d o s no DO de 6.12.1997, págs. 28967/26968.

(22) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada Engenho Pau Amarelo, situado no Municipio de São José d a Coroa Grande, Estado
de Pernambuco, e d á outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
conferem os arts. 84, inciso N,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, ZQ
da ~~inQ8.629,de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
nq 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. le Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLeinS4.504,de30denovembrode1964,e29daLein988.629,de25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Pau Amarelo, com área de 650,000ha (seiscentos e cinqüenta hectares), situado no Município de São José da Coroa Grande, objeto do Registro nQ
R-6-278,fl. 86v, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco.
Art.
Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos ag~kolas,bem como as benfeitonas
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei CompleCOl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589.9790, dez. 1997
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mentar ng76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de dezembro de 1997; 17Cigda Independência e 10g9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(23) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
ReuogaoDecretode4demarçode1997,
publicado no Diário Oficial d a União, de 5
de março de 1997, que declara de interesse
social, o imóuel rural denominado Fazenda
Amoroso, situado no Municipio de Xexéu,
Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, Z9
da Lei n98.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29da Lei Complementar
n976, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. lg Fica revogado o decreto de 4 de março de 1997, publicado no Diário Oficial da União, de 5 de março de 1997, que declara
de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amoroso, com área de 1,248,1500ha (um mil, duzentos e quarenta e oito hectares e quinze ares), situado no MunicíJ do
pio de Xexéu, objeto do Registro noR-10-209, fl. 30, do L $ W2-D,
Cartório de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Agua Preta,
Estado de Pernambuco.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10g9
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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(24) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Brejo, situado no Municipio de
Tamandaré, Estado de Pernambuco, e d á
outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
conferem OS arts. 84, inciso Iv,e 184 da Constituição, e nos tero
os dos &S. 18 e 20 da Lei n 4.504, de 30 de novembro de 1964, 29
m
da bi n~8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n~76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA

m.

19

Fica declarado de interesse social, para fins de refor-

ma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
daLeinQ4.504,de30denovembrode1964,e2"daLeinQ8.629,de25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominadoãngenho Brejo, com
beade 1,149,5000ha (um mil, cento e quarenta e nove hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Tamandaré, objeto do Registro nQR-28-311,fl.13,Livro 2-AS, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
mtíquinas e os implementos ap'colas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Parágrafo único. Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto
os terrenos de marinha de propriedade da União, por força do art.
20, inciso VI,da Constituição, e a faixa de domínio da PE-076.

Art. 3 O O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrána (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rurai de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legdprevistanaLeinQ4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
Preservação do meio ambiente.
~

Cal. Leis Fkp. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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k t . 4" E s t e decreto entra em vigor na data de sua publicagão.
Brasaia, 8 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 1099
da R e p ú b l i c a .
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belerts Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomina.
do Fazenda Moiitana, situado no Municipio
de Bataguassu, Estado d o Mato Grosso do
Sul, e d á outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
conferem O S a&. 84, inciso n!e 184 da Constituição, e nos teros dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,2Q
m
da ~~i n*8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2O da Lei Complementar
O
,
76,de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

m. 1"

Fica declarado de interesse social, para fins de refornos t e m o s dos ads. 18,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da ~~i n p 4.504,de 30 de novembro de 1964,e 2Qda Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,O imóvel rural denominado Fazenda Montana,
com área de 1.787,7200ha (um mil, setecentos e oitenta e sete hectares e setenta e doi: ares), situado no Município de Bataguassu, objeto dosRegistros n-s R-7-1.499, 8. 18v; R-9-1.448, fls.; R-7-1.447, Fi&a iV;
R-6-1.446, ficha I v e R-6-1.445, ficha lv, todos do Livro 2-G,
do C a r t ó r i o de Registro de Imóveis da Comarca de Bataguassu, Estado do M a t o Grosso do sul.
h t . 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
=Aquinas
e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
no imqvel referido no artigo anterior e pertencentes =.o,s
beneficiados com a sua destinação.

ma

que

&t. 3" 0 Instituto Nacional de Colonização e Reforma A@&
ria (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
cal, L& Rep. Fed. Brasil, Brasília, vi 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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trata este decreto, na forma prevista na Lei Comple-

r d de

$$,de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva ]e-

menw :ta na Lei nQ4.771, de 15 de setembro de 1965, preferenciald P r e r m g]eba única, de forma a conciliar o assentamento com a
mente ação do meio ambiente.
presefl
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RrnBfia,
8 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 109s
”-da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(26) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Unicio,em fauor de diuer.
sos órgãos dos Poderes Legislatiuo e
Execetiuo, créditosuplementar no valorde
R$955.767.787,0O,para osfinsqueespecifica.

0 PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no USO da atribuição que lhe

confere o d.
84, inciso W,da Constituição, e tendo em vista a autonraçáo contida na Lei ns 9.524, de 2 de dezembro de 1997,
DECRETA

M . 1QAbre aos Orçamentos Fiscal e da Segundade Social da

u ~ g ode
, que trata a Lei no9.438, de 26 de fevereiro de 1997, em fa-

vor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, crédito
,uplemeiltar no valor de R$955.767.787,00 (novecentos e cinqüenta
e dncomilhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta
e
reais), para atender ?I programação indicada nos Anexos I e III
deste decreto.
M . 2g Os recursos necessários a execução do disposto no &igo
são decorrentes de:

-

I cancebmento de dotações orçamentárias constantes do
hexo
11 deste decreto;
cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Erasilia, v. 189, n. 12, t. 2, p. s589-g7go, dez. 1997
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I1 - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1996, de diversas entidades da Administração indireta e
do excesso de arrecadação de receita de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, nos termos do art. 43,s lQ,incisos I e 11,da
Lei ng4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3* Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas das entidades da administração indireta,
conforme demonstrado nos anexos IV e V deste decreto.
Art. 4Q Fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, inclusive entre órgãos e poderes, até o limite de vinte por
cento da programação a que se refere o art. lQ deste decreto, para
atender a despesas com pessoal e encargos sociais da União.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1997; 176" da Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 9.12.1997, págs. 29049í29130.

(27) DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no ualorglobal de R$909.888.000,00,emfauordoMinistérioP~blicodaUniãoedos diuersos órgãos d o Poder Judiciário, para
reforço de dotações consignadas nos uigen.
tes orçamentos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N,
da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1
' da Lei ng9.523, de 2 de dezembro de 1997,
DECRETA
Art 1 Fira aberto aos Orçanientos Fiscal e da Seyridadr Social da Uni50 (Lei n' 9.438, de 26 de teverciro de 1997,, em favor do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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s~,+o público da União e dos diversos órgãos do Poder Judiciá-

Mini
rio,

Bditosuplementar no valor de R$909.888.000,00 (novecentos
e nove ‘fiões, oitocentos e oitenta e oito mil reais), para atender 3
programação indicada no Anexo I deste decreto.

m. 29

0 s recursos necessários a execução do disposto no arti-

são provenientes de anulação parcial das dotações indi-

no Anexo 11deste decreto, nos montantes especificados.

m. 39

Em decorrência do disposto nos arts. lge 2g,fica alterada a receita de diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, na forma do Anexo 111 deste decreto, no montante especificado.
49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1090
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

m.

0s anexos estão publicados no DO de 9.12.1997, págs. 29131/29165.

(28 DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Transfere para a Fundação Espirita
André Luiz a concessão outorgada a Rádio
Boa Noua de Guarulhos Ltda. para explorar
seruiço de radiodifusáo sonora em onda média, na Cidade de Guarulhos, Estado de Sáo
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que

lhe confere o art. 84, inciso W,da Constituição, e nos termos do art.
%,.item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n252.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em
d a o que consta do Processo Administrativo na 29100.000505/91,
DECRETA
Art. l9 Fica transferida a concessão outorgada a Rádio Boa
Nova de Guarulhos Ltda., pela Portaria MVOP ng420, de 26 de julho
de 1956, renovada pelo Decreto ng89.590, de 27 de abril de 1984, puad;Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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blicado no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, para a Fundação Espírita André Luiz explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Aexploraçáo do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176@
da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(29) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Outorga d Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemati concessões para produção e distribuição de energia elétrica e m
municipios do Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W,da Constituição, nos termos da Lei n" 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27,28 e 30 da Lei ne9.074, de 7 de
jniho de 1995, e do art. 150 do Decreto ng24.643, de 10 de julho de 1934,
e tendo em vista o que consta do Processo n248100.00123496-33,
DECRETA
Art. lg Ficam outorgadas a Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat) concessões para produção de energia elétrica, mediante o aproveitamento dos seguintes potenciais hidráulicos, no
Estado de Mato Grosso:
I - Usina Casca 111,no Rio Casca, Município de Chapada dos
Guimarães;
I1 - Usina Casca 11, no Rio Casca, Município de Chapada dos
Guimarães;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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I11
Usina Culuene, no Rio Culuene, nos Municípios de primavera do Leste e paranatinga;
Iv- Usina Primavera, no Rio das Mortes, nos Municípios de
poxor~oe primavera do Leste;
v - Usina Alto Paraguai, no Rio Paraguai, Município de
~b parasai;
VI - Usina Alto Araguaia, no Rio Araguaia, nos Municípios
de SantaRita do Araguaia e Alto haguaia;
VI - Usina Braço Norte, no Rio Braço Norte, Município de
Guarantã do Norte;
~111- Usina Poxoréo (José Fragelli), no Rio Poxoréo, Municíio
de
PoXOréo;
p
- Usina Alto Garças, no Rio Onça, nos Municípios de Alto
Garças e Guiratinga;
x - Usina Torixoréu, no Rio São Domingos, Município de
nrixoréu;
XI - Usina Juína, no Rio Aripuanã, Município de Juína;
XII - Usina Aripuanã, no Rio Aripuaná, Município de Aripuanã.

Art. Z2 Ficam outorgadas A Centrais Elétricas Matogrossenses
S.A. (Cemat) concessões para produção de energia elétrica, nas seguintes usinas termeiétricas, localizadas no Estado de Mato Grosso:
I - Usina Água Boa, no Município de Água Boa;
I1 - Usina Apiacás, no Município de Apiacás;
I11 - Usina Brásnorte, no Município de Brásnorte;
N - Usina Canarana, no Município de Canarana;
V - Usina Castanheira, no Município de Castanheira;
VI - Usina Cláudia, no Município de Cláudia;
Vi1 - Usina Gaúcha Norte, no Município de Gaúcha do Norte;
VI11 - Usina Juára, no Município de Juára;
IX - Usina Juína, no Município de Juína;
X - Usina Juruena, no Município de Juruena;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

XI - Usina Lucas do Rio Verde, no Município de Lucas do Rio
Verde;
XII - Usina Luciara, no Município de Luciara;
XIII - Usina Marcelândia, no Município de Marcelândia;
XIV - Usina Nova Canaã do Norte, no Município de Nova
Canaã do Norte;
XV - Usina Novo Horizonte do Norte, no Município de Novo
Horizonte do Norte;
XVI - Usina Paranaíta, no Município de Paranaíta;
XVII - Usina Porto Alegre do Norte, no Município de Porto
Alegre do Norte;
XVIII - Usina Porto dos Gaúchos, no Município de Porto dos
Gaúchos;
XIX - Usina Querência, no Município de Querência;
XX - Usina Ribeirão Cascalheira, no Município de Ribeirão
Cascalheira;
XXI - Usina Santa Carmem, no Município de Santa Carmem;
XXII - Usina Santa Terezinha, no Município de Santa Terezinha;
XXIII - Usina São Félix do Araguaia, no Município de São Félix do Araguaia;
Xxrv - Usina São José do Rio Claro, no Município de São
jo&
do Rio Claro;
XXV - Usina São José do Xingu, no Município de São José do
Xingu;
XXVI - Usina Tapurah, no Município de Tapurah;
XXVII - Usina Vera, no Município de Vera;
m I I - Usina Vila Bela, no Município de Vila Bela da Santissima Trindade;
XXIX - Usina Vila Rica, n o Município de Vila Rica;
- Usina Pontes e Lacerda, no Município de Pontes e Lacerda;
XXXI - Usina Matupá, no Município de Matupá.
cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2 , p. 9589-9790, dez. 1997
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Art. 3~ A energia produzida destina-se ao serviço público de
energia elétrica na área de concessão definida no art. 4Qdeste decresem exclusividade de fornecimento a consumidores que tenham
to
o;Gáo de escolha de seu fornecedor de eiiergia elétrica, nos termos do
art. 15 e seus parágrafos e do a?. 16 da Lei ng9.074, de 1995, e ao suente a outras concessionárias, quando autorizado.
P d
m,
4~ Ficam outorgadas a Cemat concessões para distribuide
energia
elétrica nos seguintes Municípios do Estado de Mato
ção
G
~na área
~ reagrupada
~
~ nos ~termos, da Portaria DNAEE nQ421,
de 20 de outubro de 1997: Acorizal, Agua Boa, Alta Floresta, Alto
baguaia, d t o Boa Vista, Aito Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari,
~ ~ ihaguaiana,
~ ~ á Araguainha,
~ ,
Araputanga, Arenápoiis, AriBarão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, BrásCáceres, Campinápolis, Campo Novo dos Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Cana Brava do Norte, Canarana, Carlinha,
Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder,
Comodoro, Confresa, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Dom
Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis D’Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Glória do Oeste, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavai, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, JUmena, Juscimeira, Lambari D’Oeste, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelândia, Matupá, Mirassol D’Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia,
Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo
Mundo, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Pedra Preta,
Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Poconé, Ponta1 do Aramaia,
Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos
Gaúchos, Porto Esperidião, Porto Estrela, Poxoréo, Primavera do
Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, ~ i .
beháozinho, Rio Branco, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu,
Santa Carmem, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do
hmw,São Félix do Araguaia, São José do povo, São José do ~i~
Q a W São José do Xingu, São José dos Quatro Marcos, São Pedi-o da
%a, SaPezal, S h P , Sorriso, Tabaporã, Tangará d a Serra, Tapur h , Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do sul, Várzea
Ver% Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo não
conferem a Cemat exclusividade de fornecimento aos consumidores
alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei nQ9.074/95.
Art. 59 Fica autorizada a Cemat a promover a implantação de
linhas de transmissão associadas aos serviços de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão, compreendida pelos Municípios
indicados no art. 4? deste decreto, no Estado de Mato Grosso,
Art. 6g Aexploração dos serviços de produção e distribuição de
energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individualizada para cada uma das centrais geradoras, na forma dos arts.
1~e 29deste decreto, e para as localidades reagrupadas, nos termos da
portaria DNAEE nQ421/97, relacionadas no art. 4?deste decreto, para
todos os efeitos contratuais e legais, em especial para fins de eventual
declaração de caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
Art. 7Q As concessões outorgadas por este decreto vigorarão
pelo prazo de trinta anos, mas somente terão eficácia a partir da
data de assinatura do respectivo contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da Concessionária, a direitos preexistentes que contrariem a Lei ng8.987/95.
Art. 8g ACemat deverá:
I - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos;
I1 - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias;
I11 - assinar contrato de concessão no prazo a ser estabelecido
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);
IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fmado no art. 79 deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas.
Art. g9 Os bens e instalações existentes em função dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica são vinculados ao
serviço público concedido, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e expressa autorização do poder concedente.
c01.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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parágrafo único. Findo O prazo das concessões, os bens e instano momento existirem em função dos serviços concedidos
a União, na forma prevista em lei.
10. Ficam declaradas extintas as concessões e autorizae8 mte+mnente outorgadas a Cemat, bem como os direitos recode exploração dos seniços públicos de energia elétrica preexistentes a este decreto, renunciando a União, de conformidade
o a&. 28 da Lei ne 9.074/95, A reversão dos bens e instalações
*dados a essas concessões.

m.

Se&jos
m. 11.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 10 de dezembro de 1997; 1769da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(30) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrárza, o imóuel rural denominado Fazenda Volta, situado no Municfpio de
Cansanção, Estado d a Bahia, e d á outras
providências.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
fie conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, ??
da Lei ne 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e Ze da Lei Complementar
n*76,de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. lQ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b , c e d , e 20, inciso VI,
daLein24.504,de30denovembrode 1964,e2'daLein"8.629,de25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Volta,com
area de 3,783,1800ha (três mil, setecentos e oitenta e três hectares e
dezoito ares), situado no Município de Cansanção, objeto do Registro
nPR-7-281,fl. 15v,Livro 2-A-2, do Cartório de Registros de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Monte Santo, Estado da Bahia.
COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, Y. 189, n. 12, t . 2, p. 9589-9790, dez. 1997

Art. 2g Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar ng76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei nQ4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(31) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda FaroüConjunto Petrusa, conhecido como Fazenda Farol, situado no Munieipio de Mucuri, Estado da Bahia, e d á outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no USO das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei ng8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a,b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
ng4.504, de 30 de novembro de 19Ç4,e 2gda Lei nQ8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda FurollConjunto Petrusa, conhecido como Fazenda Farol, com área de 2,312,8497ha(dois
mil, trezentos e doze hectares, oitenta e quatro ares e noventa e sete
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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es) situado no Município de Mucuri, objeto das Matrículas

&darZ-Ae 859, Livro 2 4 , do Cartório de Registros de Imó1df83'~. otecas da Comarca de Mucuri, Estado da Bahia.
trBjBeHiP
Art. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
,.,,aquinas e 0s implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
e serfio beneficiados com a sua destinação.
P 0 Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráArt.
era)3 fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
ue trata este decreto, na forma prevista na Lei Complenirai de 776, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva lem'n:y$tanaLei
11'4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialgdp
em
gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
mente
servacão do meio ambiente.

su

P*

m. 49

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Braflia, 10 de dezembro de 1997; 176' da Independência e 109'

da,República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(32) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denomina.
do Fazenda Bela VistdCórrego Grande ou
Riozinho, situado no Municipio de N~~~
OlimPia, Estado de Mato Grosso, e d á ou.
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
ih6 conferem OS a h . 84, inciso W, e 184 da Constituição, e nos ter.
mos doa arts. 18 e 20 da Lei ns 4.504, de 30 de novembro de 1g64,2"

daLei1P8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2s da Lei Complementar

nfi76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. lQFica declarado de interesse social, para fins de reforma agrgria, nos termos dos arts. 18,letras a , b, c e d, e 20, inciso VI,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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da Lei no4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei ng8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bela VistalCórrego Grande ou Riozinho, com área de 2,541,0000ha (dois mil,
quinhentos e quarenta e um hectares), situado no Município de
Nova Olímpia, objeto da Matrícula nQ18.851, fl. 1, Livro 2 e Registros n%R-2-1.271, R-1-1.260, R-1-2.213 e R-6-1.365, fl. 1,Livro 2, todos do Cartório do Registro de Imóveis do lo Ofício da Comarca de
Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3g O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar no76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para f i n s de
reforma agrária, o imúuel rural conhecido
por Fazenda São José, situado no Municipio
de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e d á
outras previdências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, Zo
da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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DECRETA

m,

Fica declarado de interesse social, para fins de refornos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d , e 20, inciso Vi,
daalei ng 4.504, de 30 de novembro de 1964, e Z g da Lei ng8.629, de 25
m
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São José,
com área de 14362,4900ha (quatorze mil, duzentos e sessenta e dois
hectares e quarenta eoove ares), situado no Município de Vila Rica,
objeto da Averbação n- AV-02-3.061, Livro 2, do Cartório do Registro
de Imóveis do lgOfício da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado
de Mato Grosso.
m. 29 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e OS implementos a g r h l a s , bem como as benfeitorias
no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
m. 3g O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
m a l de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevista na Lei n"4.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente,
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 109Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
12

(34) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera o Decreto de 20 de outubro de
1997, que declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóuel rural conhecido por Fazenda Miragem, situado no
Municipio de Ecoporanga, Estado do Esptrito Santo, e dá outrasprouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos terCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

mos dos arts. 18 e 20 da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, 2g
da Lei ng8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
nQ76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lg O art. lgdo Decreto de 20 de outubro de 1997, publicado noDiá:io Oficial da União de 21 de outubro de 1997, passa a ter a
seguinte redação:
&rt. lg Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a , b, c e d , e 20,
inciso VI, da Lei no4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2gda Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por
Fazenda Miragem, com área de 915,1710ha (novecentos e quinze hectares, dezessete ares e dez centiares), situado no Município de Ecoporanga, objeto dos Registros n%R-5-1.617, fl. 237v,
Livro 2-D; R-2-1.313, fl. 214, Livro 2-C e R-2-1.403, fl. 8v, Livro
2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo..
Art. Zg Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(35) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera os Anexos I e 11 do Decreto de 30
de outubro de 1997, que abre ao Orçamento
Fiscal d a União crédito suplementar no ualor total de R$34.897.162,00, e m favor do
Ministério d a Educação e do Desporto e do
Ministério d a Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6", inciso 11,da Lei ng9.438, de 26 de fevereiro
de 1997,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

DECRETA
Decreto de 30 de outubro de 1997,publicado noDiário
Art. 1g O._
Oficial
da Uniao do dia seguinte, que abre ao Orçamento Fiscal
da união crédito suplementar no valor total de R$ 34.897.162,OO
(trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais), em favor do Ministério da Educação e do Desporda Cultura, na parte referente aos Anexos i e 11 da
to e do Ministério
Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela (PE), com-tes das páginas 24609 e.24617, passam a vigorar na forma dos
mexas deste decreto, Para inclusão da Escola Agrotécnica Federal
de colatina (ES).
2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasíiia, 10 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1092
da República.

m.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
0 s anexos estão publicados no DO de 11.12.1997, pág. 29444.

(36) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento d a Seguridade Social d a Uniüo crédito suplementar no valor
de R$596.191.368,00, e m favor do Ministério d a Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6O, inciso I, alínea a, da Lei no9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA
Art. lg Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União(Leing9.438, de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
COl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p . 9589-9790, dez. 1997

de R$ 596.191.368,OO (quinhentos e noventa e seis milhões, cento e
noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais), para atender as
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo I1 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 1762da Independência e 10gg
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1997, págs. 29445/29446.

(37) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniáo crédito suplementar no valor de R$9.058.533,00
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento pura reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. @,inciso 111,alínea c , da Lei nO9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA.
Art. lg Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$9.058.533,00
(nove milhões, cinqüenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais),
para atender a programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2g Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
operações de crédito externas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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decorrência do disposto nos arts. l9 e 2Q,fica alteArt.
3g,
a receita
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
tada
(Embrapa), na forma indicada no Anexo I1 deste decreto, no montante

Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasaia, 10 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1099
&&pública
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
-publicados

noDO de 11.12.1997, pág. 29447

(38) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valorglobal de R$10.731.000,00e m favor do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo e de Dasferências a Estados,
Distrito Federal e Municipios, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

0 PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere 0 art. 84, inciso W,da Constituição, e tendo em vista a automação contida no art. 6*, inciso I, alínea a, da Lei nQ9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA

Art. t9 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sociakda União (Lei n99.438, de 26 de fevereiro de 19971,crédito suplementar no valor global de R$10.731.000,00 (dez milhões, setecentos
etrinta e um mil reais), sendo R$1.331.000,00 (um milhão, trezen~ s ' trinta
e
e um mil reais) em favor do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e R$9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil reais) em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, para atender a programação constante do Anexo I desta decreto.
&3.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíiia, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

Art. 2g Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações constantes do
Anexo I1 deste decreto.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 1Qe ZQ,fica alterada
a receita do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na forma indicada nos Anexos I11 e iV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176*da Independência e 10gg
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1997, pág. 29447í29449.

(39) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abreao Orçamento fiscalda Uniãocrédito suplementar IW valor de R$36.452.229,00,
e m favor do Gabinete da Ministro Extrmrdinário de Politica Fundiária, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6g,inciso I, alínea a da Lei nQ9.438, de 26 de
fevereiro de 1997,
DECRETA
Art. lG Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito suplementar no valor de
R$36.452.229,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e
dois mil, duzentos e vinte e nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art.
Os recursos necessários &execuçãodo disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo I1 deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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decorrência do disposto nos arts. lSe ZQ,ficam alteEm do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
adas a6
indicada nos Anexos 111 e IV deste decreto, nos
4grda na forna
nonmtes
especificados.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasfiia, 10 de dezembro de 1997; 1762da Independência e 10gQ
República.
FERNANDO HENRJQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Art,

32

1

osanexos &$iopblicados no DO de 11.12.1997, págs. 29449/29451.
(40) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento d a Seguridade So.
cial d a União crédito suplementar no valor
de R$3.000.000,00, e m fauor do Ministério
d a Indústria, do Comércio e do Turismo,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
Wnfere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a auto!fização contida no art. lQda Lei ng9.522, de 2 de dezembro de 1997,
DECRETA
Art. lQ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
Ihiiáo (Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministéno da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no
mior de R$ ~3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender a programação indicada no Anexo I deste decreto.

mo.

Os recursos necessários a execução do disposto no arti-

BP. anterior decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no
b e x o 11deste decreto, no montante especificado.

Em decorrência do disposto nos arts. lg e 2,fica aiterada a receita do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na
tomaindicada no Anexo 111 deste decreto, no montante especificado.
@o'. Leis ReP. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t . 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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Art. 4g Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176gda Independência e 109*
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1997, págs. 29451/29452.

(41) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre aos Orçamentos Fiscal e d a Seguridade Social d a União e m favor de diversos
órgãos, crédito suplementar ao valorglobal
de R$18.912.789,00,
para reforço de dotações consigzadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. @,$ @,da Lei ng9.293, de 15 de julho de 1996,
e no art. lg da Lei no 9.509, de 18 de novembro de 1997,
DECRETA.
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei no 9.438, de 26 de fevereiro de 19971, em favor
da Presidência da República, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores e do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito
suplementar no valor global de R$ 18.912.789,OO (dezoito milhões,
novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e nove reais), para atender as programações constantes do Anexo I deste decreto, que altera
a fonte de recursos, relativa ao Orçamento Fiscal da União, do Departamento de Polícia Federal, unidade do Ministério da Justiça, a
fim de adequá-la ao cancelamento constante da Lei Autorizativa
ng 9.509, de 18 de novembro de 1997.

Art. 2g Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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I-

parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste

dmetD;

- excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecada-

no valorde R$9.137.214,00 (nove milhões, cento e trinta e sete
das, duzentos
d,
e quatorze reais).

m,

3e Em decorrência do dispOst0 nos arts. l"e Ze, fica alterada
a receitado Fundo Penitenciário Nacional, na forma indicada no
hexo
111 deste decreto, no montante especificado.

m. @

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 10 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1099
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

-

anexos estão publicados no DO de 11.12.1997, págs. 29452129456,

(42) DECRETO DE 11DE DEZEMBRO DE 1997
Abreao OrçamentoFiscalda UniMcréditosuplementar M valordeR$261.238.140,00,
em favor dc Ministérw do Plamjamento e Orçamento, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso W,da Constituição, e tendo em vista a autorização contida na Lei no 9.535, de 11de dezembro de 1997,
DECRETA

Art. lQ Fica aberta ao Orçamento Fiscal da União (LeinQ9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 261.238.140,OO
(duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento
B quarenta reais), para

atender as programações constantes do Ane-

xo I deste decreto.
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

Art. 2: Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - da incorporação do superávit financeiro apurado no balanço p a t r i m o n i a l do exercício de 1996, no valor de R$
104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais);
I1 - da incorporação de excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 157.238.140,OO (cento e cinqüenta e sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e quarenta
reais).
Art. 3g Em decorrência do disposto nos arts. 1: e 2!, ficam alteradas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), na forma indicada no Anexo I1 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11de dezembro de 1997; 176: da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1997, pág. 29545

(43) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
Abre ao Orçamento Fiscal d a União, e m
fauar de Sransferências a Estados, Distrito
Federal e Municipios - Recursos sob Supervisão do Ministério d a Fazenda, crédito
suplementar no ualor de R$300.000.000,00,
para reforço de dotação consignada no oigente orçamento.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a autorização contidano art. d a l e i nQ9.538, de 12 de dezembro de 1997,
DECRETA
Art. 1* Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n: 9.438,
de 26 de fevereiro de 19971, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

R$ 300.000.000,OO (trezentos milhões de reais), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios -Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender a programação
constante do Anexo I deste decreto.
Os recursos necessários a execução do disposto no artianterior
decorrerão
de operações de crédito, realizadas pela Sego
retaria
do
Tesouro
Nacional,
do Ministério da Fazenda, no montanc
te especificado.
m. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 1099
da República.

m.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

O anexa cstá publicado noDO de 15.12.1997, pág. 29971

(44) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santana do Taquaral, situado
no Municipio de Santo Antônio do Leuerger,
Estado de Mato Grosso, e d á outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei nQ4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei n98.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29da Lei Complementar
no76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. lg Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2
O da Lei nQ8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santana
do Taquaral, com área de 4,982,4250ha (quatro mil, novecentos e oiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189,n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

tenta e dois hectares, quarenta e dois ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Santo Antônio do Leverger, objeto dos Registros n%R-9-27.096, fls. 1/6, Livro 2; R-12-27.094, fls. 1/5, Livro 2 e
R-10-27.095, fls. 1/5,Livro 2, do Cartório do Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. ZQ Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei ns 4.771, de 15 de setembro de 1965,preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de dezembro de 1997; 17f9 da Independência e 109O
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(45) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural conhecido
como
.~ Fmenda San.ta Zuone. constituido ~ e 10s Lotes n% 112, 147, 148,'150,152, 153 e
partes dos Lotes nS 113, 114, 115, 116, 146,
149, 151 e 153, situado nos Municipios de
Jaguapitã, Lupionópolis, Santo Inácio e
Cafeara, Estado do Puraná. e d á outras P T O uidências.
~

~~~~~~~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N,
e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n o 4.504, de 30 de novembro de 1964,Z9
da Lei no8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2gda Lei Complementar
ns 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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DECRETA

Art.

Fica declarado de interesse social, para fins de refornos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d , e 20, inciso VI,
daLein~44.504,de30de,novembrode
1964,eZ"aLein".629,de25
a
m
de fevereiro de 1993,o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
I
~constituído
~
~pelos, Lotes nQs112,147, 148,150, 152, 153 e par&sdosLotes neS 113,,114>115,116,146,149,151e 153, com áreas de
1,176,0377ha (um mil, cento e setenta e seis hectares, três ares e setenta e sete centiares), situado nos Municípios de Jaguapitã, Lupion6p0]is, Santo Inácio e Cafeara, objeto das Transcrições nss 5.290
fl, 239, Livro 3-D; 6.155, fl. 151; 6.156, fl. 152, e 6.538, fl. 235, do Liv r o 3 - ~7.369,fl.
;
150, Livro 3-F; 10.396, fl. 174, Livro 3-1 e 17.720,
77, Livro 3-R; Registro n*R. 11-553, ficha 2/553v., Livro 2, do CarGeral de Imóvep, ThlOS e Documentos da Comarca de Jaguapitã;TranscriçÕeS n-s 3.136, fl. 21; 3.137, fl. 21; 3.138, fl. 21; 3.139,
fl. 21; 3.143,fl. 22, todas do Livro 3-D e Registros ngsR. 1-1.967,ficha i ;
R. 1-2.259, ficha lv; R. 1-2.260,ficha 1 e R. 12-2.395, ficha 3, todos do
Livro 2, do Cartório Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da COmarca de Colorado, Estado do Paraná.
IQ

A,+,. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
mhquinas e os implementos ap'colas, bem como as benfeitorias
&tentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 39 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar na76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legalprevistana Lei n"4.771,de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176Qda Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997
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m. 4"

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1997; 176"da Independência e 109"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(47) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Adélia, constituidope10s Lotes nCs20-X-l,2O-X-2,2O.X-3-Aepartes dos quinhões 23 e 30, todos da Reserva
Marcondes, situado nos Munictpios de Santa Inês e Itaguagé, Estado do Paraná, e dá
outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q
da Lei nQ8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29da Lei Complementar
ng 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA
Art. lQ Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b , c e d , e 20, inciso Vi,
da Lei ng4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2?da Lei ng8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Adélia, constitufdo pelos Lotes n% 20-X-1,20-X-2,20-X-3-Ae partes
dos quinhões 23 e 30, todos da Reserva Marcondes, com área de
277,0900ha (duzentos e setenta e sete hectares e nove ares), situado
nos Municípios de Santa Inês e Itaguagé, objeto dos Registros ngs
R.1-14.496, ficha 14.496/1; R.l-8.133, ficha 8.133/1; R.19-101, ficha
3 e R.19-102, ficha 3, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 39 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n276, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal prevista na Lei n94.771, de 15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília 12 de dezembro de 1997; 17@da Independência e 10gQ
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(48) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria Gorete, situado no
Municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco, e d á oatrasprouidências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso Iv,e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2O
da Lei n98.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2nda Lei Complementar
n9 76, de 6 de juiho de 1993,
DECRETA

Art. lQFica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n94.504, de 30 de novembro de 1964, e Z9da Lei n98.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria Gorete, com área de 1,098,6734ha (um mil, noventa e oito hectares, sessenta e sete ares e trinta e quatro centiares), situado no Município de Petrolina, objeto do Registro nQR-1-5680, fls. 155/156, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 189, n. 12, t. 2, p. 9589-9790, dez. 1997

